
122 Janusz MajewskiSTOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU
Roczniki Naukowe l  tom  XII  l  zeszyt   1

Janusz Majewski
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STRATY WYNIKAJ¥CE Z NIEWYSTARCZAJ¥CEJ LICZBY
ZAPYLACZY � PRÓBA SZACUNKU

THE LOOSES IN CROPS AS A CONSEQUENT OF TOO LOW NUMBER
OF POLLINATORS � ATTEMPT OF ESTIMATE
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Synopsis. Znaczenie pszczelarstwa dla cz³owieka wynika przede wszystkim z korzy�ci wynikaj¹cych z zapylania
ro�lin. Pszczo³y odpowiadaj¹ za oko³o 90% zapyleñ dokonanych przez owady. W pracy okre�lono liczbê rodzin
pszczelich potrzebn¹ do zapylenia g³ównych upraw rolniczych. Obliczono tak¿e warto�æ zapylenia ro�lin uprawnych
przez zapylacze oraz straty w rolnictwie wynikaj¹ce ze zbyt ma³ej w stosunku do potrzeb liczby owadów zapylaj¹cych.

Wstêp
Zainteresowanie cz³owieka pszczo³ami siêga wielu tysiêcy lat i  wynika³o z pozyskiwania miodu

i innych produktów pszczelich. Dopiero stosunkowo niedawno, zwrócono uwagê na rolê pszczó³
w zapylaniu ro�lin.

W wyniku powszechnej chemizacji i zanieczyszczenia �rodowiska maleje liczba dzikich zapylaczy
ro�lin, wobec tego ro�nie rola pszczó³, jako owadów zapylaj¹cych uprawy. Pszczo³y jako zapylacze
ro�lin uprawnych przynosz¹ od dziesiêciokrotnie do nawet stukrotnie wiêcej po¿ytku, ni¿ jako wy-
twórcy produktów pszczelich [Prabucki 1998]. �wiadczy to o znacznej roli pszczelarstwa jako dzia³u
rolnictwa, który w znacznym stopniu mo¿e wp³ywaæ na ilo�æ i jako�æ plonów wielu ro�lin uprawnych.

Celem pracy jest oszacowanie liczby rodzin pszczelich potrzebnych do zapylenia najwa¿niej-
szych ro�lin uprawnych w Polsce oraz okre�lenie zmian jakie zachodzi³y w tym zakresie. Podjêto
tak¿e próbê oszacowania warto�ci plonów uzyskanych dziêki zapyleniu oraz wielko�ci strat ponie-
sionych przez rolników w wyniku zbyt ma³ej liczby owadów zapylaj¹cych.

W pracy wykorzystano dane statystyczne gromadzone przez G³ówny Urz¹d Statystyczny w
celu okre�lenia wielko�ci upraw ro�lin entomofilnych oraz literaturê przedmiotu celem okre�lenia
wp³ywu zapylaczy na plonowania.

Znaczenie zapylania dla ro�lin uprawnych
Wiele ro�lin uprawnych to ro�liny obcopylne lub o niewystarczaj¹cym stopniu samopylno�ci.

Ro�linom takim w pe³nym zapyleniu pomaga no�nik. W naszej strefie klimatycznej g³ównym no�ni-
kiem s¹ owady, które odpowiadaj¹ za oko³o 80% zapylania, a w�ród nich dominuj¹c¹ rolê odgrywaj¹
pszczo³y, odpowiadaj¹ce za 90-95% zapyleñ wykonanych przez owady [Bornus 1982, Prabucki 1998].

Zapylenie ro�lin uprawnych warunkuje wielko�æ plonu, jaki mo¿na uzyskaæ. Brak zapylaczy lub
ich niedostateczna liczba powoduj¹ ograniczenie plonowania, a tak¿e wp³ywaj¹ na pogorszenie
jako�ci plonów. Dodatkowo, ich obecno�æ pozwala na zapylenie ro�lin py³kiem innych osobników
tego samego gatunku (tzw. zapylenie krzy¿owe), co poprawia tak¿e jako�æ owoców, b¹d� nasion.
Zale¿no�æ ta wystêpuje równie¿ w przypadku ro�lin samopylnych [Prabucki 1998].

Do najwa¿niejszych ro�lin u¿ytkowanych gospodarczo i wymagaj¹cych zapyleniu w naszej
strefie klimatycznej mo¿na zaliczyæ ro�liny sadownicze, rzepak i rzepik, krzewy owocowe i plantacje
trwa³e oraz grykê. Terminy kwitnienia wiêkszo�ci wymienionych ro�lin s¹ zbli¿one. Powoduje to
konkurencjê w�ród ro�lin o zapylanie.

