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                O PSZCZOŁACH



Melityna, jedna z substancji występujących w jadzie pszczół, może 
zostać w przyszłości wykorzystana do walki z wirusem HIV. 
Naukowcy z Uniwersytetu w Waszyngtonie prowadzą badania,  

w których zamykają melitynę w nanocząstkach i sprawdzają, czy jest 

ona toksyczna dla plemników. Wstępne 

wyniki pokazały, że istnieje szansa za-

stosowania tej pszczelej substancji w żelu 

intymnym przeznaczonym dla par, które 

chciałyby począć dziecko w sposób na-

turalny, mimo że jeden z partnerów jest 

zarażony HIV. Zastosowanie takiego żelu 

pozwoliłoby wyeliminować wirusa ze 

spermy bez szkody dla plemników.

Alergię na pszczeli jad leczy… pszczeli jad. Terapia dla osób 

uczulonych na użądlenia pszczół zatwierdzona przez Agencję Żyw-

ności i Leków w Stanach Zjednoczonych (FDA) polega na podawaniu 

zastrzyków z oczyszczonego jadu tych owadów. Metoda jest na tyle 

skuteczna, że czasowo w niemal stu procentach zabezpiecza przed 

wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego, a ochrona w perspekty-

wie pięciu–dziesięciu lat sięga 95 procent. 

FAKT NR 1

FAKT NR 2

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO
► KLIKNIJ  

I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-972-BEE%20VENOM.aspx?activeIngredientId=972&activeIngredientName=BEE%20VENOM
http://alunsalt.com/2011/02/01/how-to-navigate-a-viking-longboat-with-a-king-some-bees-and-a-dc-8/
http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-972-BEE%20VENOM.aspx?activeIngredientId=972&activeIngredientName=BEE%20VENOM
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3991669/


Pszczoły potrafią wpływać na biochemiczną strukturę swojego móz- 

gu, żeby dostosować się do pełnienia nowych funkcji w ulu. Pszczo-

ły miodne mają w swoich koloniach bardzo ścisły podział ról, ale je-

den owad wcale nie musi realizować przez całe życie tylko jednego 

zadania. Im pszczoła jest starsza, tym odpowiedzialniejsze role ma 

do odegrania. Osobniki młode zajmują się głównie sprzątaniem ula  

i wychowywaniem potomstwa, by z wiekiem zająć się obroną ula oraz 

poszukiwaniem pożywienia. Co ciekawe, wraz ze zmianą roli zmienia 

się biochemia mózgu pszczo-

ły, a w szczególności stężenie  

i miejsce występowania dwóch 

specyficznych białek.

Pszczoły potrafią odwrócić proces swojego starzenia! W mia-

rę jak dojrzewają, zaczynają wykonywać coraz odpowiedzialniejsze 

zadania, takie jak pozyskiwanie pożywienia. Naukowcy z Uniwer-

sytetu w Arizonie postanowili sprawdzić, czy ten proces da się od-

wrócić. Kiedy z ula usunięto wszystkie młode pszczoły, które opie-

kowały się larwami, rolę tę przejęła część starszych osobników, co je 

„odmłodziło”. Wiek pszczół określa się na podstawie ich zdolności 

do uczenia się nowych rzeczy. Już po dziesięciu dniach zajmowania 

się młodymi przez starsze pszczoły ich umiejętności w tym zakresie 

znacząco się poprawiły, jednocześnie zmieniła się struktura bioche-

miczna mózgu pszczół, w szczególności ilość pewnego białka, wy-

stępującego również u ludzi. Naukowcy mają nadzieję, że uda im się 

wykorzystać to odkrycie w leczeniu chorób związanych z demencją. 

Może skuteczniejsze niż terapia farmakologiczna okaże się leczenie 

angażujące pacjenta w interakcje społeczne? 

FAKT NR 3

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO ► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO FAKT NR 4

http://phys.org/news/2014-05-scientists-link-honeybees-roles-brain.html
http://phys.org/news/2014-05-scientists-link-honeybees-roles-brain.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3991669/
http://phys.org/news/2014-05-scientists-link-honeybees-roles-brain.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3991669/
https://asunews.asu.edu/20120702_bee_brainaging


Pszczoły potrafią rozpoznawać twarze! Kilka lat temu naukow-

cy z Uniwersytetu w Michigan i Uniwersytetu w Melbourne opu-

blikowali wyniki fascynujących badań, w których sprawdzali, czy 

pszczoły są w stanie rozpoznawać twarze. Eksperyment polegał na 

tym, że badacze ustawiali pojemniczki z roztworem cukru przed 

zdjęciami twarzy lub zbiorami kształtów, które ludzie zinterpreto-

waliby jako twarze, oraz pojemniczki z samą wodą przed zdjęciami 

rzeczy w żaden sposób nieprzypominających twarzy. Okazało się, że 

po takim treningu pszczoły w 75 procentach przypadków poprawnie 

wybierały pojemniczki z podobiznami twarzy, nawet jeśli naczynia 

były wypełnione tylko wodą. Badacze udowodnili w ten sposób, że 

opisywana umiejętność nie jest cechą wyłącznie organizmów wyso-

ko rozwiniętych, co może być pomocne przy projektowaniu oprogra-

mowania rozpoznającego twarze. 

