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Dotyczy : informacje rozpowszechniane przez WWIORiN w Poznaniu w zakresie ochrony pszczół 

 

 

Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu, w nawiązaniu do 

informacji rozpowszechnianych przez WWIORiN w Poznaniu w zakresie ochrony 

pszczół ubolewa, że tego typu przekaz trafił ostatnio bezpośrednio m.in. do 

jednostek samorządu terytorialnego bez merytorycznej konsultacji treści przekazu, 

chociażby u lokalnych organizacji pszczelarskich. Treść dwóch z trzech broszurek, 

które pojawiły się w przestrzeni publicznej, zgodnie ze stanem faktycznym i 

prawnym, naszym zdaniem nie jest kontrowersyjna.  

Do broszurki „Chrońmy pszczoły !” nie mamy żadnych uwag, natomiast 

zwracamy uwagę, że w broszurce „Zasady dobrej praktyki rolniczej” sugerowany 

kontakt, o którym mowa w Kroku 4, nie jest taki oczywisty w dzisiejszych czasach 

wszechobecnych wymogów i zasad  RODO. Dotarcie pszczelarza do rolnika jest 

więc bardzo utrudnione, a nierzadko właściciel pola to nie ta sama osoba, która ją 

uprawia i stosuje środki ochrony roślin. W odróżnieniu od pól, dotarcie do właściciela 

sadu, ogrodnika lub działkowca wydaje się łatwiejsze, a przecież nie możemy 

zapominać, że i w tych miejscach stosowane są często środki ochrony roślin. Przy 

czym utrzymywanie kontaktu z wszystkimi właścicielami działek rekreacyjnych 

(czasami jest to ponad 100 działek w jednym miejscu) jest nieracjonalne.  

Nasz bardzo duży niepokój i sprzeciw wywołuje trzecia broszurka pt.: 

„Informacja dla Pszczelarzy”. Nie dość, że zawiera ona nieoparte na żadnych 

przepisach i regulacjach formalnych działania czyniące z pszczelarza „petenta” u 

rolnika, to jeszcze sugeruje użycie nieznanych, nieracjonalnych i niestosowanych 

rozwiązań w zakresie ochrony pszczół przed opryskami. Rodzina pszczela to nie jest 

„skrzynia do przestawiania” lecz żywy organizm funkcjonujący w ekosystemie na 

innych zasadach niż „rzecz” (przedmiot materialny), którą można dowolnie ustawiać. 

Nawet jeśli założyć teoretycznie czasową, „przymusową migrację rodzin pszczelich”, 

to niestety przy takim systemowym podejściu, jak WWIORiN w Poznaniu przedstawił 

w broszurce, pszczoły te mogą „z deszczu trafić pod rynnę”, czyli w obszar oprysków 

kolejnego, innego rolnika stosującego środki ochrony roślin wg tej broszurki.  

Sugerowany montaż tymczasowej bariery ochronnej, nie wiadomo z broszurki 

czy miałby dotyczyć wówczas zabezpieczenia pasieki czy pola. Pszczoły nie mogą 



żyć w takiej niewoli, bo to jest wbrew ich naturze. Nie są nam znane żadne badania 

naukowe, które uspokoiłyby nas, że zamknięcie w całkowitych barierach ochronnych 

pszczół na dzień, czy kilka dni oprysków, nie spowoduje ich zagłady. Z kolei 

zabezpieczenie pasieki niepełnymi barierami ochronnymi można porównać do   

skuteczności postawienia tabliczek na polach z napisami do odczytania przez 

pszczoły „Zakaz lotów pszczół – trwają opryski !”. 

Nadmieniamy, że broszurka „Informacja dla Pszczelarzy” została głównie 

odczytana przez rolników, którzy interpretując ją czują się w ten sposób zwolnieni z 

jakiejkolwiek  odpowiedzialności za negatywne skutki wykonywanych oprysków, gdy 

pszczelarz nie wywiezie swoich pszczół lub nie zamontuje barier ochronnych. 

Oczekiwanie wymienionych w broszurce działań zapobiegawczych ze strony 

pszczelarza jest  niedopuszczalne i nieprawne. 

Pragniemy jednocześnie wyrazić ogólne ideowe uznanie i podziękowanie dla 

inicjatywy WWIORiN w kwestii dotarcia z informacją w zakresie stosowania środków 

ochrony roślin do zainteresowanych. Przy czym, wystarczające byłyby informacje o 

obowiązujących regulacjach w tym zakresie, które są w dwóch pierwszych 

wymienionych broszurkach. Należy tylko stosować się do tych zasad, a wtedy 

pszczoły mają dużą szansę zostać ochronione. Błędna broszurka dla pszczelarzy 

spowodowała tylko niepotrzebne zamieszanie i realne zagrożenia dla pszczół.    

Reasumując oczekujemy, że : 

1) kolejne broszurki wydawane w tym zakresie przez WWIORiN w Poznaniu będą 

konsultowane co najmniej z wielkopolskimi organizacjami pszczelarskimi 

(wojewódzką w Poznaniu i regionalnymi w Chodzieży, Koninie, Kaliszu i Lesznie) 

lub chociaż z jedną z tych wymienionych organizacji; 

2) w krótkim czasie (ze względu na aktywny sezon opryskowy i jednocześnie 

pszczelarski) zostanie opracowana przez WWIORiN ewentualnie nowa, właściwa 

broszurka „Informacja dla Pszczelarzy”, która zostanie skierowana z prośbą o jej 

rozpowszechnienie do tych samych instytucji i jednostek jak zawierająca błędne 

informacje broszurka. 

Podzielamy zdanie, że zabieg środkami ochrony roślin  jest niezbędny by 

chronić uprawę lecz można go wykonać z troską o pszczoły i temu niech służą 

właściwe działania uświadamiające pszczelarzy co do swoich praw, ale przede 

wszystkim stosowania się do zasad przez wykonujących opryski. Ze swej strony jako 

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu zrzeszający ponad 1600 czynnych 

pszczelarzy, deklarujemy możliwość aktywnego włączenia się Zarządu WZP Poznań 

w działania we współpracy w tej intencyjnie pozytywnej i cennej inicjatywie 

WWIORiN w Poznaniu. 
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