Celem obliczenia zapotrzebowania g³ównych ro�lin uprawnych na zapylanie okre�lono ich powierzch-
niê oraz liczbê rodzin pszczelich potrzebnych do zapylenia jednego hektara powierzchni plantacji ro�lin.
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W latach 2000-2008 potrzeby zwi¹zane z zapylaniem wzros³y. W przypadku wariantu okre�laj¹-
cego minimaln¹ liczbê pni pszczelich potrzebnych do zapylenia g³ównych ro�lin uprawnych wzrost
ten wyniós³ ponad 600 tysiêcy. By³o to spowodowane przede wszystkim wzrostem area³u rzepaku,
który w 2008 roku pokrywa³ 60% zapotrzebowania na zapylanie ro�lin uprawnych kwitn¹cych w
zbli¿onym terminie. Ponad 30% udzia³ w potrzebach na zapylanie mia³y ro�liny sadownicze, nato-
miast znaczenie krzewów owocowych i plantacji trwa³ych nie przekracza³o 10% (tab. 1).

Potrzeby zwi¹zane z zapylaniem ro�lin uprawnych nie mog³y byæ w pe³ni zaspokojone ze wzglêdu
na zbyt ma³¹ liczbê rodzin pszczelich. Wed³ug szacunków Polskiego Zwi¹zku Pszczelarskiego (PZP)
w latach 2000-2008 liczba rodzin pszczelich wynosi³a od 830 do 950 tys.  W roku 2008 wynosi³a 857 764

pni pszczelich, co pozwala³o na zapy-
lenia w stopniu minimalnych upraw
sadowniczych, b¹d� upraw rzepaku i
rzepiku w 55%. Bior¹c pod uwagê
potrzeby zapylania ro�lin uprawnych
o zbli¿onym terminie kwitnienia licz-
ba pni pszczelich z 2008 r. pozwoli³a
na zapylenie w minimalnym stopniu
jedynie 1/3 tych upraw.

Wydajno�æ miodowa ro�lin
uprawnych

Wa¿na ze wzglêdu na mo¿liwo-
�ci wytwarzania produktów pszcze-
larskich, w�ród których najwa¿niej-
sze miejsce zajmuje miód, jest tzw.
wydajno�æ miodowa ro�lin. Okre�la
ona ilo�æ surowca miodowego, jak¹
ro�lina mo¿e dostarczyæ w ci¹gu
okresu kwitnienia przy przeciêtnie
sprzyjaj¹cych warunkach [Skowro-
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nek 2001]. Wydajno�æ okre�la siê najczê�ciej dla 1 ha plantacji lub dla 1 drzewa. Wydajno�æ
miodowa charakteryzuje potencja³ mo¿liwo�ci produkcyjnych ro�lin, nie za� ilo�æ miodu jak¹ psz-
czelarz mo¿e uzyskaæ. Produkcja miodu bêdzie ni¿sza ni¿ wydajno�æ miodowa ro�lin, poniewa¿ nie
wszystek nektar mo¿e byæ zebrany przez pszczo³y. Czê�æ nektaru mog¹ wykorzystaæ inne owady, a
czê�æ pszczo³y zu¿yj¹ na swoje potrzeby ¿yciowe. Przyjmuje siê, ¿e pszczo³y s¹ w stanie zebraæ
oko³o 70% dostêpnego nektaru [Prabucki 1998].

Z punktu widzenia produkcji miodu najatrakcyjniejszymi ro�linami uprawnymi s¹ maliny i rze-
pak. Pozosta³e ro�liny nie stanowi¹ atrakcyjnych dla pszczelarzy po¿ytków, a ich wydajno�æ mio-
dowa nie przekracza 40 kg/ha. Ze wzglêdu na znaczny area³ rzepaku, ro�lina ta odpowiada³a w 2008
r. za oko³o 90% mo¿liwej wydajno�ci miodowej badanych ro�lin. Udzia³ malin to niespe³na 5%,
jab³oni ok. 2,5%, za� pozosta³ych ro�lin 3% (tab. 2).

