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Wstęp • Вступ
szczoły mają decydujący wpływ na utrzymanie prawidłowej równowagi biologicznej w ekosystemach, a zapobieganie depopulacji pszczół jest obecnie podstawowym
problemem współczesnego pszczelarstwa. Naukowcy szacują, iż ponad trzy czwarte produkcji światowej żywności uzależniona jest od kondycji sektora pszczelarskiego, dlatego też
wskazują na potrzebę ochrony środowiska, aby pszczoły jako
wskaźniki ekosystemu, nie zostały skazane na wyginięcie. Za
najpoważniejsze przyczyny zmniejszania się populacji pszczół
uznawane są m.in.: kurczące się obszary naturalne łąk, choroby
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джоли мають вирішальний вплив на збереження
природного біобалансу екосистем, а запобігання депопуляції бджіл є нині основною проблемою сучасного бджільництва. За оцінками вчених, понад три чверті світового виробництва харчових продуктів залежить від
стану сектора бджільництва, тому вони підкреслюють необхідність охорони довкілля, щоби бджоли, як показники екосистеми, не були приречені на вимирання. Найсерйознішими причинами зменшення популяції бджіл вважаються, зокрема: зменшення територій природних луків,
3

pszczół, nadmierne stosowanie szkodliwych dla pszczół środków ochrony roślin i następstwa zmian klimatycznych.
Na terenie pogranicza ukraińsko-polskiego od wieków
prowadzone są pasieki, a wytwarzane miody i produkty
pszczele posiadają walory wysoko oceniane przez ekspertów. Jest to region bogaty w tradycje pszczelarskie i bartnicze, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie.
W ramach projektu „Pszczoła karpacka – wspólne działania na rzecz zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-ukraińskim” powstały na
Ukrainie:
– Centrum Karpackiej Pszczoły w Kosowie, prezentujące unikalne historyczne obiekty pszczelarskie (region ten
bogaty jest również w dzikie pszczoły miodne);
– specjalne miejsca do hodowli pszczół we wsi Wielki
Rożyn, gdzie utworzono (w promieniu 7 km) czystą strefę rozrodczą pszczoły rasy karpackiej w celu reprodukcji
zdrowego czystorasowego materiału pszczelego tej unikalnej rasy;
– pasieka wystawowa z inteligentnym ulem w Kołoczawie (miód jest pobierany bez ingerencji człowieka do
wnętrza ula) oraz licznymi atrakcjami, m.in. są to miniatury zabytków architektury w postaci uli;
– wystawa w miejscowości Smodna poświęcona historii
pszczelarstwa w regionie.
4

хвороби бджіл, надмірне вживання шкідливих для бджіл
засобів захисту рослин, а також наслідки зміни клімату.
На території українсько-польського прикордоння
впродовж століть люди займаються пасічництвом, а вироблений мед та бджолопродукти мають властивості, які
високо оцінюються експертами. Це регіон із багатими
традиціями в секторі бджільництва та бортництва, які передаються з покоління в покоління.
У межах проєкту «Карпатська бджола – спільні заходи для збереження унікальної природної спадщини
на польсько-українському прикордонні» в Україні було
створено:
– Центр карпатської бджоли в Косові, у якому
демонструються унікальні історичні артефакти,
пов’язані з бджільництвом (цей регіон також багатий
дикими медоносними бджолами);
– спеціальні місця для розведення бджіл у селі
Великий Рожин, де було створено (в радіусі 7 км)
чисту репродуктивну зону карпатської породи
бджіл для розмноження здорового чистопородного
бджолиного матеріалу цієї унікальної породи;
– виставку-пасіку з розумним вуликом у Колочаві
(мед відсмоктується без втручання людини всередину
вулика) та численними експонатами, зокрема,
макетами пам’яток архітектури у вигляді вуликів;

Ponadto w Polsce i na Ukrainie wytyczone zostały „Karpackie szlaki miodowe”: dwie trasy, piesza i rowerowa w rejonie kosowskim (obwód Iwano-Frankowski), trasa piesza
w Kołoczawie (obwód Zakarpacki), a w województwie podkarpackim trasa piesza w Lutowiskach oraz trasa rowerowa,
obie na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. „Karpackie szlaki miodowe” obejmują pasieki i obiekty związane
z pszczelarstwem oraz bartnictwem, a także atrakcje przyrodnicze i turystyczne.
Realizacja projektu ma celu promocję tradycji pszczelarskich oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania
i popularyzację hodowli pierwotnej rasy pszczoły karpackiej jako elementu dziedzictwa przyrodniczego pogranicza
ukraińsko-polskiego.
Zapraszamy do lektury!

