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I.  WSTĘP 
 
Pszczoła miodna Apis mellifera L., trzmiele Bombus Latr. oraz pszczoły samotnie 

żyjące, które reprezentują sześć rodzin (pszczolinki Andrenidae, lepiarkowate Colleti-
dae, smuklikowate Halictidae, spójnicowate Melittidae, miesierkowate Megachilidae, 
porobnicowate Anthophoridae), to z ekologicznego i gospodarczego punktu widzenia, 
ważny zespół owadów zapylających kwiaty roślin entomofilnych. Stanowi on istotny 
czynnik plonotwórczy wielu gatunków roślin uprawnych (Banaszak i Cierzniak 1994; 
Jabłoński 1997; Wałkowski 2004; Sądej i wsp. 2005), w tym również rzepaku ozime-
go Brassica napus L, najważniejszej rośliny oleistej w Polsce, której areał zasie-
wów w ostatnich latach systematycznie wzrastał i w 2010 roku osiągnął 770 tys. ha 
(www.rolnictwo-agro.pl).  

Nasiona rzepaku wykorzystywane są do produkcji oleju konsumpcyjnego oraz jego 
pochodnych, a także biokomponentu oleju napędowego (estry metylowe wyższych 
kwasów tłuszczowych). Polska, aby wywiązać się z dyrektyw unijnych, będzie musiała 
znacznie zwiększyć produkcję biopaliw płynnych. Według ostatnich zaleceń udział ich 
ma wynosić 10% ogółu krajowego zużycia. W związku z powyższym należy spodzie-
wać się rosnącego zapotrzebowania na nasiona rzepaku, stanowiące surowiec dla prze-
twórstwa. Możliwości zwiększania areału uprawy tego cennego gatunku są jednak 
ograniczone. Najważniejsze w rozwiązaniu tego problemu, jest ustabilizowanie w prak-
tyce średniego plonu nasion z jednostki powierzchni na poziomie 26 dt/ha (Mrówczyń-
ski i Pruszyński 2006). 

Literatura krajowa podaje, że pełne zapylenie plantacji obsianych zarejestrowanymi 
odmianami, powoduje wzrost plonu rzepaku średnio od 10% (Kołtowski 2005) do 30% 
(Flaga 1998). Szereg autorów, między innymi Banaszak i Cierzniak (1994), optuje za 
wyższym z wymienionych procentów. Badania nad wpływem owadów zapylających na 
plonowanie rzepaku ozimego przeprowadzone przez Kołtowskiego (2005) wykazały, że 
do dobrego zapylenia 1 ha plantacji rzepaku potrzeba od 40–60 tys. pszczół. Zdaniem 
Flagi (1998) prawidłowa obsada na plantacji powinna wynosić 30 tys. osob./ha, nato-
miast Jabłoński (1997) uważa, że niezbędne jest około 45 tys. osob./ha. Rośliny rzepaku 
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z kolei ,,rewanżują” się pszczołowatym obfitością nektaru i pyłku, który jest niezbędny 
do ich egzystencji oraz rozwoju populacji. 

Celem badań było ustalenie składu gatunkowego, liczebności i obsady zapylaczy 
zapylających rzepak ozimy w rejonie Tomaszkowa-Bartąga koło Olsztyna. 
 

 
II.  MATERIAŁ  I  METODY 

 
Badania przeprowadzono na plantacjach produkcyjnych rzepaku ozimego w latach 

2009–2010. Pola produkcyjne obsiane były nasionami odmiany Hycolor i miały po-
wierzchnię, odpowiednio 19 i 11,5 ha. Obserwacji dokonano na początku, w pełni i pod 
koniec okresu kwitnienia roślin (27.04, 4.05, 18.05.2009 r. oraz 10.05, 17.05, 1.06. 
2010 r.). Prowadzono je w dni pogodne, przy temperaturze 21°C i wyższych, w godzi-
nach 1000–1400, tj. porze największej aktywności przedstawicieli wszystkich grup zapy-
laczy. 

Liczebność Apoidea ustalano z wykorzystaniem metody transektów liniowych, dłu-
gości 100 m i szerokości 1 m (Sowa i wsp. 1983; Banaszak 1991). W celu uzyskania 
wspólnego miernika zagęszczenia owadów zapylających, otrzymane wartości dotyczące 
danego gatunku przeliczono na liczbę „przeciętnych pszczół miodnych”. Przeciętną 
pszczołę miodną nazwano „pszczołą przeliczeniową”. Wskaźnik ten określa, jakiej 
liczbie robotnic pszczoły miodnej odpowiada 1 osobnik danego gatunku (Sowa i wsp. 
1983). 
 
