
Pszczoły
czułe czułki
Kampania dla dzieci i młodzieży promująca ochronę 
różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa 
przyrodniczego w Małopolsce.
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Na planszach wystawy znajdziecie kody QR, 
pod którymi kryją się różne fotografie. 
Do ich odczytania potrzebujecie smartfonu 
z aplikacją (czytnik kodu QR). 
Po odczytaniu kodów traficie na przygotowane 
zdjęcia, które pokażą, jak wygląda dany 
kwiat czy pszczoła. 
W każdym kodzie QR zakodowany jest inny 
odnośnik. Koniecznie sprawdź je wszystkie!



2

PSZCZOŁA

czułki

oczy

głowa

skrzydła

tułów

odwłok

złożone z czterech
tysięcy małych oczek

aparat gębowy
w środku schowany jest długi 
języczek do zbierania nektaru

dwie pary  

żądło
tu ukryte jest

odnóże
ze szczoteczkami 
do przenoszenia 
kwiatowego pyłu

Mięśnie pszczoły, które odpowiadają 
za poruszanie się skrzydeł, są jednymi 
z najbardziej sprawnych mięśni 
w świecie zwierząt. Pszczoły miodne 
latają z prędkością około 25 km/h 
i uderzają skrzydłami około 250 razy 
na sekundę. Na skrzydłach posiadają żyłki, 
które można porównać do naszych ludzkich 
linii papilarnych na palcach. Każda 
pszczoła ma inny układ żyłek, dzięki 
którym można zbadać ich pochodzenie.

Oczy pszczały składają się z kilku 
tysięcy małych oczek. Każde takie 
oczko widzi mały obszar obrazu.
Połączenie widoku wszystkich tych 
oczek daje pszczole większy zasięg 
widzenia. Przez taką budowę oka, 
pszczoła dostrzega więcej ruchu. 
Nie widzi wszystkich kolorów, 
rozróżnia jedynie biały, czarny, 
żółty, zielony i niebieski. 

Pszczoła pokryta jest szkieletem 
zewnętrznym, który nazywany jest 
chityną. Owady są miękkie w środku, 
a twarde na zewnątrz. Budowa pszczoły 
jest segmentowa, to znaczy, że zbudowana 
jest z kilku elementów. Pszczoła posiada 
na swoim ciele drobne włoski, które 
tworzą warstwę szczeciny. Warstwa 
ta pozwala pszczole oczyszczać się 
oraz ułatwia jej zbieranie pyłku. 

Pszczoła jest w stanie rozróżnić 
cztery smaki: słodki, słony, gorzki 
i kwaśny. Jednak najlepiej odczuwa 
smak słodki. Pszczoły potrafią czuć 
smak odnóżami, dlatego, podczas 
chodzenia po kwiatostanie, pszczoła 
jest w stanie określić czy zebrany 
z niego pokarm będzie smaczny. 

Każda pszczoła ma 170 
receptorów zapachowych. 
Oznacza to, że owady te posiadają 
jeden z najlepszych węchów. 
Dzięki przekazywanemu sobie 
nawzajem zapachowi, pszczoły 
z jednego ula są w stanie 
rozpoznać się nawzajem. 
Pomaga im to w odróżnieniu 
nieznanych osobników. 

Pszczoły oddychają za pomocą 
tak zwanych przetchlinek, które 
znajdują się na odwłoku. Są to małe 
rureczki, które prowadzą powietrze 
łącznie z tlenem do ciała owada, 
a wyprowadzają dwutlenek węgla 
na zewnątrz. Żądło natomiast 
posiadają tylko robotnice oraz 
pszczela matka.



3

Rośliny miododajne na świecie

Nowa Zelandia Manuka

Afryka Północna, 
Europa Południowa
Rezeda wonna

Australia
Eukaliptus

Rośliny miododajne to rośliny zaliczane do roślin pszczelarskich lub pożytkowych. Są to rośliny o kwiatach barwnych i wonnych, które kwitną długo i obficie. 
Dostarczają pszczołom surowców: nektaru lub spadzi do produkcji miodu.