– виставку в селі Смодна, присвячену історії бджільництва в цьому регіоні;
Крім того, у Польщі та в Україні було прокладено
«Карпатські медові маршрути»: дві траси, пішу та велосипедну, у Косівському районі (Івано-Франківська область), пішохідну трасу в Колочаві (Закарпатська область),
а в Підкарпатському воєводстві – пішохідну трасу в Літовищах та велосипедну трасу, обидві на території Бещадського національного парку. На «Карпатських медових
маршрутах» розташовані пасіки та інші об’єкти, пов’язані
з бджільництвом та бортництвом, а також природні та
туристичні пам’ятки.
Метою проєкту є популяризація традицій бджільництва, а також привернення уваги на необхідність збереження та популяризації розведення первинної карпатської породи бджіл як елементу природної спадщини
українсько-польського прикордоння.

Бажаємо приємного читання!
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Obszar objęty projektem
„Pszczoła karpacka – wspólne działania
na rzecz zachowania unikalnego
dziedzictwa przyrodniczego na
pograniczu polsko-ukraińskim”
Територія, охоплена проектом
«Карпатська бджола – спільні заходи
для збереження унікальної природної
спадщини на польсько-українському
прикордонні»
The area covered by the project
“Carpathian bee – joint actions towards
preserving the unique natural heritage
of the Polish-Ukrainian borderland”
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Introduction
ees are crucial for maintaining the correct biological
balance in ecosystems, while preventing population
decline of bees has nowadays become a significant
issue in modern apiculture. Scientists estimate that more than
three fourths of world production of food is determined by
the condition of the bee-keeping sector, thus, an urgent need
of environment protection is stressed in order for bees who
are the indicators of eco-system condition are not doomed to
extinction. The most crucial causes of bee population decreases include, among others: the shrinking natural meadow
areas, bee diseases, excessive application of harmful to bees
means of plant protection and the consequences of climate
changes.
In the region of Ukrainian-Polish borderland apiaries
have been held for centuries and the honey produced there
as well as apiculture products are highly-valued by the experts. This region is rich in bee-keeping and apiculture traditions which continue to be passed on from generation to
generation.
In the framework of the project “Carpathian bee – joint
actions towards preserving the unique natural heritage of
the Polish-Ukrainian borderland” Ukraine hosts:

B

Carpathian Bee Centre in Kosovo which presents historical apiculture objects (this region is also home to wild
honeybees);
– special bee-keeping places in the village of Wielki
Rożyn where the pure reproductive zone for bees of the
Carpathian breed was launched (within the radius of 7
km) with a goal of reproduction of a healthy pure-breed
apiculture material for this unique breed;
– exhibition apiary with an intelligent hive in Kolochava
(honey is collected without human interference inside the
hive) and multiple attractions, such as miniature hive architecture monuments;
– the exhibition in the town of Smodna is devoted to the
history of apiculture in the region.
Moreover, the following have been designated both
in Poland and Ukraine “Carpathian Honey Trails”: two
routes, a walking and bike route, in the Kosovo region
(Ivano-Frankivsk Oblast), a walking route in Kolochava
(Zakarpatska Oblast) and in the Subcarpathian Voivodeship – a walking route in Lutowiska and a bike route –
both in the area of the Bieszczady National Park. “Carpathian Honey Trails” encompass the apiaries and objects
7

related to bee-keeping and apiculture as well as natural and
tourist attractions.
The project realization is targeted at promoting beekeeping traditions and re-focusing on the need to pre-

8

serve and promote the cultivation of the primary breed of
Carpathian bees as an element of natural heritage of the
Ukrainian-Polish borderland.
Enjoy the reading!

