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The reclaimed sites of "Górażdże" Limestone Quarry as a potential habitat
for wild bees occurence
Zrekultywowane tereny kopalni „Górażdże” jako potencjalne siedlisko
występowania dzikich pszczół

STRESZCZENIE
Celem badań na terenie kopalni wapienia Górażdże, przeprowadzonych przez członków
Stowarzyszenia Natura i Człowiek, było wykazanie i skatalogowanie gatunków pszczół
oraz ich roślin pożytkowych.
Badania przeprowadzone zostały w okresie marzec-sierpień 2014 r. No terenie kopalni
wytypowano cztery stanowiska badawcze: dwie odtwarzane murawy kserotermiczne,
Rezerwat „Kamień Śląski” oraz otoczenie Rezerwatu. Monitoring fauny pszczół był
prowadzony metodą transektów liniowych i obserwacji na czas. W przeciągu 30 minut
pszczoły oraz ich rośliny pożytkowe zostały skatalogowane dzięki metodom makrofotografii.
Na terenie kopalni wapienia Górażdże stwierdzono występowanie 22 gatunków dziko
żyjących pszczół należących do 5 rodzin. Pszczoły oblatywały 39 gatunków roślin
pożytkowych z których najbardziej atrakcyjne były komonica zwyczajna Lotus corniculatus
L., przelot pospolity Anthyllis vulneralia L., traganek pęcherzykowaty Astragalus cicer L.
oraz żmijowiec zwyczajny Echium vulgare L. Elementem zapewniającym odpowiedni rozwój
pszczół były rośliny kwitnące wiosną oraz odpowiednie miejsca do gniazdowania.
W celu zoptymalizowania warunków bytowania dzikich zapylaczy zaproponowano
dodatkowe nasadzenia atrakcyjnych roślin pokarmowych oraz odpowiednie zabiegi
pielęgnacyjne.

WSTĘP
W naszej strefie klimatycznej większość ekosystemów obfituje w rośliny entomofilne, dlatego
ich przetrwanie i prawidłowe funkcjonowanie ściśle zależy od obecności zapylaczy, wśród
których najistotniejszą rolę odgrywają pszczoły. Spośród 469 gatunków pszczół
(Hymenoptera, Apoidea) (Banaszak 2000) występujących na terenie Polski, stosunkowo
dobrze poznaną i udokumentowaną grupę stanowią trzmiele. Obok pszczoły miodnej tylko
trzmiele należą do owadów społecznych, a ich cykl życiowy pozwala na całosezonowe
obserwacje. Dla tak dużej i zróżnicowanej grupy, jaką są pszczoły, niezbędne jest
wyodrębnienie gatunków wskaźnikowych, czyli mających różnorodne wymagania
siedliskowe i cechy morfologiczne pozwalające na ich łatwą identyfikację. Z tego względu
gatunkami wskaźnikowymi dla jakości stanowisk kopalni wapienia Górażdże były
przedstawiciele rodzaju Bombus.

Od połowy lat 50-tych XX w. obserwuje się niekorzystny zanik bogactwa gatunkowego i
spadek liczebności pszczół. Przyczyna leży w zmniejszeniu areału siedlisk i roślin
pokarmowych, spowodowanym głownie intensyfikacją i chemizacją rolnictwa. Dlatego też
obecnie ponad połowa polskich gatunków pszczół widnieje na Czerwonej Liście Zwierząt
Ginących i Zagrożonych w Polsce (Banaszak 2002). Ich czynna ochrona wobec tego jest
koniecznością, a poszukiwanie i tworzenie alternatywnych miejsc ostojowych powinno być
działaniem priorytetowym. Przeprowadzone w 2012 roku prace rekultywacyjne na terenie
kopalni Górażdże pod kątem odtwarzania muraw kserotermicznych, wydają się idealnie
wpasowywać w ramy czynnej ochrony dzikich i zagrożonych wyginięciem pszczół. Murawy
kserotermiczne charakteryzują się bowiem dużą różnorodnością florystyczną, która przyciąga
bogactwo pożytecznej entomofauny.
CELE.
Celem badań było skatalogowanie gatunków pszczół (Hymenoptera, Apoidea) występujących
na terenie kopalni wapienia Górażdże oraz określenie dostępnej bazy pokarmowej w postaci
roślin kwitnących i odpowiednich miejsc gniazdowania. Dla oszacowania jakości siedlisk
skupiono się na trzmielach jako gatunkach wskaźnikowych.
Badania miały także na celu uzupełnienie przeprowadzonej w 2005 r. inwentaryzacji flory i
fauny kopalni, w której nie uwzględniono pszczołowatych. Określając stan populacji dzikich
pszczół i spektrum roślin pożytkowych można również stworzyć podstawy takich form
rekultywacji kopalni, które uwzględniałyby potrzeby środowiskowe i czynną ochronę tych
niezwykle pożytecznych owadów.