 

III.  WYNIKI  I  DYSKUSJA 
 

Zespół pszczołowatych występujących na rzepaku ozimym, to dominujące liczebno-
ściowo pszczoły miodne Apis mellifera L. oraz nielicznie występujące trzmiele Bombus 
Latr. i pszczoły samotnie żyjące z rodzaju Andrena (rys. 1). W drugim roku badań, 
pszczołowate reprezentujące ostatnie z wymienionych grup występowały sporadycznie. 
W badaniach przeprowadzonych w okolicy Wrocławia Kelm i wsp. (2003) stwierdzili 
dominację Andrenidae. 
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Rys. 1.  Struktura zespołu pszczołowatych Apoidea zapylających rzepak ozimy 
Fig. 1. Percentage share of Apoidea pollinating winter oilseed rape 
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Skład gatunkowy zespołu trzmieli ustalono w oparciu o obserwacje przeprowadzone 
w 2009 r. Stanowiły go: trzmiel ziemny – Bombus terrestris L., trzmiel kamiennik –
B. lapidarius L., trzmiel gajowy – B. lucorum L oraz trzmiel rudy – B. pascorum L. 
(rys. 2). Występowanie wymienionych gatunków na plantacjach rzepaku stwierdzili 
również Kelm i wsp. (2004). W drugim roku badań – 2010, przy bardzo nielicznym, jak 
powyżej zasygnalizowano występowaniu, odnotowano tylko pierwszy z wymienionych 
gatunków. Osobniki A. mellifera, pomimo nielicznego występowania, były stosunkowo 
równomiernie rozmieszczone na plantacji (tab. 1), przy czym wyraźnie preferowały one 
pełnię kwitnienia rzepaku. Trzmiele z kolei preferowały początek kwitnienia tej rośliny 
i strefy brzeżne łanu. W liczebności wymienionych grup stwierdzono istotne różnice 
w poszczególnych fazach kwitnienia rzepaku. W przypadku pszczół samotnie żyjących 
różnice te były nieistotne. 
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Rys. 2. Procentowy udział gatunków w zespole trzmieli Bombus oblatujących rzepak ozimy 
w 2009 roku 

Fig. 2.  Percentage share of bumblebee species Bombus on winter oilseed rape plantations in 2009 
 
 
Zagęszczenie pszczołowatych w latach objętych badaniami było stosunkowo zróżni-

cowane i zdecydowanie wyższe w roku 2009 w porównaniu z rokiem 2010. W przy-
padku pszczoły miodnej różnice w zagęszczeniu wynosiły blisko 100% (tab. 2). Podob-
nie przedstawiało się zagęszczenie pszczół samotnie żyjących. Jeszcze większe zróżni-
cowanie w latach badań stwierdzono w przypadku trzmieli, których zagęszczenie 
w pierwszym roku było ponad pięciokrotnie wyższe w porównaniu z drugim rokiem 
badań. Poza wyznaczonymi transektami, w pierwszym roku prowadzenia obserwacji 
w łanie rzepaku w pobliżu zabudowań gospodarskich, odnotowano obecność trzmiela 
ogrodowego – B. hortorum L., pojedyncze smukliki Halictidae, a także murarkę ogro-
dową – Osamia rufa L. Średnia obsada pszczołowatych w 2009 roku wynosiła 
7797,6 szt./ha, a w 2010 roku zaledwie 3986,0 szt./ha „pszczół przeliczeniowych” 
(tab. 3). W obu przypadkach była ona daleko niewystarczająca do dobrego zapylenia 
uprawy rzepaku ozimego – B. napus. 

Za główne przyczyny małej liczebności A. mellifera uznano brak pasieki pszczelej 
w promieniu 3,5 km od plantacji objęteych badaniami. Natomiast przyczyną niskiego 
stanu pszczołowatych dziko żyjących może być obfitość pożytków konkurencyjnych 

B. terrestris B. lucorum B. pascuorum B. lapidarius 
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w okolicy lub mała liczebność Apoidea w rejonie prowadzonych badań. Pierwszej 
z wymienionych przyczyn obserwacje nie potwierdziły, o drugiej i powodach jej wystę-
powania donoszą w swoich pracach między innymi: Banaszak i Cierzniak (1994), Sądej 
i wsp. (2003) oraz Pruszyński (2008).  