Pszczoła karpacka • Карпатська бджола
szczoły karpackie powszechnie występują w obwodach zakarpackim, iwanofrankowskim, lwowskim
i czerniowieckim. Czyste rasowo pszczoły zachowały się w górskich obszarach obwodu zakarpackiego oraz
w niektórych górskich pasiekach obwodów iwanofrankowskiego i czerniowieckiego. Jak wiadomo, krajobraz Zakarpacia łączy w sobie zróżnicowaną rzeźbę terenu, klimat,
gleby, świat roślinny i zwierzęcy, co niewątpliwie przyczy-
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арпатські бджоли поширені в Закарпатській,
Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій
областях. В чистоті вони збереглись в гірських районах Закарпатської області та на окремих гірських пасіках Івано-Франківської і Чернівецької областей. Як відомо, ландшафт Закарпаття поєднує в собі різноманітний рельєф, клімат, ґрунти, рослинний і тваринний світ,
що, безперечно, сприяло формуванню і різноманітних
9

niło się do powstawania różnych ekotypów pszczół. A więc
szczególnie niestabilny klimat i skomplikowana rzeźba Karpat przyczyniły się do ewolucji pszczół karpackich, które
wyróżniają się szeregiem cech etologicznych i rasowych,
właściwych tylko tej rasie. To dzięki nim pszczoły karpackie, w przeciwieństwie do innych ras, są w stanie wykorzystywać źródła nektaru o wyjątkowo niskiej zawartości cukru
(mniej niż 8%) i wylatywać po
nektar już w temperaturze +10–
12°C. Oprócz zmiennego wiatru w górach występuje pionowy ruch mas powietrza o różnej
intensywności o różnych porach
dnia. W związku z tym pszczoły
są zmuszone do wykonywania
produktywnej działalności lotniczej w celu zbierania nektaru
w warunkach różnych reżimów temperaturowych u podnóża gór i u ich szczytów. Gradient temperatury w czasie
jednej wyprawy może przekraczać 15°C.
Niezaprzeczalny jest również fakt bardzo szybkiej
i wielokrotnej zmiany w górskich terenach czynników pogodowych, gdy w ciągu 3–5 minut dobra do latania pogoda może zmienić się na nieodpowiednią. Dlatego lo10

екотипів бджіл . То ж, особливий нестійкий клімат та
складний рельєф Карпатських гір сприяв еволюції карпатських бджіл, що характеризуються рядом етологічних та породних особливостей, притаманних тільки цій
породі. Саме завдяки їм, карпатські бджоли, на відміну від інших порід, здатні використовувати джерела нектару з гранично низькою цукристістю (менше 8%) та вилітати за нектаром вже при температурі +10–12°С. Окрім змінного вітру в горах присутній
вертикальний рух повітряних
мас різної інтенсивності в різний час доби. Продуктивну
льотну діяльність по збору нектару їм приходиться здійснювати в умовах різних температурних режимів у підніжжі гір
та біля її вершини. Градієнт температур протягом одного вильоту може сягати понад 15°С.
Незаперечним є факт і дуже швидкої та багаторазової зміни в гірській місцевості погодних факторів, коли
протягом 3–5 хвилин придатна для польотів погода
може змінюватись на несприятливу. Тому місцеві карпатські бджоли мають особливі мобілізаційні характе-

kalne pszczoły karpackie mają szczególne cechy mobilizacyjne, które pozwalają im wielokrotnie masowo wylatywać
do źródeł nektaru w ciągu jasnej pory dnia, aktywnie korzystając z krótkotrwałej poprawy pogody, jednocześnie
wykorzystując różne źródła nektaru. W górskim terenie,
w odróżnieniu od równinnego, pszczołom trudniej jest
orientować się w terenie, co wymaga dodatkowego czasu i energii. Dlatego adaptogenne cechy pszczół robotniczych i innych form rodziny pszczół karpackich są bardziej
wyraźne niż u ras pszczół, które przystosowały się do życia na terenie równinnym. Przeciwstawiając się codziennie łącznemu działaniu szeregu niekorzystnych czynników,
pszczoły karpackie uzyskały cechy, służące przeciwdziałaniu tym czynnikom środowiskowym.
Selekcjonerzy stworzyli wiele linii i typów pszczół karpackich. Są to, na przykład, typy kołoczawski, wuczkowski,
synewyr, howerla i rachowski. Jeśli chodzi o typ kołoczawski, jest on uważany za prawie zaginiony. Prace w zakresie jego odrodzenia prowadzone są jednak aktywnie przez
pszczelarzy z Kołoczawy. Obecnie mają oni już 4 pokolenia
pszczół kołoczawskich i szereg linii.
Niestety, rodzime pszczoły uległy przypadkowej metyzacji z zawleczonymi rasami. Najważniejszym jest zatem
zadanie kontynuowania selekcji, zachowania i rozmnażania czystorasowych rodzimych form pszczół.