METODY
Do badań nad pszczołami na terenie kopalni wapienia Górażdże wytypowano 4 stanowiska
obejmujące: Murawę Zachodnią, Murawa Wschodnią, rezerwat Kamień Śląski i Przydroże
Rezerwatu. Przy wyborze stanowisk kierowano się głównie nagromadzeniem kwitnących
roślin (Fig. 1).
Obserwacje terenowe prowadzono w okresie marzec-sierpień 2014 r. W celu określenia
składu gatunkowego i liczebności pszczół w danym siedlisku wykorzystano metody
transektów liniowych i obserwacji na czas w przeciągu 30 minut (Banaszak 1980).
Obserwacje prowadzone były w godzinach 10-16 w sprzyjających lotom warunkach
pogodowych, czyli przy słonecznej pogodzie, niezbyt silnym wietrze i temp. powyżej 22 oC
(Banaszak 1991). W czasie obserwacji owady były liczone, klasyfikowane do gatunku, a ich
rośliny żywicielskie odnotowywane. Siedliska badane były raz w miesiącu, za wyjątkiem
lipca i sierpnia, kiedy obserwacje prowadzono dwa razy w miesiącu. Na ten okres przypada
szczyt rozwoju większości obserwowanych gatunków pszczół.
Gatunki trzmieli oznaczane były przyżyciowo, na podstawie klucza terenowego (Celary 2001;
Dylewska, Flaga 2000; Pawlikowski 1999). Okazy wątpliwe były odławiane za pomocą siatki
entomologicznej, po oznaczeniu wypuszczane. Pozostałe gatunki pszczołowatych
fotografowano, a ich przynależność systematyczną konsultowano w Oddziale Pszczelnictwa
w Puławach (Fig. 2)

