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Od pierwszego wydania „Gospodarki pasiecznej” 
dr Wandy Ostrowskiej mija bez mała 40 lat. Przez 
te wszystkie lata książka nie straciła na aktualności 
i wciąż zajmuje wyjątkowe miejsce wśród publika-
cji pszczelarskich. Napisana przez wybitną znawczy-
nię pszczelarstwa, naukowca i zarazem praktyka jest 
nadal cenną książką zarówno dla pszczelarzy amato-
rów, jak i dla specjalistów.

W związku z ciągłym zapotrzebowaniem na tę 
publikację Wydawnictwo udostępnia pszczelarzom 
kolejne jej wydanie. Nie zmieniono w nim oryginalnej 
treści, wniesiono jedynie niewielkie uaktualnienia oraz 
zamieszczono wkładkę barwną ilustrującą gospodar-
kę w pasiece.

Redakcja
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II. Najczęściej spotykane typy uli

1. Ogólna charakterystyka 
leżaków, stojaków 
i uli kombinowanych

Ul stanowi z jednej strony pomieszczenie 
dla rodziny pszczelej i powinien za pewnić 
jej dobre warunki bytowania, z drugiej – jest 
najważniejszym obiektem prac pszczelarza 
i jednym z najdroższych elementów wypo-
sażenia pasieki. Nic więc dziwnego, że 
w miarę podnoszenia zasobu wiedzy z za-
kresu biologii rodzi ny pszczelej oraz równo-
cześnie z opracowywaniem nowych technik 
pszczelar skich unowocześnia się dawne lub 
wprowadza nowe typy uli. Niemniej ważną 
ro lę odgrywają tu klimat i baza pożytkowa. 
Im klimat ostrzejszy i bardziej zmien ny, a po-
żytki gorsze, tym większe wymagania kon-
strukcyjne stawiane są ulom. W gorszych 
warunkach pszczelarz częściej musi ingero-
wać w życie pszczół, a nowoczesny ul powi-
nien stwarzać możliwość ingerencji łatwej 
i skutecznej. Polska leży w zasięgu „kapryś-

nego” klimatu i umiarkowanego pożytku. 
Jakość ula może więc w znacznej mierze 
decydować o rozwoju naszego pszcze-
larstwa i wyni kach produkcyjnych pasiek. 
Musi on stwarzać optymalne warunki utrzy-
mywania rodzin o każdej porze roku oraz 
zapewniać możliwość stosowania różnych 
metod gospodarowania, zależnie od aktu-
alnych zmian pogody i pożytku.

Zasadniczym elementem ula jest ramka. 
Sam ul stanowi tylko jej obudowę.

Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne 
i funkcjonalność rozróżnia się ule leżaki, sto-
jaki lub pośrednie – kombinowane (rys. 1).

Leżakiem nazywa się ul, w którym powięk-
szanie objętości możliwe jest tylko w kierun-
ku poziomym, a więc gniazdo i magazyn 
miodowy znajdują się obok siebie. Jeżeli 
wylot główny znajduje się pośrodku przed-
niej ściany, gniazdo z czerwiem jest zloka-
lizowane w środkowej części ula, a miód 
gromadzony po obu jego bokach. Jeżeli 
wylot znajduje się bliżej jednej ze szczyto-

Rys. 1. Schematyczne 
przekroje pionowe uli: 
a – leżaka warszawskie-
go zwykłego, 
b i c – kombinowanych 
– warszawskiego po-
szerzonego i Dadanta, 
d – stojaka wielkopol-
skiego

a b c d
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zapotrzebowanie rodziny na powierzch-
nię plastrów w początkowym okresie głów-
nego pożytku letniego, czyli szczytowego 
rozwoju rodziny i pierwszych dni maksy-

malnych zbiorów. Ul, którego pojemność 
wytrzyma próbę tego szczytu, na pewno 
nie będzie zbyt ciasny w żadnym okresie 
sezonu.