ристики, що дозволяє їм впродовж світлового дня багаторазово масово вилітати до джерел нектару, активно використовуючи короткотривалі покращення погоди навіть впродовж дня, використовувати одночасно
різні джерела нектару. В гірській місцевості порівнюючи з рівнинною, більш ускладнено орієнтування бджіл
на місцевості, що відіймає додатковий час та енергію.
Тому адаптогенні характеристики робочих бджіл та інших імаго сім’ї карпатських бджіл більш виражені аніж
в порід бджіл, що пристосувались до життя на рівнинній місцевості. Долаючи щодня сумарну дію низки несприятливих факторів карпатські бджоли набули видозмін, направлених на протистояння цим факторам зовнішнього середовища.
Селекціонери створили ряд ліній та типів карпатської
бджоли. Зокрема, типи колочавський, вучківський, синевир, говерла та рахівський. Щодо колочавського типу, то
він вважається майже втраченим. Проте робота по його
відродженню ведеться активно пасічниками з Колочави.
Зараз вже вони мають 4 покоління колочавських бджіл і
ряд ліній.
На жаль, аборигенні бджоли піддались безсистемній
метизації завізними породами. Тому нагальним є завдання продовжувати відбирати, зберігати та розмножувати
чистопородні форми місцевих бджіл.
11

Carpathian bee
arpathian bees may be frequently encountered
in Zakarpattia, Ivano-Frankivsk, Lviv and Chernivtsi Oblasts. Pure breed bees have survived in
the mountain areas of the Zakarpattia Oblast as well as
in certain mountain apiaries of the Ivano-Frankivsk and

C
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Chernivtsi Oblasts. It is commonly known that the landscape of Zakarpattia is formed by a diverse relief, climate, soil, fauna and flora which undoubtedly has contributed to the occurrence of various ecotypes of bees.
Thus, the uniquely unstable climate and the complex relief of the Carpathians stand behind the evolution of Carpathian bees which may be distinguished by a number of ethological and
race-related features, in fairness, specific solely to this breed. It is because of them that
Carpathian bees, contrary to other breeds,
are able to use the source of nectar with uniquely low sugar content (less than 8%) and
depart to collect the nectar at a temperature
of +10–12°C.
Apart from the changing wind, the mountains are also known for the occurrence of
vertical air movement with diverse intensity at
different times of day. As a result, the bees
are forced to conduct productive flying activity in order to collect the nectar in different
conditions of temperature regimes in place
in the foothills of the mountains and at their

tops. The temperature gradient during a single expedition
may exceed 15°C.
It is indisputable that weather conditions in the mountain areas change very fast and very often to the extent that
within 3–5 minutes a suitable for flying weather may turn
into an unbeneficial one. Therefore, local Carpathian bees
are equipped in special mobilizing features which enable
them to depart on a massive scale towards sources of nectar during a light time of day, actively using a short-term
weather improvement even during the day, while at the
same time using various sources of nectar. In the mountain region, unlike plain areas, bees find it more difficult to
maintain area orientation which often requires additional
time and energy. Thus, adaptogenic features of worker
bees and other imagos from the Carpathian bee family are
more transparent than in case of breeds of bees that have
gotten used to living on plain areas. In the effort to fight
the daily combined action of a number of unbeneficial factors, Carpathian bees have gained features that serve the
purpose of counteracting these environmental factors.
The selectors have created multiple lines and types of
Carpathian bees. These include, among others, kolochavan, wuczkowe, synwyr, howerla and rachowsky. When it
comes to the kolochavan type, it is considered to be almost
extinct. Works in the scope of its revival are however ac-

tively carried out by the bee-keepers from Kolochava. They
have managed to revive 4 generations of kolochavan bees
and a number of lines.
Sadly, the native bees have undergone accidental
methization with the delivered breeds. The most crucial
task thus is to continue selecting, preserving and breeding
pure breed, native forms of bees.
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Bartnictwo i pszczelarstwo na Podkarpaciu
Бортництво та бджільництво на Підкарпатті
spólna historia ludzi i pszczół jest bardzo długa – bartnictwo jest ściśle powiązane z dziejami osadnictwa. Pszczoły pierwotnie występujące w Afryce Północnej do Europy dotarły ok. 10 tys. lat
temu poprzez Azję Mniejszą i Cieśninę Gibraltarską. Ich zalety, zwłaszcza zdolność produkcji miodu, zaczęły być doceniane przez człowieka już ok. 7 tys. lat temu. Na dużą
skalę bartnictwo rozwinęło się i najdłużej trwało na tych terenach, które stosunkowo późno zostały wylesione, a więc