WYNIKI
W trakcie badań na obszarze kopalni wapienia Górażdże zarejestrowano 885 osobników
pszczół należących do 10 rodzajów i 22 gatunków. W zebranym materiale było najwięcej
przedstawicieli rodziny Apidae, do której należy pszczoła miodna Apis mellifera L. oraz
trzmielowate Bombus spp. Wśród trzmielowatych stwierdzono 7 trzmieli: trzmiel ziemny
Bombus terrestris L., t. gajowy B. lucorum L., t. kamiennik B lapidarius L., t. leśny B.
pratorum L., t. rudy B. pascuorum Scop., t. rudonogi B. ruderarius Müll., t. ogrodowy B.
hortorum L. oraz 4 trzmielce: trzmielec czarny B. (Psithyrus) rupestris F., trzmielec gajowy
B. (Psithyrus) bohemicus Seidl, trzmielec ziemny B. (Psithyrus) vestalis Geoff. i trzmielec
żółty B. (Psithyrus) campestris Pancer (Fig. 3).
Stanowiskiem gdzie stwierdzono najwięcej gatunków pszczół (14) i najwyższą liczbę
osobników (439) była Murawa Zachodnia. Na Przydrożu Rezerwatu odnotowano również 14
gatunków pszczół i liczbę osobników na poziomie 254. Jednocześnie tylko na Przydrożu
Rezerwatu, oprócz innych pszczół, odnotowano przedstawicieli wszystkich 11 gatunków
trzmielowatych. Na terenie Rezerwatu Kamień Śląski stwierdzono najmniej przedstawicieli
Apoidea – 5 gatunków i było to jedynie 8 osobników trzmieli. Rozpatrując wartość wskaźnika
ogólnej rożnorodności Shannona stwierdzono, że najwyższą bioróżnorodnością odznaczała
się Murawa Wschodnia (H’=1,88), a najniższą Murawa Zachodnia (H’=1,35). Natomiast
wartość wskaźnika równomierności Piellou wskazują, że struktura dominacji była najbardziej
wyrównana w Rezerwacie Kamień Śląski (P’=0,86), a najmniej na Murawie Zachodniej (Fig. 3).
W ogólnej strukturze liczebności pszczół Apoidea przeważały trzmiele Bombus spp. – 77%.
Udział pszczoły miodnej A. mellifera odnotowano na poziomie 18%. Natomiast pozostałe
gatunki pszczół z rodzaju Antophora, Eucera, Andrena, Halictus, Lassioglosum, Anthidium,
Osmia i Hoplitis stanowiły niewielki udział w zgrupowaniu (5%) (Fig. 4).
Ze struktury liczebności pszczoły miodnej A. mellifera i trzmieli Bombus spp. z
poszczególnych stanowiskach wynika, że na stanowiskach obu Muraw przeważał trzmiel
kamiennik B. lapidarius. Natomiast w Rezerwacie Kamień Śląski było najwięcej trzmiela
rudego B. pascuorum, a na Przydrożu Rezerwatu – pszczoły miodnej A. mellifera (Fig. 5).
Na Murawie Zachodniej do eudominantów należały tylko trzmiel ziemny B. terrestris i
trzmiel kamiennik B. lapidarius. Podobnie na Przydrożu Rezerwatu eudominantami były te
dwa gatunki trzmieli oraz pszczoła miodna A. mellifera. Na Murawie Wschodniej gatunkami
eudominującycmi były trzmiel ziemny B. terrestris, kamiennik B. lapidarius i rudy B.
pascuorum oraz pszczoła miodna A. mellifera. Natomiast wszystkie pojedyncze osobniki
trzmieli stwierdzone w Rezerwacie były jednocześnie eudominantami w zgrupowaniu (Fig. 4).
W taśmie pokarmowej pszczół Apoidea w kopalni Górażdże ujęte zostały 39 gatunki roślin
żywicielskich (Fig. 6.). Najwięcej odwiedzanych roślin stwierdzono na Murawie Zachodniej 22, natomiast najmniej w Rezerwacie Kamień Śląski – jedynie 4 (Fig. 3). Gatunkiem rośliny
oblatywanej na 3 stanowiskach przez rekordową liczbę gatunków i osobników pszczół był
żmijowiec zwyczajny Echium vulgare L. Podobnie wysoką frekwencję odwiedzin (ponad
10% liczebności ogólnej i co najmniej 5 gatunków pszczół) odnotowano na gatunkach roślin
należących do rodziny Fabaceae - komonicy zwyczajnej Lotus corniculatus L., przelocie
pospolitym Anthyllis vulneralia L. oraz traganku pęcherzykowatym Astragalus cicer L.
Jednocześnie przelot i traganek występowały jedynie na Murawie Zachodniej. Szczególna
rola przypada tutaj roślinom kwitnącym wiosną (marzec-kwiecień), które dostarczają pożytki

pszczołom w skąpym w pokarm okresie. Szczególnie cennymi roślinami były na terenie
kopalni kwitnące wtedy podbiał pospolity Tussilago farfara L., dąbrówka rozłogowa Ajuga
reptans L. i wierzby Salix spp. (Fig. 6).