Tabela 5. Zestawienie powierzchni użytkowej i ogólnej plastrów różnych typów uli

Nazwa i typ ula

Powierzchnia użytkowa 
plastra w dm2

Maksymalna powierzchnia plastrów w ulu latem

gniazdo -
wych

nadstawko-
wych

razem 
powierzchnia 

dm2

gnia zdo -
wego

nadstawko-
wego

szt. dm2 szt. dm2 użytko wa ogólna

Leżak warszawski
zwykły

9,4 – 22 207 – – 207 230

Leżak wielkopolski 8,2 – 24 196 – – 196 225

Stojak wielkopolski 
2-kondygnacjowy

8,2 8,2 10 82 10 82 164 187

Stojak wielkopolski 
3-kondygnacjowy

8,2 3,7 10 82 10+10 82+32 201 234

Warszawski poszerzo ny 
(kombinowany)

11,5 3,7 14 161 14 52 213 248

Dadanta (kombinowany) 11,3 4,9 14 158 11 54 212 265

Wielokorpusowy*  
w ramce 360×230 mm

7,4 7,4 10+10 148 10 74 222 24 S

Wielokorpusowy* Langstrotha 9,3 9,3 
albo 
5,5

10+10 186 10 (+10) 93 
albo
55

279–390 
albo 

241–334

312–412 
albo

272–372

Wielokorpusowy o ramce 
435×230 mm

8,6 8,6 10+10 172 10 (+10) 86 258–344 300–400

Znormalizowany stojak 
niemiecki

7,3 7,3 10 73 10+10 146 219 248

Ujednolicony stojak
czeski

9,8 9,8 11 108 11 108 216 244

„Lesan”  – stojak
czeski

8.2 8,2 12 98 12 98 196 225

* Pojemność uli wielokorpusowych może być dowolnie zwiększana przez dodawanie w miarę potrzeby następnych 
kondygnacji.
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może się zwiększyć dopiero około 10–15 
lipca.

Z najstarszego pozostałego w macierzaku 
matecznika młoda matka wyjdzie 1 czerw-
ca (po 7 dniach). Zacznie ona składać jaja 
w najlepszym wypadku po dalszych 10–12 
dniach, czyli 13 czerwca. Po 21 dniach, 
tzn. 4 lipca zjawią się w macierzaku pierw-
sze pszczoły po młodej matce, które nawet 
w razie przyspieszonego przejścia do pracy 
w polu mogą rozpocząć pracę zbieraczek 14 
lipca. Bardziej masowy udział pszczół w lo-
tach możliwy jest dopiero po upływie dal-
szych przynajmniej 7 dni, tj. 21 lipca, czyli 
w 6 dni po zakończeniu się pożytku letnie-
go, co przeciętnie w naszym kraju przypada 
na 15 lipca. Omówione tu przygotowania do 
zbiorów wcześnie wyrojonego macierzaka 
przedstawiono grafi cznie na rysunku 17.

Z obliczeń tych wynika, że jeśli nawet rójka 
wystąpi 25 maja, rodzina macierzysta (macie-

rzak) nie zdąży już przygotować się do letnie-
go pożytku. Robotnice po starej matce wyko-
rzystują go przez kilka pierwszych dni trwa-
nia, a po młodej – rozpoczynają pracę w polu 
dopiero pod koniec trwania pożytku lub nawet 
po jego zakończeniu. Lepsze wyniki pro-
dukcyjne byłyby możliwe tylko w wypadku 
wykorzystywania roślin masowo kwitnących 
w końcu lipca i w sierpniu.

Prześledźmy z kolei sytuację roju. Prze-
ciętny wiek pszczół wychodzących z ro-
jem określany jest na 8 dni. Będą więc one 
zdolne do pracy do 21 czerwca. Znacz-
na część energii pszczół rojowych zosta-
je zużytkowana na zabudowę węzy i zaraz 
potem – na karmienie larw. A zatem tylko 
część pszczół rojowych może wylatywać 
w pole. Pierwsze młode pszczoły pojawia-
ją się po 22 dniach od wyjścia roju z macie-
rzaka, a po dalszych 10–15 dniach (około 
30 czerwca) mogą przystąpić do znosze-

Rys. 17. Wykorzystanie 
pożytku letniego przez 
macierzak wyrojony 
w dniu 25 maja
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