FAKT NR 5 ► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

https://asunews.asu.edu/20120702_bee_brainaging
http://www.nytimes.com/2010/02/02/science/02bees.html%3F_r%3D1%26
http://www.nytimes.com/2010/02/02/science/02bees.html?_r=1&


Pszczoły prawdopodobnie posiadają prymitywną osobowość. 
Dotychczas uważano, że pszczoły w roju są w swoich klasach prak-

tycznie nierozróżnialne, na przykład wszystkie robotnice są takie 

same pod względem „psychiki”. Wyniki badań prowadzonych na Uni-

wersytecie w Illinois dowodzą, że to nie do końca musi być prawda. 

Naukowcy obserwowali zachowanie pszczół, zwłaszcza w momencie,  

w którym rój okazuje się za duży i musi się podzielić. Znalezienie 

miejsca na założenie nowego ula jest zadaniem pszczół skautów. 

Okazało się, że rówieśnice tych pszczół ponad trzykrotnie częściej 

FAKT NR 6

niż inne osobniki zostają poszukiwaczami pożywienia. Na tej pod-

stawie stwierdzono, że pszczoły znacznie różnią się „mentalnością”. 

Porównanie aktywności mózgów poszczególnych grup owadów 

ujawniło tysiące różnic, a poddawanie pszczół działaniu pewnych 

związków chemicznych wykrytych w mózgach owadów pozwoliło 

naukowcom modyfikować ich zachowanie. W ten sposób na przy-

kład pszczoły, które wcześniej nie miały ochoty opuszczać ula, sta-

wały się poszukiwaczami przygód.

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

http://
http://news.illinois.edu/news/12/0308bees_GeneRobinson.html
http://news.illinois.edu/news/12/0308bees_GeneRobinson.html
http://news.illinois.edu/news/12/0308bees_GeneRobinson.html


Pszczoły, podobnie jak dinozaury, uległy masowej zagładzie. Ba-

dania DNA czterech grup owadów zapylających, prowadzone przez 

naukowców z Uniwersytetu w New Hampshire, dowodzą, że 65 mi-

lionów lat temu, podczas masowego wymierania dinozaurów, owady 

spotkał podobny los. Badacze są zdania, że za wyginięcie dinozau-

rów odpowiada ogromny meteoryt, który uderzywszy w naszą pla-

netę, spowodował znaczne ochłodzenie klimatu. Zniknięcie w tym 

czasie wielu roślin odbiło się negatywnie na populacji owadów zapy-

lających. Uważa się, że wyniki te mogą pomóc w lepszym zrozumie-

niu przyczyn obecnego masowego wymierania pszczół.

Spaliny z silników diesla szkodzą pszczołom. Naukowcy z Uniwer-

sytetu z Southampton w ciekawym eksperymencie sprawdzili, czy 

spaliny mają wpływ na owady zapylające. Osiem substancji chemicz-

nych tworzących zapach kwiatów zmieszano albo z czystym powie-

trzem, albo ze związkami zawartymi w spalinach samochodowych. 

Okazało się, że w połączeniu ze spalinami większość cząsteczek 

związków chemicznych zmniejsza swoją objętość, a dwie substancje 

w ciągu minuty całkowicie zanikają. Zmienia to zupełnie zapach, co 

uniemożliwia pszczołom odnalezienie i zapylenie kwiatów. Odpo-

wiedzialne za ten proces są głównie tlenki azotu obecne w spalinach 

samochodów z silnikiem diesla. 

FAKT NR 7

FAKT NR 8► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO ► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

http://www.unh.edu/news/releases/2013/10/bp24bees.cfm
http://www.unh.edu/news/releases/2013/10/bp24bees.cfm
http://www.unh.edu/news/releases/2013/10/bp24bees.cfm
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,397387,spaliny-z-silnikow-diesla-jednak-szkodza-pszczolom.html


Doktor Mark O’Neill z Newcastle jest 

konstruktorem miniaturowych GPS-ów 

dla pszczół. Urządzenie, które umiesz-

cza się na pszczole, ma niespełna cen-

tymetr długości i składa się z elek-

tronicznego chipa i specjalnej anteny. 

Owadowi nie dzieje się przy tym żadna 

krzywka. Całość opiera się na technolo-

gii wykorzystywanej do śledzenia palet 

w magazynach. Urządzenie towarzyszy 

pszczole całe życie, czyli przez około 

trzech miesięcy. Aby móc śledzić, jak 

przemieszcza się każdy z osobników  

w roju, ul otacza się siecią odbiorników. 

Wszystkie te działania mają pomóc  

w lepszym zrozumieniu zjawiska maso-

wego ginięcia pszczół.

Substancje wytwarzane przez bakterie obecne w miodzie mają silne 

właściwości antybakteryjne i pomagają w leczeniu ran. Naukowcom 

z Uniwersytetu w Lund udało się zidentyfikować trzynaście różnych 

bakterii kwasu mlekowego, obecnych zarówno w przewodzie pokar-

mowym pszczoły, jak i w miodzie. Wyizolowane mikroorganizmy 

dodano do hodowli bakterii lekoopornych, w efekcie czego bakterie  

z miodu każdorazowo zwalczyły patogeny. Miodowe mikroorga-

nizmy z powodzeniem wykorzystano również do wyleczenia ran  

u dziesięciu koni, którym nie pomagały żadne inne metody. Nieste-

ty, miód wprowadzany do obrotu często w procesie obróbki zostaje 

pozbawiony opisanych właściwości.