DYSKUSJA
W literaturze trudno doszukać się danych dotyczących występowania pszczół na terenach
kopalnianych lub pokopalnianych. W latach 50-tych zinwentaryzowane jedynie zostało pod
względem florystycznym i faunistycznym stanowisko kserotermiczne powstałe w miejscu
kamieniołomu na Górze Wapiennej koło Stolca (Macko, Noskiewicz 1954). W miejscu tym
ze względu na występowanie rzadkiej pszczoły obrostki murówki (Chalicodomia parietina
Fourcroy) utworzono jedyny w Polsce rezerwat przyrody mający na celu ochronę owadów
błonkoskrzydłych - „Skałki Stoleckie”.
Tereny województwa opolskiego pod względem fauny trzmieli badano na początku XX
wieku przez autorów niemieckich (Dittrich 1903, Scholz 1912, Torka 1927). Wykazano
występowanie 7 gatunków trzmieli: trzmiel ziemny B. terrestris, t. gajowy B. lucorum, t.
wrzosowiskowy B. jonellus, t. żółty B. muscorum, t. rudoszary B. sylvarum, t. szary B.
veteranus, t. wielkooki B. confusus. Taki skład fauny trzmieli wskazuje na bogatą w tym
okresie florę z przewagą lasów i zarośli.
Biliński i Ruszkowski (1990) przeprowadzili w latach 70-tych dokładną inwentaryzację
trzmieli oblatujących koniczynę czerwoną na terenie całego kraju w tym także na
Opolszczyźnie. Na terenie całego województwa wykazano 17 gatunków trzmieli. W
miejscowości położonej najbliżej Górażdże tj. wieś Dobra stwierdzono wówczas 4 gatunki
pospolitych trzmieli. Dominantem w populacji, podobnie jak na terenie kopalni w 2014 roku,
był trzmiel ziemny B. terrestris i t. gajowy B. lucorum, przy subdominacji t. kamiennika B.
lapidarius, i t. rudego B. pascuorum. Dodatkowo w naszych badaniach stwierdzono rzadziej
występujące 3 gatunki wyspecjalizowanych trzmieli: t. leśny B. pratorum, t. rudonogi B.
ruderarius, t. ogrodowy B. hortorum oraz 4 trzmielce: trzmielec czarny B. (Psithyrus)
rupestris, trzmielec gajowy B. (Psithyrus) bohemicus, trzmielec ziemny B. (Psithyrus) vestalis
Geoff. i trzmielec żółty B. (Psithyrus) campestris. Trzmielce jako pasożyty gniazdowe
społecznych trzmieli są wskaźnikiem stabilności siedliska. Dlatego stwierdzenie ich
obecności na terenie kopalni świadczy, że ich gospodarze – trzmiele, znalazły tutaj
odpowiednie warunki dla ustabilizowanego bytowania.
Inwentaryzację dzikich pszczół przeprowadzano na terenie kraju z uwzględnieniem obszarów
objętych ochroną prawną, w krajobrazie rolniczym, w miastach czy Ogrodach Botanicznych.
Większość tych badań bazuje na odmiennej metodyce, pszczoły odławiano w pułapki barwne,
a następnie oznaczano. Nasze badania oparte były na metodzie bezinwazyjnej obserwacji w
terenie, dlatego ilość gatunków odnotowanych na terenie kopalni może być niższa.
Na terenie przydroża Rezerwatu Kamień Śląski bogaty zestaw roślin żywicielskich wpływał
na wysokie zróżnicowanie apifauny. Dominowała tutaj pszczoła miodna, a stałymi gatunkami

