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Jedną z ostatnich nowości na półkach w księgarniach jest 

„Żywienie pszczół miodnych” autorstwa Zbigniewa Lipińskiego. 

Dr hab. Zbigniew Lipiński jest cenionym specjalistą chorób owa-

dów użytkowych, mistrzem pszczelnictwa, twórcą pierwszej kom-

pleksowej teorii porzucania gniazd przez roje pszczół. Na swoim 

koncie naukowym ma wiele wartościowych publikacji oraz ksią-

żek. Reklamą dla tej książki jest już sama jej okładka, która przed-

stawia pierzgę a na niej oryginalne zdjęcie robotnicy. W książce 

tej, autor i co warte podkreślenia jednocześnie jej wydawca, w 

siedmiu rozdziałach przedstawia zasady żywienia pszczół. We 

wstępie, przypomniał o długotrwałej ewolucji owadów społecz-

nych i zmianie ich przyzwyczajeń pokarmowych z diety bogatej w 

białka pochodzenia zwierzęcego, w kierunku białek i tłuszczy 

roślinnych. Jednocześnie przypomniał w jaki sposób chemiczna 

struktura składników pokarmowych i zwarta w nich energia, 

wpływają na metabolizm pszczoły, spełnianie przez nią różnych 

funkcji życiowych, budowę komórek i tkanek, przewodzenie im-

pulsów nerwowych, syntezę hormonów, feromonów, wydzielin 

gruczołowych, prawidłowy rozwój osobniczy, odporność na cho-

roby itp. Wartość odżywcza pokarmów pszczelich zależy od 

zmiennych czynników środowiskowych. W wyniku ubożenia róż-

norodności pożytków pszczelich dochodzi do słabnięcia rodzin, co 

przekłada się na miodność i inne cechy użytkowe pszczół. Dlatego 

to właśnie pszczelarz powinien oszacowywać zapotrzebowanie 

rodziny pszczelej na składniki pokarmowe, a to rodzi konieczność ciągłego pogłębiania wiedzy na temat żywienia 

pszczół. I ta właśnie pozycja jest kompendium informacji na ten temat.  

Autor w pierwszym rozdziale opisuje makroskładniki pokarmów pszczelich: białka, węglowodany i tłuszcze; w 

drugim – mikroskładniki: propolis, witaminy i biopierwiastki; w trzecim – wybrane elementy budowy i fizjologii 

układu pokarmowego; w czwartym – głód w rodzinie pszczelej; w piątym – substytuty nektaru: miód, sacharozę, cu-

kry inwertowane, izoglukozę; w szóstym – stosowanie białkowych suplementów diety pszczół; w siódmym – stoso-

wanie węglowodanowych zamienników nektaru. Dr hab. Lipiński omawia każdy rozdział i podrozdział bardzo szero-

ko i łączy wiedzę z różnych dziedzin: biologii, chemii, fizyki, a nawet matematyki, czy ekonomii. Można by powie-

dzieć, że jest to cecha charakterystyczna Jego opisów. To co szczególnie przykuwa uwagę, to duża ilość cytowanej 

literatury, każdy akapit, a nawet pojedyncze zdania podparte są cytowaniami, których w spisie piśmiennictwa jest 395 

(strony 122-147). Szczególnie ważne i warte zapamiętania informacje podane są w ramkach, pogrubioną czcionką. 

Ponadto w książce jest wiele schematów, wykresów, tabel i wzorów chemicznych, które ułatwiają zrozumienie zawi-

łych zjawisk i definicji. W książce nie brakuje również rycin obrazujących procesy biochemiczne, które autor przed-

stawił w taki sposób, aby były one przystępne dla laika. Dla większości ludzi już samo sformułowanie „procesy meta-

boliczne” jest odstraszające, jednak autor w (niezwykle) sprytny sposób wtapia w kolejne linijki tekstu wyjaśnienia 

tych mechanizmów. W niektórych miejscach w książce autor zadaje pytania, na które parę linijek później udziela od-

powiedzi. Taka forma przekazu wzbudza zainteresowanie, pobudza do myślenia, a z drugie strony jest niezwykle 

przydatna dla wykładowców oraz osób przygotowujących się do egzaminów z zakresu pszczelarstwa. Jest to atutem 

tej pozycji, gdyż wychodzi do szerszego grona odbiorców i ma ona charakter skryptu akademickiego. Również język 

jakim napisane jest to dzieło pozwala szybko zrozumieć i uchwycić istotę omawianych, często trudnych, zagadnień. 

Kolejną zaletą tego dzieła, są jego nieduże rozmiary umożliwiające czytelnikowi zapoznanie się w jedno-dwa popołu-

dnia z nowoczesną i fachową literaturą. 

„Żywienie pszczół miodnych” stanowi kompendium wiedzy, nie tylko dla pszczelarzy, ale także dla szer-

szego grona naukowców, studentów i uczniów. Pozycja godna polecenia 

dr Aneta Strachecka 