FAKT NR 9

FAKT NR 10► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,404353,pszczoly-z-antenka.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,401801,pszczele-bakterie-moga-zastapic-antybiotyk.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,401801,pszczele-bakterie-moga-zastapic-antybiotyk.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,404353,pszczoly-z-antenka.html


Zapylanie jest ważniejsze niż nawożenie i podlewanie! Profesor Ale-

xandra-Maria Klein z Uniwersytetu we Fryburgu przeprowadziła w 

Kalifornii bardzo ciekawy eksperyment, mający na celu porównanie 

plonów roślin traktowanych w różny sposób. Trzy grupy drzew mi-

gdałowych zapylono ręcznie, odizolowano od owadów zapylających 

lub poddano zapyleniu w normalny sposób. Plon drzew zapylonych 

przez pszczoły był o dwieście procent wyższy niż u roślin, które ule-

gły samozapyleniu. Co ciekawe, ilościowo najwięcej owoców wydały 

drzewa zapylone ręcznie, przy czym okazy były bardzo małe.

Naukowcy z brytyjskiego Uniwersytetu w Newcastle stworzyli nowy 

biopestycyd, który mógłby zastąpić neonikotynoidy, które szkodzą 

pszczołom. Jak pokazały badania, mieszanka jadu australijskiego pa-

jąka oraz jednego ze składników przebiśniegu może być wykorzysty-

wana jako pestycyd, ale nie ma negatywnego wpływu na pszczoły.

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

FAKT NR 11 FAKT NR 12
► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,400785,pszczoly-wazniejsze-niz-nawozenie.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,400663,pajaki-na-pomoc-pszczolom.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,400785,pszczoly-wazniejsze-niz-nawozenie.html


Pszczoły, podobnie jak ssaki, posługują się men-

talnymi mapami okolicy. Dotychczas uważano, 

że pszczoły odnajdują drogę jedynie na podsta-

wie pozycji słońca na niebie. Badacze z Wolnego 

Uniwersytetu Berlina przeprowadzili ekspery-

ment, w którym sprawiali, że pszczoły nie były 

w stanie poprawnie ocenić położenia słońca, po 

czym wywozili owady czterysta metrów od ula. 

Okazało się, że nie przeszkodziło to pszczołom  

w powrocie. Na tej podstawie wysnuto wnioski, 

że owady, tak jak ssaki, są w stanie zapamiętywać 

położenie charakterystycznych punktów  

w przestrzeni, na przykład żywopłotów, i two-

rzyć w ten sposób w swoim mózgu mapę okolicy.FAKT NR 13

Trutnie, czyli pszczele samce, mają kolejny problem. Nie dość, że 

jedynym celem ich życia jest kopulowanie z królową, po którym 

umierają, to są w stopniu większym niż samice pszczół podatne na 

grzybicze pasożyty. Dzieje się tak dlatego, że w przeciwieństwie do 

samic trutnie mają tylko jeden zestaw chromosomów (czyli są ha-

ploidalne, w przeciwieństwie do diploidalnych osobników żeńskich).  

U samic wadliwy gen może zostać zamaskowany przez swoją kopię, 

u samców – nie, dlatego po zarażeniu pasożytem umierają one dużo 

szybciej.

FAKT NR 14

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,400645,pszczoly-posluguja-sie-mapami-aby-znalezc-dom.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,398864,truten-slaba-plec.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,400645,pszczoly-posluguja-sie-mapami-aby-znalezc-dom.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,398864,truten-slaba-plec.html


Pszczoły potrafią wykrywać narkotyki i materiały wybuchowe! 
Polska uczona doktor Joanna Bagniewska, zwyciężczyni jednej z edy-

cji konkursu FameLab, prowadzi w Wielkiej Brytanii prekursorskie 

badania nad wykorzystaniem pszczół do wykrywania niebezpiecz-

nych substancji. Owady są umieszczane w pudełkach, do których 

wpuszcza się powietrze zawierające śladowe ilości narkotyków lub 

materiałów wybuchowych, a następnie w ramach nagrody pszczoły 

są karmione cukrem. Po kilkukrotnym powtórzeniu pszczoły, sko-

ro tylko wyczuły zapach, na który zostały wytrenowane, wyciągały 

języczki. Przecinały one promień światła podczerwonego, co sygna-

lizowało wykrycie w powietrzu substancji niebezpiecznych. Pszczo-

ły w tym eksperymencie nie ucierpiały – w pudełkach przebywały 

jedynie przez dwa dni, po czym całe i zdrowe wracały do ula. 

Jedna z klas nowoczesnych pestycydów tworzy pszczoły mutanty. 

Nie chodzi tu wcale o pszczoły mające „ponadpszczelą” moc. Neo-

nikotynoidy potrafią wpływać na działanie genów pszczół tak bar-

dzo, że doprowadzają do mutacji genetycznych. Kontakt owadów  

z nawet niewielkimi stężeniami pestycydów, rzędu dwóch cząste-

czek na miliard, zaburza regulowanie energii na poziomie komórko-

wym i skraca życie pszczół. 

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

FAKT NR 15

FAKT NR 16

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,398551,przemytnika-zdradzi-wysuniety-jezyczek-pszczoly.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,396116,srodki-owadobojcze-zmieniaja-geny-pszczol.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,398551,przemytnika-zdradzi-wysuniety-jezyczek-pszczoly.html


Pszczoły są praworęczne, a właściwie „prawoczułkowe”. Włoscy nau- 

kowcy z Uniwersytetu w Trento odkryli, że pszczoły na powitanie 

dotykają się czułkami – podobnie jak ludzie ściskają sobie ręce. Jak 

się okazało, owady wolą podawać sobie prawe czułki. Kiedy wcho-

dzą w interakcję w ten właśnie sposób, są przyjaźniej nastawione 

– szybciej się do siebie zbliżają i reagują pozytywnie. Jeśli natomiast 

do powitania używają lewych czułków, reagują agresywnie, godząc  

w siebie żądłami. To dość duże zaskoczenie, ponieważ dotychczas 

uważano, że asymetria w działaniu mózgu dotyczy tylko wysoko 

rozwiniętych ssaków, takich jak ludzie.