W
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пільна історія людей і бджіл дуже довга, адже бортництво тісно пов’язане з розвитком людських поселень. Бджоли, які спочатку з’явилися в Північній Африці, потрапили до Європи приблизно 10 тис. років
тому через Малу Азію та Гібралтарську протоку. Що вони
є дуже корисними, особливо завдяки здатності виробляти мед, людина зауважила вже майже 7 тис. років тому.
У великих масштабах бортництво розвинулося та найдовше протрималося в тих регіонах, знеліснення яких відбу-

w środkowej i wschodniej Europie. Na ziemiach polskich historia bartnictwa sięga czasów średniowiecznych, pierwsza
wzmianka pochodzi z czasów Mieszka I, można ją znaleźć
w relacji Ibrahima Ibn Jakuba, arabskiego kupca i podróżnika, który pozostawił po sobie ciekawą relację z wyprawy na
nasze ziemie, a kraj Mieszka określał jako mlekiem i miodem płynący. Również kronikarz
Gall Anonim pisał o ogromnej obfitości pszczół i miodu
w państwie Piastów. Nadanie
w XIV w. przez króla Kazimierza
III Wielkiego prawa bartnikom –
umieszczone w statutach wiślickich w 1347 r., najstarszej kodyfikacji polskiego prawa – przyczyniło się do znacznego rozwoju
bartnictwa i sprawiło, że stanowiło ono silną gałąź gospodarki,
a miód i wosk były wysoko cenionymi towarami na rynku
krajowym i zagranicznym. W średniowieczu wcale niełatwo
było być bartnikiem. Dlaczego? Bo sporo miodu czy wosku
trzeba było oddawać w formie danin. Bartnik miał umiejętności pozyskiwania miodu, ale drzewa w lasach nie należały przecież do niego, tylko było własnością panującego na
danym terenie możnowładcy. Mówiąc współczesnym języ-

лося порівняно пізно, тобто в Центральній та Східній Європі. На польських землях історія бортництва сягає своїм
корінням до часів середньовіччя, перша згадка про нього походить із часів правління князя Мешка І, а знайти її
можна в записках Ібрагіма ібн Якуба, арабського купця та
мандрівника, який залишив після себе цікавий опис подорожі по наших землях, а країну Мешка називав землею, що
тече молоком та медом. Також
хроніст Галл Анонім писав про
величезну кількість бджіл і меду
в державі П’ястів. Визначення
в XIV ст. королем Казимиром III
Великим прав бортників, закріплених у Віслицькому статуті, найстарішому збірнику польських законів, що датується
1347 р., – сприяло швидкому
розвиткові бортництва, яке стало потужною галуззю економіки, а мед і віск – дуже цінними товарами на внутрішньому й зовнішньому ринках. У середні віки бути бортником було геть не просто. Чому? Тому що багато меду
та воску доводилося віддавати як данину. Бортник володів навичками добування меду, але дерева в лісах не належали йому, вони належали можновладцеві, що панував
15

kiem można powiedzieć, że dzierżawili oni dziuple w zamian za udział w zyskach. Bo miód w tamtych czasach stanowił nawet środek płatniczy na równi ze złotem i innymi cennymi dobrami. Na przełomie XVII i XVIII w. w Polsce
można było naliczyć już kilkadziesiąt tysięcy barci, ulokowanych głównie na obszarze północno-wschodniej Polski.
Historycy podkreślają, że bartnictwo to wspólny element
tradycji narodów dawnej Rzeczpospolitej.

на цій території. Сучасною мовою ми б сказали, що вони
орендували дупла в обмін на частку доходу, адже мед у ті
часи був навіть платіжним засобом нарівні з золотом та
іншими цінностями. На межі XVII та XVIII ст. у Польщі нараховувалося вже декілька десятків тисяч бортей, розташованих здебільшого в північно-східній частині країни. Історики підкреслюють, що бортництво є спільним елементом
традицій народів колишньої Речі Посполитої.