Poza wydajno�ci¹ miodow¹ ro�lin, wp³yw na wielko�æ produkcji miodu ma równie¿ liczba ro-
dzin pszczelich korzystaj¹ca z danego po¿ytku. W przypadku badanych ro�lin do zapylenia 1
hektara uprawy potrzebne by³o, w zale¿no�ci od ro�liny, od 1 do 8 rodzin pszczelich. W literaturze
podawane s¹ ró¿ne warto�ci dotycz¹ce liczby rodzin pszczelich potrzebnych do zapylenia. Dlate-
go analizê przeprowadzono w trzech wariantach, bior¹c pod uwagê, odpowiednio warto�æ mini-
maln¹, �redni¹ i maksymaln¹, która by³a podawana w literaturze. W badaniu przyjêto za³o¿enie, ¿e
pszczo³y bêd¹ zbiera³y po¿ytek tylko z jednej ro�liny, co jest uproszczeniem, zw³aszcza w przypad-
ku sadów, gdzie mo¿e wystêpowaæ konkurencja ze strony innych, bardziej atrakcyjnych dla psz-
czó³  ro�lin, np. mniszka lekarskiego.

Najwy¿sz¹ produkcjê miodu mo¿na uzyskaæ w przypadku ustawienia uli na plantacji malin b¹d�
rzepaku. W przypadku pozosta³ych ro�lin produkcja jest przynajmniej kilkukrotnie ni¿sza. Mo¿e to
powodowaæ, ¿e pszczelarze ze wzglêdu na niskie zbiory miodu, niechêtnie bêd¹ wynajmowaæ
pszczo³y do zapylania sadów, bez zap³aty za tê us³ugê. Natomiast w³a�ciciele plantacji rzadko
sk³onni s¹ ponosiæ koszty zwi¹zane z wynajmem pszczó³ [Majewski 2008].

Warto�æ zapylania upraw i straty powodowane ich niezapyleniem
Wzrasta warto�æ pszczó³ jako zapylaczy, ze wzglêdu na degradacje �rodowiska i niszczenie

siedlisk dziko ¿yj¹cych owadów zapylaj¹cych wzrasta. W Stanach Zjednoczonych warto�æ zapy-
lania ro�lin uprawnych przez pszczo³y wzros³a z 9,3 w 1989 r. do 14,6 mld USD w 2000 r. [Morse,
Calderone 2000].

Wp³yw zapylania na plony ro�lin uprawnych jest znaczny, lecz nie zosta³ precyzyjnie okre�lo-
ny. W przypadku wielu upraw (czere�nie, grusze, jab³onie, truskawki) zapylanie ma decyduj¹cy
wp³yw na wielko�æ i jako�æ plonu (tab. 4).
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W Polsce liczba rodzin pszczelich jest niewy-
starczaj¹ca do zapylenia wszystkich upraw ro�lin
entomofilnych. W 2008 roku liczby pni pszczelich
pozwala³a na zaspokojenie minimalnych potrzeb
zwi¹zanych z zapyleniem w oko³o 35%.

Do okre�lenia strat wynikaj¹cych z niewystar-
czaj¹cego zapylenia g³ównych ro�lin uprawnych
w Polsce uwzglêdniono ro�liny o zbli¿onym termi-
nie kwitnienia. Za³o¿ono, ¿e rodziny pszczele w
równym stopniu zapyla³y wszystkie badane ro�li-
ny. Uwzglêdniono wp³yw zapylania na ro�liny w
dwóch wariantach, przedstawionych w tabeli 4.
Na tej podstawie obliczono plon ro�lin bez zapy-
laczy oraz plon z zapylaniem (tab. 5).
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Ró¿nice w oszacowanej wielko�ci plonów w obu podej�ciach wynikaj¹ z ró¿nego wp³ywu
zapylaczy na wielko�æ plonów okre�lonej przez autorów. Im ten wp³yw wy¿szy, tym wiêksza
rozpiêto�æ miêdzy wielko�ci¹ plonu uzyskanego bez udzia³u zapylaczy, a wielko�ci¹ plonu
uzyskanego z zapylaczami.