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

Szczury, przynajmniej te z Nowej Zelandii, potrafią zapylać. Zwierzę-

ta te, przybyłe wraz z człowiekiem na Wyspę Północną, doprowadzi-

ły do wyginięcia praktycznie wszystkich naturalnie występujących 

tam kręgowców, głównie nietoperzy i ptaków. Niedawno okazało się 

jednak, że w wypadku trzech gatunków roślin kwitnących szczury, 

zwabione ich słodkim nektarem, uczestniczą w procesie zapylania!

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

FAKT NR 17

FAKT NR 18

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,396064,pszczoly-sa-praworeczne.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,386171,szczury-zapylaja-kwiaty.html


Rośliny produkują kofeinę, żeby pomóc pszczołom się zapamiętać. 

Okazuje się, że substancja ta działa na mózg pszczoły podobnie jak 

w wypadku człowieka – pomaga zapamiętywać fakty. Naukowcy z 

Uniwersytetu w Newcastle odkryli, że pszczoły, które jadły cukier 

z dodatkiem kofeiny, trzy razy lepiej zapamiętywały zapach poja-

wiający się podczas jedzenia i miały go w pamięci jeszcze po trzech 

dniach. Rośliny produkujące kofeinę (niektóre cytrusy i kawowce) 

sprawiają dzięki temu, że owadom łatwiej wrócić na ich kwiaty, 

dzięki czemu zwiększają szansę rozniesienia pyłku. Wpływa to rów-

nież pozytywnie na pszczoły – ponieważ pamiętają, gdzie znajduje 

się źródło pokarmu, nie muszą latać daleko w poszukiwaniu innych 

kwiatów.

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

Czerwone wino wydłuża życie pszczół i sprawia, że się nie objada-

ją. Jedna z substancji zawartych w tym trunku podawana pszczo-

łom wydłuża ich życie o sporo ponad jedną trzecią. Sprawia też, że 

pszczoły, które normalnie uwielbiają objadać się cukrem, przyjmują 

go zdecydowanie mniej, nawet jeśli mają go pod dostatkiem. 

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

FAKT NR 19 FAKT NR 20

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,394451,kofeina-pomaga-pszczolom-pamietac-kwiaty.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,391961,po-czerwonym-winie-pszczoly-mniej-jedza-i-dluzej-zyja.html


Pszczoły są lepsze niż nawigacja samochodowa, bo zawsze wybie-

rają najkrótszą trasę. Naprawdę zawsze. Naukowcy z Uniwersytetu  

w Londynie użyli programów komputerowych, żeby sprawdzić, w jakiej 

kolejności pszczoły będą odwiedzały kwiaty rozstawione w różnych od-

ległościach. Skoro tylko pszczoły poznały lokalizację wszystkich roślin, 

odtąd zawsze wybierały najkrótszą trasę między nimi. 

FAKT NR 21

Australijskie pszczoły mumifikują swoich wrogów. Pewien gatu-

nek pszczół z Antypodów nie ma żądeł, dlatego z intruzami w ulu 

musi sobie radzić w inny sposób. Jeśli do ula zakradnie się chrząszc 

z ulowy, jest oblepiany żywicą, błotem i woskiem, przez co nie może 

się ruszać i ginie z głodu. 

FAKT NR 22► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,377047,pszczoly-matematyczki.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,368915,autralijskie-pszczoly-mumifikuja-wrogow.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,377047,pszczoly-matematyczki.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,368915,autralijskie-pszczoly-mumifikuja-wrogow.html


Co przeszkadza pszczołom murarkom? Są samotnicami, nie tworzą 

rojów ani uli. Jaja składają zwykle w korytarzach wydrążonych w 

drewnie przez inne owady. W każdym korytarzu murarka robi „prze-

gródki”, przeznaczone na jedno jajo oraz trochę pyłku i nektaru dla 

wykluwającej się larwy. Nie zawsze jednak wygląda to tak optymi-

stycznie; czasami w niezasklepionych jeszcze błotem przegrodach 

jaja złoży pewien gatunek muchy, której larwy po wykluciu się zja-

dają pyłek i skazują larwę murarki na śmierć głodową. Co ciekawe, 

larwy muchy nie są w stanie same opuścić swojej celi, muszą więc 

czekać, aż przepoczwarzone murarki wygryzą im drogę na wolność. 

W sytuacjach ekstremalnych muchy wciskają swoje głowy w szczeli-

ny w błocie, przez co zwiększają ich objętość, „pompując” je owadzim 

odpowiednikiem krwi i rozsadzając błoto dookoła. 

Pszczoły w miastach żywią się zdrowiej niż te na wsi. Badania prze-

prowadzone w Wielkiej Brytanii wykazały, że dieta pszczół w mia-

stach i na terenach podmiejskich jest dużo bardziej zróżnicowana 

niż sposób odżywiania ich wiejskich pobratymców. W ulach tych 

pierwszych znaleziono pyłek lilii, jeżyn, jarzębiny i rzepaku. Z kolei 

pszczoły na wsi cierpią z powodu wielkich monokultur pszenicy czy 

jęczmienia, jako że intensywne rolnictwo pozostawia niewiele przy-

jaznych im miejsc. 