Pszczoły miodne i pszczoły 
dzikie nie są jedynymi, które 
zapylają rośliny. Zapylaniem 
trudni się wiele gatunków innych 
owadów, należą do nich trzmiele, 
chrząszcze, osy, motyle, muchy, ćmy, 
a nawet mrówki. Rośliny są też zapylane 
przez niektóre ssaki: wiewiórki, 
torbacze, małpy, nietoperze 
i gryzonie. Ptaki żyjące w krajach 
tropikalnych również mogą 
zapylać rośliny, należy 
do nich np. koliber. 

ciepłe kraje
Pomarańcza

Ameryka Północna
 Tulipanowiec
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Rośliny miododajne Małopolski
W Małopolsce znajdziemy wiele roślin miododajnych, z których pszczoły mogą czerpać pokarm. 
Przyjrzyj się poniższej mapie i zastanów się, które kwiaty możesz zauważyć w swoim otoczeniu. 
Na następnych planszach dowiesz się więcej o każdej z tych roślin. 
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Dzielżan jesienny

Złocień

Bergenia sercowata Dalia

Bodziszek Budleja Dawida

Bodziszek posiada fioletowe kwiaty, które 
kwitną od maja do czerwca. Wydajność 
miodowa tego kwiatu wynosi 110-140 kg/ha. 
Natomiast wydajność pyłkowa około 20 kg/ha.

Bergenia sercowata posiada 
ciemnoróżowe kwiaty, które kwitną 
od kwietnia do maja. Z korzeni wyrastają 
gęste kępy skórzastych liści, które mogą 
mieć do 40 cm wysokości. Duże i bardzo 
dekoracyjne zaokrąglone liście mają 
u nasady sercowaty kształt. 

Dalia to śliczna roślina jednoroczna, 
która dorasta do 40-60 cm wysokości. 
Cechą charakterystyczną są pojedyncze 
kwiaty. Ma ona tylko jeden okółek 
kwiatów języczkowatych, reszta 
to kwiaty rurkowate, które znajdują się 
w centralnej strefie koszyczka. Właśnie 
one dostarczają pyłku i nektaru. 
Wydajność miodowa tej rośliny 
to 180 kg/ha.

Dzielżan jesienny posiada 
kwiaty o intensywnych, ciepłych 
barwach, od żółtej poprzez 
pomarańczową, aż do czerwonej. 
Kwitnie późnym latem i jesienią. 
Wydajność miodowa dzielżana 
wynosi 450 kg/ha. Jest bardzo 
chętnie odwiedzany przez pszczoły 
zbierające nektar i pyłek.

Złocień właściwy często jest 
nazywany margerytką. Kwitnie 
od czerwca do sierpnia i osiąga 
wysokość do jednego metra. Jest 
zaliczany do roślin zielarskich 
wykorzystywanych w medycynie 
ludowej. Jest rośliną jadalną.

Budleja Dawida ma białe, purpurowe, 
różowe lub fioletowe kwiaty. Zakwita 
w lipcu, a jej kwiaty utrzymują się 
do września i października. Pszczoły 
zbierają z niej głównie nektar, 
rzadziej pyłek kwiatowy. 
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Fiołek

Jeżówka Krwawnica 
pospolita

Jaskier

Fiołek wonny kwitnie w marcu 
i kwietniu, może powtórzyć 
kwitnienie we wrześniu 
i październiku. Jego kwiaty są 
niebieskie i fioletowe, rzadziej 
białe. Kwiatostany są małe, 
ale wydają piękny zapach. 
Dorasta do 5-10 cm wysokości. 

Werbena krzaczasta osiąga wysokość 
do 120 cm. Posiada drobne kwiaty 
o barwie fioletowo-niebieskiej, które 
produkują sporą ilość nektaru, a przy 
tym ładnie pachną. Kwitnie od lipca 
do września. Wydajność miodowa 
wynosi 280 kg/ha.

Floks inaczej zwany płomykiem. Nazwa wywodzi 
się od nazwy botanicznej tej rośliny, którą 
można przetłumaczyć na płomień, wskazuje 
ona na jaskrawe, niczym płomień, kwiaty. Floks 
kwitnie od maja do czerwca w kolorach 
mocnego różu, bieli albo błękitu, jego kwiaty 
pachną również w nocy.

Jaskier kwitnie obficie w maju, 
a jego kwitnienie może przedłużać 
się nawet do lipca. Wydaje żółte, 
rzadziej białe lub różowe kwiaty. 
Wydajność miodowa Jaskra 
osiąga 20 kg/ha.