W 2008 r. warto�æ plonów uzyskanych dziêki zapylaniu siêga³a od niespe³na 750 z³/ha uprawy w
przypadku rzepaku do ok. 23 tys./ha w przypadku sadu czere�niowego. Uwzglêdniono jedynie mo¿liwy
wzrost wielko�ci plonów spowodowany zapylaniem, pominiêto natomiast wzrost jako�ci plonów, który
zw³aszcza w przypadku plantacji trwa³ych i ro�lin sadowniczych, ma wp³yw na osi¹gane ceny zbytu.
Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e ró¿nice te zosta³y obliczone dla plantacji zapylonej i ca³kowicie
pozbawionej zapylania. W praktyce, nawet je�li rolnik nie wynajmuje pszczó³ do zapylenia, uprawa
ulega w jakim� stopniu zapyleniu. Stopieñ ten zale¿y m.in. od odleg³o�ci plantacji od pasiek, liczby dziko
¿yj¹cych zapylaczy i wielko�ci plantacji (w przypadku du¿ych powierzchni plantacji owady mog¹ zapy-
liæ jedynie brzegi ³anów). Zatem obliczone ró¿nice w praktyce mog¹ siê ró¿niæ.

Oszacowana warto�æ zapylenia wybranych upraw przez pszczo³y w 2008 roku wynios³a w warian-
cie ISiK ok. 1,2 mld z³, za� w wariancie �l¹zaka � 0,6 mld z³. W obydwu wariantach najwiêksza warto�æ
zapyleñ zosta³a oszacowana dla sadów jab³oniowych odpowiednio: 487 i 244 mln z³) oraz rzepaku
(odpowiednio: 312 i 200 mln z³). W przypadku mo¿liwo�ci pe³nego zapylenia wszystkich ro�lin upraw-
nych uwzglêdnionych w badaniu, warto�æ tego zabiegu oszacowano na 3,3 mld z³ w wariancie ISiK
oraz 1,8 mld z³ w drugim wariancie. Zatem straty poniesione z tytu³u niezapylenia upraw wynios³y w
2008 roku we wskazanych wariantach, odpowiednio: ok. 2,2 i 1,2 mld z³. Najwy¿sze straty poniesiono
w sadownictwie, ich warto�æ wynios³a ok. 1,3 w pierwszym i 0,7 mld z³ w drugim wariancie.
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Podsumowanie
Wzrasta znaczenie pszczelarstwa dla

upraw ro�lin entomofilnych lub o niewy-
starczaj¹cym stopniu samopylno�ci, ze
wzglêdu na zmniejszaj¹c¹ siê liczbê innych
owadów zapylaj¹cych. Pszczo³y zimuj¹ce
gromadnie, mo¿na transportowaæ na odpo-
wiednie plantacje i ze wzglêdu na ich ,,wier-
no�æ kwiatow¹� s¹ dla wielu ro�lin upraw-
nych najlepszym zapylaczem.

Liczba rodzin pszczelich w Polsce, któ-
ra wynosi³a w 2008 r. wed³ug danych Pol-
skiego Zwi¹zku Pszczelarskiego ok. 900 tys.,
jest niewystarczaj¹ca do zapylenia wszyst-
kich upraw. W 2008 roku wystarcza³a do
zapylenia jedynie ok. 35% upraw kwitn¹-
cych w ostatniej dekadzie kwietnia i pierw-
szej po³owie maja.

Warto�æ zapyleñ 1 ha upraw jest zró¿ni-
cowana i zale¿y od gatunku uprawianej ro�li-
ny oraz wp³ywu zapylenia na plon ro�liny jaki
przyjêto w badaniach. Wskazana warto�æ by³a
najni¿sza w przypadku rzepaku, wynosi³a dla
przyjêtych wariantów 1160 i 744 z³, natomiast
najwy¿sze warto�ci uzyskano dla czere�ni od-
powiednio: 22 856 i 12 206 z³ i dla gruszy, od-
powiednio: 12 634 oraz 7308 z³. £¹czn¹ war-
to�æ zapyleñ area³u badanych ro�lin w 2008 r.
zosta³a okre�lono we wskazanych wariantach,
odpowiednio: na niemal 1,2 oraz ponad 0,6
mld z³.

Niedostateczna liczba rodzin pszczelich
spowodowa³a straty w wielko�ci i jako�ci uzy-
skiwanych plonów. W roku 2008 straty wyni-
kaj¹ce ze zmniejszonego plonowania oszaco-
wano na niemal 2,2 i 1,2 mld z³ we wskazanych
wariantach. Najwy¿sze straty poniesiono w
sadownictwie i stanowi³y one oko³o 60% strat
wszystkich badanych ro�lin.
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Summary
In the article were presented the most important role of beekeeping which is plant pollination. Bees are

responsible for over 90% insects pollination in Poland. In the paper were presented the number of bee families
needed to crop�s pollination in 2000-2008. The value of bees as a pollinators were calculated. Also the losses in
crops as a consequent non pollinated area were estimated.
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