FAKT NR 23 FAKT NR 24
► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,377958,mucha-kruszy-sciany-nadymajac-glowe.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,375062,miejskie-pszczoly-jadaja-lepiej-niz-ich-rodzina-ze-wsi.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,377958,mucha-kruszy-sciany-nadymajac-glowe.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,375062,miejskie-pszczoly-jadaja-lepiej-niz-ich-rodzina-ze-wsi.html


Pszczoły to ranne ptaszki! Niemieccy naukowcy z Uniwersytetu  

w Konstancji poddali badaniu tysiąc pszczół, ucząc je o różnych po-

rach doby kojarzenia nowych zapachów i nagradzając pokarmem. Po 

przeprowadzeniu testów okazało się, że pszczoły uczone w godzi-

nach porannych zapamiętywały zapachy najlepiej. Najciekawszym 

wnioskiem jest to, że zwierzęta relatywnie tak proste, jak owady 

mają swoje preferencje umysłowe związane z porą dnia.

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

Pszczeli wzrok nie ma sobie równych. Pszczoły dostrzegają kolory 

dwa razy szybciej niż ludzie, a trzmiele – nawet pięciokrotnie 

szybciej! Pomaga im to w łatwy sposób znaleźć pożywienie nawet  

w miejscach zacienionych. Owady nie mają też żadnego problemu  

z dostrzeżeniem zdobyczy czy innego owada, nawet gdy lecą  

z ogromną prędkością.FAKT NR 25

FAKT NR 26

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,374804,pszczoly-to-ranne-ptaszki.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,371149,pszczoly-widza-najszybciej-i-bardzo-kolorowo.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,371149,pszczoly-widza-najszybciej-i-bardzo-kolorowo.html


Pszczoły bawią się w superbohaterów, tworząc pola siłowe z wiatru. 

Kiedy pszczoły z Republiki Południowej Afryki są atakowane na 

przykład przez mrówki, zaczynają latać w kółko, z całych sił macha-

jąc skrzydełkami – szybciej, niż wynikałoby to z samego lotu. Mogą 

dzięki temu odpychać atakujące mrówki strumieniem powietrza bez 

narażania się na kontakt z nimi. Kilka pszczół może w ten sposób 

efektywnie bronić wejścia do ula.

Naukowcy z Uniwersytetu w Minnesocie udowodnili, że pszczoły 

używają żywicy wymieszanej z woskiem do redukowania potrzeby 

posiadania przez każdego osobnika układu odpornościowego. Ba-

dacze zbudowali dwa sztuczne ule: jeden powleczony od wewnątrz 

propolisem, drugi – bez takiej ochrony. Testy genetyczne pszczół, 

które wykluły się w „wysterylizowanym” ulu wskazały na mniej roz-

winięty układ odpornościowy. Strategia ta ma wiele korzyści, mię-

dzy innymi minimalizuje wydatki energetyczne na walkę z bakte-

riami przez każdego osobnika, wykorzystując do tego „odporność 

zbiorową”. 

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

FAKT NR 27

FAKT NR 28

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,366259,pszczoly-zdmuchuja-mrowki.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,364083,pszczoly-sterylizuja-ule-zywica.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,366259,pszczoly-zdmuchuja-mrowki.html


FAKT NR 30

Pszczoły latają z prędkością, z jaką jeździmy na rowerze. Mogą 

osiągać ponad 20 kilometrów na godzinę, co wydaje się prędkością 

ogromną jak na owada. W świecie insektów jednak pszczoły ucho-

dzą za stworzenia raczej powolne. Żeby utrzymać się w powietrzu, 

muszą machać skrzydełkami 12 tysięcy razy na minutę, czyli dwie-

ście razy na sekundę!                                                                         FAKT NR 29

Pszczoły używają broni chemicznej. Jeśli do wnętrza ula dostanie się 

szerszeń, to pewien gatunek japońskich pszczół otacza napastnika  

z każdej strony, tworząc kulę. Wyprodukowany w środku dwutlenek 

węgla w połączeniu z wysoką temperaturą jest w stanie zabić intruza 

w ciągu kilku minut. Przez pierwsze pięć minut pszczoły trzymają 

ścisły szyk kuli, przez kolejne pięć – latają wokół szerszenia, żeby się 

upewnić, że nie żyje. 

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

http://ucanr.edu/blogs/blogcore/postdetail.cfm?postnum=10898
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,363342,pszczela-taktyka-wobec-szerszeni-cieplo-i-gaz.html
http://ucanr.edu/blogs/blogcore/postdetail.cfm?postnum=10898


Królowe pszczół przetrzymują spermę samców przez całe życie. Kró-

lowe żyją od dwóch do siedmiu lat, ale zaraz po wykluciu się wyla-

tują z ula na gody, odbywające się w czasie lotu. W czasie jednego 

lotu królowa kopuluje z kilkunastoma samcami, po czym wraca do 

ula, ponieważ nie musi powtarzać tej czynności już nigdy w życiu. 

Cała zgromadzona sperma znajduje się w specjalnymi gruczole i jest 

przez królową wypuszczana sukcesywnie do końca życia.

FAKT NR 31 Kokaina ma wpływ również na pszczoły. Co ciekawe, działa na nie 

podobnie jak na człowieka. Naukowcy z Uniwersytetu w Illinois po-

dawali kokainę pszczołom mającym za zadanie poszukiwanie nek-

taru. W normalnych warunkach, kiedy pszczoła znajdzie pożywie-

nie, wraca do ula i za pomocą skomplikowanego tańca informuje 

pozostałe osobniki o lokalizacji nektaru. Robi to jednak tylko wtedy, 

kiedy znajdzie naprawdę wartościowe źródło, kiedy nektar jest do-

brej jakości i kiedy sama wie, że kolonia aktualnie potrzebuje jedze-

nia. Pszczoły będące pod wpływem kokainy mają zaburzony osąd  

i podchodzą do swojego tańca bardziej entuzjastycznie, wykonują go 

znacznie częściej, nawet w sytuacjach, gdy źródło nektaru jest słabej 

jakości. 