na tym zgrupowaniu były trzmiele – B. lapidarius i B. terrestris. Podobny układ
zaobserwowano na terenie przydroża środowiska wiejskiego (Banaszak 1985).
Murawa Wschodnia i Zachodnia miały podobny układ zgrupowania Apoidae. Dominacja B.
lapidarius ze zróżnicowanym udziałem pozostałych trzmieli związana była ze specyficznym
składem gatunkowym roślin z rodziny Fabaceae. Trzmiel kamiennik preferuje rośliny o
żółtym kolorze kwiatu i budowie motylkowatej (Sikora, Kelm 2012), a takimi właśnie były:
L. corniculatus, A. vulneralia oraz A. cicer. Także wierzby kwitnące wiosną w pobliżu
Murawy Zachodniej były źródłem wartościowego pyłku dla matek trzmielowych i dziko
występujących pszczół samotnych. Dodatkowo obecność licznych stosów kamieni w pobliżu
muraw stwarzał dogodne miejsca do gniazdowania.
Sam Rezerwat położony w ścisłym sąsiedztwie z kopalnią spełnia zasadniczą rolę jako
miejsce, gdzie pszczoły mogą znaleźć pożywienie w okresie wiosny. Rośliny o dłuższej
koronie kwiatowej odwiedzane były głównie przez młode matki trzmieli
średniojęzyczkowych – B. pascuorum. W późniejszych miesiącach ubogie runo Rezerwatu
nie było atrakcyjne dla trzmieli, które oblatywały wtedy tereny kopalni.
Trzeba podkreślić, że oprócz możliwości pokarmowych, tereny kopalni Górażdże stwarzają
korzystne warunki do zakładania gniazd przez dzikie Apoidea, stanowiąc jednocześnie
środowisko ostojowe w których może zachodzić pełny rozwój tych owadów. Takimi
miejscami były głównie nasłonecznione zbocza skalne z porozrzucanymi kamieniami,
piaskowe i gliniane skarpy, brzeg lasu a także miejsca z wyschniętą zeszłoroczną trawą (Fig
7). Takie obszary są szczególnie ważne dla obecności dzikich pszczół (Ruszkowski i in. 1998)
i występują licznie na terenie badanego obszaru kopalni Górażdże. Większość pszczół
samotnic (rodzaje Andrena, Eucera, Halictus), stwierdzonych na terenie kopalni buduje swe
gniazda w glebach piaszczystych i gliniastych (Celary 2001)
Istotnym czynnikiem wpływającym na przetrwanie na terenie kopalni wielu gatunków
pszczół jest występowanie odpowiednich roślin żywicielskich, szczególnie z rodziny
Fabaceae. Na terenie Polski nastąpiło załamanie upraw koniczyny Trifolium spp. i lucerny
Medicago spp. (Dylewska 1996). Uprawy roślin motylkowatych były popularne w znacznej
części Europy i zapewniały pożywienie nie tylko zwierzętom gospodarskim, ale także
zapewniały bazę pokarmową trzmielom i innym pszczołom. Po wprowadzeniu tanich
nawozów mineralnych ustał płodozmian z użyciem roślin strączkowych (Edwards 1999).
Nastąpił także regres bogatych w rośliny motylkowe łąk kośnych (Goulson 2010). W samej
Wielkiej Brytanii pomiędzy 1932, a 1984 zniknęło 90% nizinnych łąk, a z nimi cały potencjał
roślin motylkowych. Dwie rośliny Trifolium pratense i Lotus corniculatus dostarczały prawie
40% pyłku zbierającym go trzmielom (Goulson i in. 2005). Ich obecność stwierdzono na 3
stanowiskach, a najpowszechniej występujący gatunek - komonica zwyczajna była również
jedną z podstawowych roślin żywicielskich dla pszczół w kopalni Górażdże (Celary 2001).

PODSUMOWANIE WYNIKÓW
1. Spośród 22 gatunków pszczół zaobserwowanych w kopalni wapienia Górażdże największą
liczebnością i udziałem w zgrupowaniu charakteryzowały się trzmiele Bombus spp. oraz
pszczoła miodna A. mellifera.
2. Dokumentacja fotograficzna pszczół obszaru kopalni objęła gatunki rodzaju Apidae,
Anthophoridae, Andrenidae, Halictidae i Megachilidae (Fig. 8)
3. Murawa Zachodnia i Przydroże Rezerwatu były stanowiskami, gdzie stwierdzono
najwięcej gatunków pszczół, natomiast w Rezerwacie stwierdzono ich najmniej.
4. Przydroże Rezerwatu było jedynym stanowiskiem kopalni, gdzie zaobserwowano
wszystkie zidentyfikowane na tym obszarze gatunki trzmieli i trzmielców.
5. Najchętniej odwiedzanymi przez pszczoły roślinami w kopalni wapienia Górażdże były
komonica zwyczajna L. corniculatus, przelot pospolity A. vulneralia, traganek
pęcherzykowaty A. cicer oraz żmijowiec zwyczajny E. vulgare (Fig. 9).