Jeżówka kwitnie od czerwca 
do września. Rozwija duże, 
różowo-purpurowe kwiaty wabiące 
pszczoły i motyle. Wydajność 
miodowa wynosi 190 kg/ha.

Krwawnica pospolita obficie 
kwitnie od kwietnia do czerwca. 
Jej kwiaty, które posiadają dużo 
nektaru są chętnie odwiedzane 
przez pszczoły. Wydajność miodowa 
osiąga 250 kg/ha.

Floks

Werbena
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Kuklik zwisły Wrzos pospolity

Lawenda

Kuklik zwisły kwitnie od maja do lipca. 
Jego kwiaty są w kolorze czerwono-
brunatnym na zewnątrz i żółto-kremowe 
wewnątrz. Wydajność miodowa wynosi 
70-150 kg/ha, a wydajność pyłkowa 
3,7 mg/kwiat. 

Wrzos pospolity ma kwiaty koloru 
liliowo-różowego, które są otoczone 
czterolistkowym kieliszkiem koloru zielonego. 
Kwitnienie zaczyna się w drugiej połowie 
sierpnia i trwa około 4-5 tygodni. Maksymalna 
wydajność miodowa wynosi 120 kg/ha. 
Pszczoły zbierają na wrzosowisku zarówno 
nektar, jak i pyłek.

Liatra kwitnie od lipca do września. Jej kwiaty 
są koloru białego, różowego lub fioletowego. 
Liatra kłosowa oprócz pszczół przyciąga 
do siebie również motyle. Wykazuje 
właściwości lecznicze.

Kłosowiec posiada jadalne kwiaty 
i liście, a swoim zapachem przyciąga 
liczne pożyteczne owady. Wydajność 
miodowa wynosi 400-600 kg/ha, 
a wydajność pyłkowa 160 kg/ha.

Lebiodka pospolita kwitnie od maja do czerwca. 
Wydaje różowe i liliowe kwiaty. Liście lebiodki 
wytwarzają olejek eteryczny. Lebiodka, inaczej 
zwana oregano może być wykorzystywana jako 
przyprawa. Wydajność miodowa tej rośliny 
wynosi ok. 500 kg/ha.

Lawenda osiąga do 70 cm 
wysokości. Kwitnie między 
czerwcem, a wrześniem. Posiada 
fioletowe kwiaty, które wydają 
piękny zapach. Wydajność miodowa 
lawendy wynosi 250 kg/ha.

Liatra

Lebiodka pospolitaKłosowiec
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Mikołajek

Macierzanka kwitnie od czerwca do sierpnia. 
Wszystkie gatunki macierzanek mają właściwości 
lecznicze ze względu na wysoką zawartość olejku 
eterycznego. Jej wydajność miodowa wynosi 
50-150 kg/ha. 

Mikołajek charakteryzuje się ozdobnymi, 
srebrzystymi liśćmi o metalicznym połysku. 
Zakwita w lecie, na przełomie lipca i sierpnia. 
Jego wydajność miodowa wynosi do 700 kg/ha, 
a pyłkowa do 100 kg/ha.

Rożnik przerośnięty kwitnie od końca czerwca 
aż do października. Jego kwiaty są mocno żółte 
i nieustannie produkują nektar. Jest naturalnym 
wodopojem dla owadów i ptaków, liście formują 
przy łodydze koszyczek, w którym zbiera się woda. 
Wydajność miodowa rośliny wynosi 550 kg/ha. Na 
uwagę zasługuje też wydajność pyłkowa: 200-300 
kg/ha. 

Łubin trwały ma kwiaty w różnych odcieniach 
różowego i fioletowego. Zaczyna kwitnąć 
na początku czerwca. Jest to roślina bardziej 
odpowiednia do pozyskiwania pyłku. Jeśli chodzi 
o wydajność miodową to wynosi ona 50-90 kg/ha. 

Miodunka kwitnie od marca do maja. Posiada wielobarwne 
kwiaty, w zależności od gatunku, są niebiesko-purpurowe, 
fioletowo-różowe, niebieskie lub białe. Kolor kwiatów miodunki 
zależy także od tego, na jakim etapie rozwoju jest roślina. 
Miodunka ma właściwości lecznicze. Jej wydajność miodowa 
wynosi 40 kg/ha.