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

FAKT NR 32

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO ŹRÓDŁO

http://ucanr.edu/blogs/blogcore/postdetail.cfm?postnum=10898
https://en.wikipedia.org/wiki/Queen_bee
http://insects.about.com/od/antsbeeswasps/a/10-facts-honey-bees.htm
http://www.nytimes.com/2009/01/06/science/06bees.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Queen_bee
http://insects.about.com/od/antsbeeswasps/a/10-facts-honey-bees.htm


Pszczoły potrafią nawigować niczym wikingowie! Do orientacji w prze-

strzeni w normalnych sytuacjach wykorzystują pozycję słońca na nie-

bie. Co jednak w wypadku, gdy jest pochmurno i nie da się precyzyjnie 

ustalić jego pozycji? Wtedy przestawiają się na widzenie światła spo-

laryzowanego, co pozwala im wiedzieć, gdzie jest słońce, nawet mimo 

zachmurzenia. Co wspólnego z tym wszystkim mają wikingowie? Otóż 

stosowali oni podobne metody nawigacji na morzu. Kiedy było po-

chmurno, pozycję słońca ustalali za pomocą małych kryształków kalcy-

tu, które również pozwalały zobaczyć światło spolaryzowane.

Plaster miodu jest strukturą idealną. Zadano sobie nawet trud, żeby 

dać na to dowód matematyczny! Thomas Hales, znany amerykań-

ski matematyk, wykazał to na 19 stronach. Udowodnił, że spośród 

wszystkich możliwych struktur to właśnie plaster miodu zużywa 

najmniej cennego wosku. 

FAKT NR 34

FAKT NR 33

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

http://www.communitycommons.org/wp-content/uploads/bp-attachments/14268/honey.pdf
http://www.communitycommons.org/wp-content/uploads/bp-attachments/14268/honey.pdf
http://alunsalt.com/2011/02/01/how-to-navigate-a-viking-longboat-with-a-king-some-bees-and-a-dc-8/


Dlaczego pszczoły po użądleniu umierają? Czyżby natura popełniła 

błąd? Przecież osy mogą żądlić wiele razy. Żądło pszczoły miodnej 

ma specyficzną budowę – nie jest gładkie, ale postrzępione na brze-

gach. Kiedy pszczoła żądli innego owada, nic się nie dzieje – wyciąga 

żądło i może walczyć dalej. Niestety, pszczoły nie wyewoluowały do 

walki z przeciwnikami znacznie większymi od siebie, na przykład  

z człowiekiem. Nasza skóra jest na tyle gruba, że żądło pszczoły się 

w niej blokuje, a gdy owad po użądleniu chce odlecieć, wyrywa sobie 

wnętrzności i umiera. 

Badanie zachowania pszczół może pomóc w łapaniu seryjnych mor-

derców. Okazuje się, że pszczoły wyznaczają wokół swojego ula coś 

w rodzaju strefy buforowej, gdzie nie siadają na kwiatach i nie zbie-

rają pyłku. Wszystko po to, żeby drapieżne owady nie mogły w łat- 

wy sposób zlokalizować ula. Pszczoły nie odlatują też zbyt daleko 

w poszukiwaniu pokarmu, żeby energia spożytkowana na lot nie 

przerosła zysku w postaci pyłku. Okazuje się, że w podobny sposób 

działają przestępcy, w tym mordercy. Aktów przemocy nie dokonu-

ją w bezpośrednim sąsiedztwie swoich domów, ale również niezbyt 

od nich daleko. Naukowcy z Uniwersytetu w Londynie wykorzystują 

dane dotyczące zachowania pszczół do tworzenia algorytmów wy-

korzystywanych w programach komputerowych pomagających poli-

cji szukać przestępców.

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

FAKT NR 35

FAKT NR 36

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

http://www.iflscience.com/plants-and-animals/10-animal-facts-we-still-get-wrong
http://news.bbc.co.uk/2/hi/7530666.stm
http://www.iflscience.com/plants-and-animals/10-animal-facts-we-still-get-wrong


Pszczoły mają naturę altruistyczną. Naukowcy z Uniwersytetu  

w Illinois jako pierwsi przeprowadzili dokładne obserwacje pszcze-

lich kolonii, które utraciły królową. W takiej sytuacji cała kolonia 

jest skazana za zagładę, spodziewano się więc wzrostu zachowań sa-

molubnych i nastawionych na własne przetrwanie. Okazało się jed-

nak, że nawet w tak trudnym położeniu robotnice wciąż opiekowały 

się larwami, zdobywały pożywienie i dbały o całą kolonię, wykazując 

się czymś, co można by nazwać altruizmem. Badania pozwalają też 

spojrzeć w przeszłość – zanim pszczoły wyewoluowały w najbardziej 

zorganizowane struktury w przyrodzie, musiały sobie radzić bez 

królowej.

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

FAKT NR 37

http://www.sciencealert.com/bees-can-be-altruistic


W Oslo powstanie pierwsza na świecie autostrada dla pszczół. Miej-

scy aktywiści, władze miasta, szkoły i firmy chcą połączyć wszystkie 

tereny zielone „drogami dla pszczół”: kwietnymi łąkami, zielonymi 

dachami oraz korytarzami z roślin. 

