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Przedmiot : Kształcenie zawodowe teoretyczne 

Temat: Światowy Dzień Pszczoły. 

    

 

Witajcie 

Dzisiaj swoje święto mają pszczoły .  

  

W naszym kraju najczęściej występuje pszczoła miodna. Pszczoła często jest 

mylona z osą, przez co jest traktowana jako uciążliwy owad. Tymczasem są 

bardzo pożyteczne - zapylają rośliny .  

Pszczoły miodne wytwarzają miód, wosk, pyłek kwiatowy, 

propolis i mleczko pszczele, które mają pozytywny wpływ na 

zdrowie człowieka. 
 

Ciekawostka:  

Aby zebrać nektar na 1 kg miodu, pszczoły muszą odwiedzić 

około 4 milionów kwiatów. 

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/apteczka/miod-wartosc-odzywcza-i-wlasciwosci-lecznicze-miodu-aa-JStw-TBBJ-hYXV.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/metody-alternatywne/pylek-kwiatowy-wartosciowy-produkt-pszczeli-aa-84Bc-jHhe-DGPu.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/propolis-kit-pszczeli-wlasciwosci-zastosowanie-cena-aa-SUbJ-iDqA-bUeH.html


Jak odróżnić pszczołę od osy? Potraficie?  

 

Pszczoła i osa, choć z pozoru są do siebie bardzo podobne, w 

rzeczywistości bardzo różnią się od siebie.  

• Pszczoły mają ciało bardziej owłosione i krępe niż osy.  

• Osy nie są wyposażone w specjalny koszyczek, jak pszczoły 

miodne, gdyż nie zbierają nektaru z kwiatów i nie produkują 

miodu. 

    

• Pszczoły z natury są spokojne. Jedynie drażnienie pszczół prowokuje je do 

ataku. Osy natomiast są bardzo agresywne i mogą zaatakować 

nieprowokowane. 

• Osa nie traci żądła po użądleniu, a pszczoła po ataku na człowieka umiera. 

Pszczoła, zostawiając żądło w naszym ciele, niszczy niektóre narządy 

wewnętrzne przyczepione do niego i dlatego umiera. 

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/urazy-wypadki/osa-owad-czy-jest-pozyteczna-co-robic-gdy-uzadli-aa-BM7L-k9ey-yDTb.html


Pszczoły doczekały się swojego święta, gdyż 
odgrywają ważną rolę w przyrodzie , niestety 
masowo pomniejsza się ich ilość.  
Przyczyną masowego  ginięcie pszczół jest:  

• używanie dużej ilości  pestycydów, środków chemicznych 

podczas kwitnięcia roślin, 

• wzrost urbanizacji, 

• spadek odporności pszczół, 

• globalne ocieplenie. 

DBAJMY O PSZCZOŁY-  SIEJMY, SADŹMY W 

OGRODACH ROŚLINY MIODODAJNE, UNIKAJMY 

UŻYWANIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH. 

Ciekawostki o pszczołach: 

• Na świecie istnieje około 20 000 gatunków pszczół.  

• Pszczoły miodne żyją w rojach. W jednym roju żyje około dwudziestu tysięcy 

pszczół choć zdarza się, że nawet do stu tysięcy. Jest wśród nich jedna 

królowa, setki trutni i tysiące robotnic. 

• Robotnice to samice, ale nie rozmnażają się. Królowa zapewnia potomstwo. 

Trutnie, to osobniki płci męskiej, nie posiadają żądeł. 

• Pszczoły porozumiewają się za pomocą tańców i wydawania dźwięków. 

• Pszczoła to jedyny owad, którego wytwarzaną dla siebie żywność jada 

człowiek. 

 Zapraszam do obejrzenia filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=LPNoEB-mt40 Światowy Dzień Pszczoły. 

Pozdrawiam Was. Alicja Borowiecka 

https://www.youtube.com/watch?v=LPNoEB-mt40
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