Przegorzan węgierski kwitnie mniej więcej przez 
miesiąc, od końca lipca do końca sierpnia. 
Kwiaty są barwy fioletowo-niebieskiej. Przegorzan 
osiąga wysokość około jednego metra. Jego 
wydajność miodowa to około 300 kg/ha.

Macierzanka

Łubin trwały
Miodunka

Rożnik

Przegorzan
węgierski
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Rudbekia

Szałwia

Rudbekia kwitnie od lipca do października. 
Posiada kwiaty o barwie żółtej, 
pomarańczowej, czerwonej lub brązowej. 
Osiąga wysokość zazwyczaj około 20 cm, 
w zależności od odmiany może urosnąć 
nawet do dwóch metrów. Jej liście i łodyga 
pokryte są drobnymi włoskami.

Tojeść kwitnie od czerwca do sierpnia. 
Posiada złoto-żółte lub białe kwiaty 
i osiąga wysokość nawet 1,5 metra. Była 
stosowana w medycynie ludowej oraz 
do farbowania tkanin. 

Ubiorek wiecznie zielony posiada białe 
kwiaty, które tworzą charakterystyczny 
„dywan” kwiatów. Ubiorek kwitnie w maju 
i w czerwcu. Osiąga wysokość około 35 cm.

Szałwia ma białe, łososiowe, czerwone 
lub fioletowe kwiaty. Rośnie do wysokości 
około 50 centymetrów. Szałwia zakwita 
w czerwcu i może kwitnąć aż do pierwszych 
przymrozków. Jej wydajność miodowa 
osiąga 300 kg/ha. 

Ślazówka turyngska ma łodygę o długości około 
100-140 centymetrów. Jej kwiaty mają jasnoróżową 
barwę, jednak czasem zdarzają się również kwiaty nie-
bieskie. Ślazówka turyngska kwitnie w czerwcu i lipcu, 
jednak przy odpowiedniej dla niej pogodzie może mieć 
kwiaty nawet we wrześniu. Wydajność miodowa wynosi 
około 100 kg/ha. 

Tawuła kwitnie w kwietniu i maju.
Osiąga wysokość nawet do dwóch 
metrów. Ma drobne kwiaty 
w kolorze białym, purpurowym lub 
różowym. Na jesień jej liście 
zmieniają kolor na pięknie intensywny 
pomarańczowo-czerwony. 

Tojeść Ubiorek
wiecznie zielony

Ślazówka
turyngska

Tawuła
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Kampania dla dzieci i młodzieży 
promująca ochronę różnorodności 
biologicznej oraz dziedzictwa 
przyrodniczego w Małopolsce.

Projekt zrealizowano 

przy wsparciu finansowym 

Województwa Małopolskiego
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Zapylanie roślin

płatek
korony

szyjka słupka

znamię słupka

zalążnia

pylnik

pręcik

dno kwiatowe

łodyga

Pszczoły porozumiewają się ze sobą
tańcząc. Taniec jest uzależniony od wielu 
czynników, takich jak wiatr czy kierunek 
padania promieni słonecznych. Może też mieć 
różne funkcje: od alarmowania o zagrożeniu, do 
informowania o kierunku, w którym znajdują się 
pożytki, czyli rośliny, które mogą dostarczyć 
nektaru i pyłku kwiatowego. Wyróżnia się dwa 
rodzaje pszczelego tańca: okrężny i wywijany. 
Kiedy pszczoła tańczy po kole oznacza to, że kwiaty 
znajdują się blisko ula (mniej niż 100 m), jeśli 
wybiera taniec wywijany oznacza, że do źródła 
pokarmu jest daleko. Taniec ma różne warianty, 
z których każdy daje informacje innym 
pszczołom o odległości do roślin. 

Pszczoły żywią się pyłkiem 
i nektarem, który zdobywają 
z kwiatów. Pyłek to pokarm, który 
dostarcza im białka, a nektar dodaje 
energii. Pszczoły odwdzięczają się 
kwiatom za możliwość zbierania 
z nich pokarmu zapylając je. 
Przenoszą pyłek z pylników 
jednej rośliny na znamiona 
słupków drugiej. 