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

FAKT NR 38

FAKT NR 39 FAKT NR 391 + 1
 + 1 

+ 1

Pszczoły potrafią liczyć do czterech! Naukowcy z Uniwersytetu  

w Queensland postanowili zbadać, czy pszczoły mają zdolności 

matematyczne. Owady zostały najpierw nauczone, że po minięciu 

konkretnej liczby żółtych pasków namalowanych w wąskim tunelu 

zostaną nagrodzone wodą z cukrem. Przy maksymalnie czterech pas- 

kach pszczoły radziły sobie bardzo dobrze, powyżej tej liczby – już 

gorzej. Ich umiejętność liczenia nie pogorszyła się nawet wówczas, 

gdy żółte paski wymieniono na inne przedmioty, z którymi pszczoły 

nie miały wcześniej styczności.

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

http://www.sciencealert.com/a-bee-highway-in-norway-will-protect-endangered-honey-makers-on-the-go
http://www.sciencealert.com/honey-bees-can-count-to-four


Na Kostaryce udało się sfilmować BARDZO spragnioną pszczołę, 

która poiła się łzami kajmana wylegującego się na słońcu. W artyku-

le opublikowanym następnie w czasopiśmie naukowym wytłuma-

czono, że pszczoły zyskują w ten sposób źródło nie tylko wody, lecz 

także soli oraz niezbędnych składników mineralnych.

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO W 2014 roku we Francji pszczoły zaczęły produkować niebieski 

miód. Śledztwo wykazało, że zamiast pyłkiem kwiatów pszczoły 

pożywiały się odpadami z pobliskiej fabryki słodyczy, zawierający-

mi między innymi barwniki stosowane do produkcji popularnych 

cukierków. 

 
 
 
 
 
► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁOFAKT NR 40

FAKT NR 41

http://www.sciencealert.com/thirsty-butterflies-and-bees-drink-caiman-tears
http://www.sciencealert.com/bees-make-blue-honey-after-eating-mams


Pszczoły potrafią porozumiewać się z szerszeniami. Dzięki pszczo-

łom udało się potwierdzić, że komunikacja między drapieżnikiem 

a ofiarą jest efektem wspólnej ewolucji. Osobniki pewnego gatunku 

pszczoły azjatyckiej w sytuacji zagrożenia ze strony szerszenia za-

czynają kręcić odwłokami, dając mu znać, że dostrzegły napastnika. 

Istotnie zmniejsza to liczbę ataków na ul, jakich dokona powiado-

miony szerszeń. Gdy dla porównania owady te umieszczono w oko-

licy kolonii europejskich pszczół miodnych, które nie ewoluowały 

w okolicznościach zagrożenia ze strony szerszeni, praktycznie nie 

zauważono kręcenia odwłokami, a sytuacje ataku szerszenia na 

pszczoły były bardzo częste.

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

FAKT NR 42

http://www.sciencealert.com/news/20122302-23157.html


Pszczoły potrafią się uczyć języków obcych! Owady te komunikują 

się za pomocą tańca: po powrocie z rekonesansu okolicy, informują 

swoje towarzyszki o odległości i jakości pożywienia, właśnie tań-

cząc i kreśląc odwłokami ósemki w powietrzu. Badania dowiodły, 

że różne gatunki pszczół porozumiewają się różnymi „dialektami”. 

Naukowcy postanowili sprawdzić możliwość i jakość komunikacji 

pszczół, gdy w jednym ulu wymiesza się dwa gatunki – azjatyckie  

i europejskie. Okazało się, że mimo odmiennych stylów tańca 

pszczoły potrafiły się porozumieć – zarówno osobniki azjatyckie, jak 

i europejskie były „rekrutowane” do wylotu po nektar przez pszczo-

ły innego gatunku.

Królowe pszczół kontrolują robotnice w niezwykle wysublimowany 

sposób. Wydzielają mianowicie pewien feromon, który działa tylko 

na jeden z trzech pszczelich receptorów dopaminy, w efekcie cze-

go blokuje u tych osobników tak zwane uczenie awersyjne. Owady 

bardzo dobrze zapamiętują przykre dla nich incydenty i starają się 

ich w przyszłości unikać (mają do nich „awersję”). Dlaczego królowa 

miałaby hamować w ten sposób rozwój pszczół? Okazuje się, że jej 

feromony mają również inne działanie – blokują rozwój i aktywność 

układu rozrodczego u robotnic, co nie jest dla nich doświadczeniem 

niemiłym. Gdyby królowa za pomocą substancji chemicznych nie 

zablokowała możliwości zapamiętania tego nieprzyjemnego zdarze-

nia, robotnice mogłyby się zbuntować i nie pracować należycie dla 

dobra ula, ale zwrócić się przeciwko królowej.

FAKT NR 43 FAKT NR 44

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

http://www.sciencealert.com/bees-learn-foreign-language
http://www.sciencealert.com/queen-bees-control-with-scent
http://www.sciencealert.com/bees-learn-foreign-language
http://www.sciencealert.com/queen-bees-control-with-scent


Życie pszczoły polega na ciągłej pracy, od narodzin do śmierci. I to 

dosłownie do śmierci, ponieważ poza sezonem kwitnienia roślin 

pszczoły robotnice żyją około dziewięciu miesięcy. Latem, gdy nad-

chodzi okres zbierania nektaru, rzadko przeżywają więcej niż sześć 

tygodni – po prostu zapracowują się na śmierć.

 
 
 
 
 
 
 
► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

Pszczoły robotnice potrafią również regulować temperaturę w ulu. 