 
 

Tabela 1. Liczebność pszczołowatych (Apoidea) na rzepaku ozimym B. napus L. [szt./100 m2] 
Table 1.  The number of bee Apoidea on winter oilseed rape B. napus [indiv. per /100 m2] 

Pszczoła miodna 
A. mellifera 
Honeybee 

Trzmiele 
Bombus 

Pszczoły 
samotnie żyjące 

Apoidea  
wild bees 

Faza 
rozwojowa 

BBCH 

Strefa  
plantacji 

Plantation 
zone 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

1 70 37 5 0 2 0 

2 66 35 3 2 1 1 61–63  

3 76 31 3 1 2 1 

1 99 29 3 1 1 0 

2 72 46 2 1 1 2 64–66  

3 91 48 4 0 1 0 

1 48 47 3 0 1 0 

2 29 37 1 0 0 0 67–69  

3 57 31 2 0 2 1 

Suma – Total 608 341 26 5 11 5 

67,55±7,09 37,88±2,46 2,88±0,36 0,55±0,24 1,22±0,22 0,55±0,24 
Średnia – Average 

p = 0,001 p = 0,001 r.n. 

± błąd standardowy średniej – standard error of mean (SEM) 
r.n. – różnice nieistotne – not significant differences 

 
 

Tabela 2. Zagęszczenie pszczołowatych (Apoidea) na rzepaku ozimym B. napus [szt./ha] 
Table 2.  Density of Apoidea on winter oilseed rape [indiv. per/ha] 

Rok – Year Grupa zapylaczy 
Pollinator group 2009 2010 

Pszczoła miodna – Honeybee – A. mellifera 6755 3755 

Trzmiele – Bombus 288 55 

Pszczoły samotnie żyjące – Wild bees (Apoidea) 121 55 

Suma – Total 7164 3865 
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Tabela 3. Obsada zespołu zapylaczy rzepaku ozimego B. napus 
Table 3.  Total density of pollinators of winter oilseed rape B. napus 

Rok – Year 
pszczoła przeliczeniowa 

Number of bee  
convertion factor 

Rok – Year 
średnio 
[szt./ha]  
average  

[indiv./ha]  [szt./ha] 
[indiv./ha] 

Grupa zapylaczy 
Pollinator group 

2009 2010 

Wskaźnik 
przeliczeniowy

Coefficient  

2009 2010 
Pszczoła miodna – Honeybee  
A. mellifera  6755 3755 1 6755 3755 

Trzmiele – Bombus  288 55 3,2 921,6 176 

Pszczoły samotnie żyjące  
Apoidea wild bees   121 55 1 121 55 

Suma – Total 7797,6 3986 

 
 

IV.  PODSUMOWANIE 
 
W mikroregionie olsztyńskim, w latach objętych badaniami, najważniejszym gatun-

kiem zapylającym rzepak ozimy – B. napus była nielicznie występująca pszczoła miod-
na A. mellifera. Występujące, również nielicznie, trzmiele Bombus i pszczoły samotnie 
żyjące z rodziny pszczolinkowatych – Andrenidae, pełniły rolę uzupełniającą.  

Mając na względzie cytowane we wstępie liczebności pszczół niezbędne do pełnego 
zapylania, obsadę zapylaczy liczącą 3986–7798 szt./ha „pszczół przeliczeniowych”, 
należy uznać za dalece niewystarczającą do dobrego zapylenia uprawy rzepaku w rejo-
nie Tomaszkowa-Bartąga. 
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WOJCIECH SĄDEJ, MARIUSZ NIETUPSKI 
 

EVALUATION  OF  POLLINATORS’  ASSEMBLAGE   
(HYMENOPTERA,  APOIDEA)  IN  WINTER  OILSEED  RAPE  CULTIVATION 

 
SUMMARY 

In 2009–2010, the major species pollinating winter oilseed rape Brassica napus L. growing in 
the microregion of Olsztyn was the honeybee Apis mellifera L., occurring in small numbers. 
Likewise, not numerous bumblebee Bombus Latr. and solitary bees of the family Andrenidae, 
played a complementary role. The set of pollinators reaching 3986–7798 indiv./ha of „bee conver-
tion factor” should be considered as highly insufficient for good pollination of winter oilseed rape 
plantations. 
Key words: honeybee, bumblebee, solitary bee, density, winter oilseed rape 
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