WNIOSKI I ZALECENIA
Najwyższej jakości stanowiskiem dla bytujących pszczół było Przydroże Rezerwatu, na
którym trzmielowate jako gatunki wskaźnikowe, znalazły najodpowiedniejsze warunki dla
bytowania.
Na terenie kopalni wapienia Górażdże istnieje odpowiednia baza roślin pokarmowych
zapewniająca pożytek bytującym tu pszczołom przez cały sezon wegetacyjny. Jednakże ze
względu na ich nierównomierne rozmieszczenie powinno dosadzić się dodatkowe rośliny
pokarmowe dla pszczół. Proponujemy zabiegi czynnej ochrony pszczół uwzględniające
odpowiednie dla poszczególnych terenów kopalni gatunki roślin (Fig 10.)
Duża ilość roślin motylkowych wskazuje na ubogie właściwości gleb oraz inicjalny etap
rekultywacji na terenach, na których występują. Równocześnie ich kondycja i
rozprzestrzenianie w dużej mierze zależy od występujących na tym terenie zapylaczy.
W celu uniknięcia zarastania odtwarzanych stanowisk łąk kserotermicznych oraz zubożenia
bioróżnorodności należy przeprowadzać odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne w takim czasie i
w taki sposób, aby zapewnić bazę pokarmową występującym tu zapylaczom. Proponuje się
zatem wypas owiec na murawach kserotermicznych lub ich koszenie po zrzuceniu nasion
przez rośliny celem późniejszego samoodtwarzania i zaprzestaniu sukcesji niepożądanych
roślin. Odpowiednim miesiącem na takie zabiegi będzie wrzesień, a uzyskana masa
skoszonych roślin powinna być zutylizowania, aby zapobiec nadmiernemu nagromadzeniu
azotu w glebie.
Na terenie kopalni Górażdże zaobserwowano dużą ilość miejsc do gniazdowania dla pszczół,
w szczególności gliniane i piaszczyste skarpy oraz stosy kamieni. Część pszczół korzysta
również z materiału roślinnego do budowy swoich gniazd dlatego w propozycjach nasadzeń
uwzględniono rośliny dostarczające budulca. Dodatkowo proponuje się ustawienie sztucznych
miejsc gniazdowych w postaci domków dla owadów (Fig 11.)
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ZAŁĄCZNIKI

Fig.1 Mapa badanych stanowisk w kopalni wapienia Górażdże

Fig.2. Dokumentacja fotograficzna przeprowadzonych badań

Fig. 3.Struktura zgrupowania pszczół (Hymenoptera, Apoidea) na badanych stanowiskach
kopalni wapienia Górażdże
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Fig. 4. Struktura liczebności pszczół (Hymenoptera, Apoidea) w kopalni wapienia Górażdże
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Fig. 6. Taśma pokarmowa pszczół (Hymenoptera, Apoidea) w kopalni wapienia Górażdże
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Fig. 7. Miejsca gniazdowania dzikich pszczół (Hymenoptera, Apoidea) na terenie kopalni
wapienia Górażdże

Fig.8. Pszczoły (Hymenoptera, Apoidea) występujących na terenie kopalni wapienia
Górażdze
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Fig. 9. Najchętniej odwiedzane rośliny przez pszczoły (Hymenoptera, Apoidea) w kopalni
wapienia Górażdże.
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Fig. 10. Propozycje dodatkowych nasadzeń roślin na terenie kopalni wapienia Górażdże
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Fig.11. Przykładowe propozycje sztucznych miejsc gniazdowania dla dzikich pszczół