W chłodniejsze dni utrzymują stałą temperaturę około 38 stopni, 

„przytulając się” do siebie, a zwłaszcza do królowej. Jeśli lato jest 

gorące, pszczoły wachlują wnętrze ula własnymi skrzydełkami, żeby 

nie doprowadzić do jego przegrzania. Charakterystyczny szum moż-

na usłyszeć w odległości nawet kilku metrów od ula.

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

FAKT NR 45

FAKT NR 46

http://mentalfloss.com/article/53691/13-fascinating-facts-about-bees
http://insects.about.com/od/antsbeeswasps/a/10-facts-honey-bees.htm


Najstarsza zachowana pszczo- 

ła, zatopiona w bursztynie, 

została znaleziona na terenie 

Birmy. Liczyła 100 milionów 

lat, co oznacza, że żyła w erze 

dinozaurów! Miała cechy za-

równo pszczoły, jak i osy.

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

FAKT NR 47

http://news.softpedia.com/news/12-Amazing-Facts-About-Bees-70540.shtml


Wśród pszczół nie ma równości płci, a sytuacja samców jest nie do 

pozazdroszczenia! Trutnie mają w życiu tylko jeden cel – dostarczyć 

spermę. Do tego zadania są gotowe już po mniej więcej tygodniu od 

opuszczenia swojej komórki w ulu, a zaraz po kopulacji z królową 

umierają.

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

Tylko pospolita pszczoła miodna osiedla się w sztucznych lub na-

turalnych przestrzeniach zamkniętych (ulach, pniach lub zagłębie-

niach skalnych). Pszczoły azjatyckie tworzą otwarte skupiska, nie 

szukając schronienia. 

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

„Pszczoły zabójcy” to w istocie afrykańska odmiana pszczół miod-

nych, produkująca więcej miodu niż odmiana europejska. Pierwszą 

większą próbę udomowienia tego gatunku podjęto w latach pięćdzie-

siątych XX wieku w Brazylii, niestety, pszczoły uciekły z hodowli  

i zaczęły zastępować miejscowe gatunki. Afrykańskie pszczele królo-

we zajmowały w ulach miejsce lokalnych królowych, a ze złożonych 

jaj wylęgały się dużo agresywniejsze robotnice. W latach osiemdzie-

siątych inwazja tych pszczół w Wenezueli spowodowała sześciokrot-

ny spadek produkcji miodu. Owady, które uciekły z hodowli, stop-

niowo zasiedlały całą Amerykę Południową, by w 2007 roku dotrzeć 

aż do Nowego Orleanu.

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

FAKT NR 48

FAKT NR 49

FAKT NR 50

http://insects.about.com/od/antsbeeswasps/a/10-facts-honey-bees.htm
http://news.softpedia.com/news/12-Amazing-Facts-About-Bees-70540.shtml
http://news.softpedia.com/news/12-Amazing-Facts-About-Bees-70540.shtml


Już kilkunastodniowe pszczoły produkują wosk za pomocą ośmiu 

specjalnych gruczołów. Czterdzieści gramów wosku jest w stanie 

podtrzymać dwa kilogramy miodu. Żeby wyprodukować kilogram 

wosku, potrzeba 1,25 miliona pszczół.

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

Pszczoła miodna odwiedza nawet 2000 kwiatów w ciągu dnia. Nie 

jest oczywiście w stanie unieść na raz całego nektaru (i pyłku), jaki 

zbierze, zwykle więc wraca do ula po odwiedzeniu od 50 do 100 

kwiatów.

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

FAKT NR 51

FAKT NR 52

http://news.softpedia.com/news/12-Amazing-Facts-About-Bees-70540.shtml
http://insects.about.com/od/antsbeeswasps/a/10-facts-honey-bees.htm


FAKT NR 53FAKT NR 53 Orchidee potrafią doprowadzać do zapylenia w niezwykły sposób.  

W wypadku większości kwiatów wystarczają kolory i zapachy, 

niektóre gatunki natomiast upodabniają swoje kwiaty do samic pew-

nych gatunków os. Samce, zwabione wyglądem kwiatów i feromo-

nami wyprodukowanymi przez kwiat, identycznymi z tymi wydzie-

lanymi przez samice, próbują kopulować z orchideą, obsypując się  

w ten sposób pyłkiem. Z kolei niektóre chińskie odmiany tych kwia-

tów potrafią nawet skopiować feromony alarmowe pszczół i w ten 

sposób zwabić zapylające je szerszenie.

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

http://voices.nationalgeographic.com/2014/06/17/national-pollination-week-bees-moths-bats-flowers-animals/


FAKT NR 55

Lubicie tequilę? Podziękujcie nietoperzom! Ten południowoamery-

kański trunek jest produkowany z pewnych gatunków agawy – rośli-

ny, która jest zapylana wyłącznie przez nietoperze.

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

W lasach Ekwadoru odkryto nietoperza, którego język jest półtora 

raza dłuższy od ciała zwierzęcia, co jest rekordem wśród wszystkich 

ssaków. Nietoperz wykorzystuje długi język do sięgania po nektar 

pewnej tropikalnej rośliny, w efekcie czego, poprzez wspólną ewolu-

cję, jest ona zapylana wyłącznie przez osobniki tego gatunku.

► KLIKNIJ I SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

FAKT NR 54

http://blog.nwf.org/2014/06/not-just-the-birds-and-bees-6-fast-facts-about-pollinating-bats/
http://voices.nationalgeographic.com/2014/06/17/national-pollination-week-bees-moths-bats-flowers-animals/
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działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego.  
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