ŚWIęTO MIODOBRANIA

СВЯТО ЗБиРАННЯ МеДУ

Praca bartnika nie należała do łatwych i bezpiecznych.
Do jego zadań należało przede wszystkim wyłapywanie dzikich rojów pszczół, a następnie umieszczanie ich w uprzednio przygotowanych barciach. Wydrążenie tj. dzianie barci
było zadaniem wymagającym odpowiedniej tężyzny fizycznej i sprawności, bartnik bowiem musiał przy pomocy leziwa (narzędzia wykonanego z elementów drewnianych i lin
,służącego do wchodzenia do barci) wdrapać się na drzewo na właściwą wysokość. Ta technika przetrwała na terenie
Białorusi i północnej Ukrainy, gdzie do tej pory można znaleźć osoby, które w ten sposób dostają się do swoich kłód
bartnych, porozwieszanych po lasach i bagnach.
Z dawnych opisów wynika, że barcie były zakładane bardzo wysoko, pod samymi koronami drzew, co miało
zwiększać zasięg lotu pszczół i przynosić więcej miodu. Za16

Робота бортника не належала до легких та безпечних.
Вона полягала передусім у тому, щоби зловити рій диких бджіл, а потім заселити його в заздалегідь підготовлену борть. Видовбування колод під борті було завданням, що вимагало значної фізичної сили та вправності,
адже бортник мав був за допомогою лезива (пристрою з
дерев’яних елементів та мотузок, призначеного для підйому на борть) влізти на дерево на відповідну висоту. Ця
техніка збереглася в Білорусії та на півночі України, де й
досі можна зустріти осіб, які в такий спосіб добираються
до своїх колод, розвішаних по лісах та болотах.
Старі хроніки свідчать про те, що борті встановлювалися дуже високо, під самими кронами дерев, що мало
збільшити територію обльоту бджіл та принести більше меду. У бортях жили лісові бджоли (Apis mellifera

mieszkiwane były przez pszczoły leśne (Apis mellifera silvaram), potocznie nazywane „borówkami”. Drzewa te musiały mieć co najmniej jeden metr średnicy, najczęściej barcie
drążono w pniach sosen (mających powyżej 120 lat), a czasami też w pniach buków, grabów lub dębów. Otwór barci zwany dłużnią umieszczany był przeważnie po południowo-wschodniej stronie pnia. Do wyrobu barci służyła siekiera zwana bartą albo serką i piesznia (dłuto osadzone na długiej rękojeści). Po wykonaniu barci bartnik znakował drzewo za pomocą własnego znaku (klejmo). Znamiona bartnicze stanowiły element rozpoznawczy bartnika i jednocześnie symbol własności. Stan posiadania wzrastał wraz ze
stażem pracy bartnika, świeżo upieczony adept tego fachu
posiadał zwykle kilka, czasem kilkanaście barci, z biegiem
lat miał ich coraz więcej – co roku drążył nowe. Każdy bartnik pracował przez cały rok, jednak najważniejszą chwilą
w jego pracy było miodobranie. Chwila ta była odpowiednio celebrowana, także za pomocą ubioru – do miodobrania nie można było przystąpić w codziennym odzieniu. Dla
podniosłości chwili bartnik ubierał się w specjalne odświętne szaty. Później natomiast brał się do standardowych czynności przed zimą, czyli czyszczenia barci oraz przygotowywania pszczelej dziupli do sezonu zimowego. Miodobranie
przebiegało w sposób podobny do współczesnego – aby
wyjąć z barci plaster miodu bartnicy poddymiali pszczoły

silvaram), у просторіччі називані «чорницями». Діаметр
дерева мав становити не менше метра, відтак найчастіше борті вирубали в стовбурах сосен (віком понад 120
років), рідше – буків, грабів, дубів. Отвір борті з дошкоюдовжем розташовувався переважно з південно-східного
боку стовбура. Для видовбування бортей використовували сокиру, яку називали бартою або серкою, із широким лезом та пішню (долотом на довгій ручці). Облаштувавши борть, бортник позначав дерево власним знаменням (клеймом), яке слугувало розпізнавальним елементом, а водночас – підтвердженням права власності. Поступово бортей у бортника ставало дедалі більше. Початківці мали зазвичай лише кілька, іноді декілька штук,
але щороку виготовляли нові та нові. Бортники працювали цілий рік, однак найважливішим у їхній роботі був
період збирання меду. Цей час відзначали особливо, зокрема, вдягаючи спеціальний одяг, адже збирати мед у
щоденному вбранні не дозволялося. Щоби підкреслити урочистість події, бортник вбирав святкові шати. Після цього надходив час рутинної підготовки до зими: треба було вичистити борті та підготувати бджолині дупла
до зимування. Мед збирали майже так само, як і тепер
– щоби витягнути з борті стільник, бортник задимлював
бджіл, щоби вони перемістилися в горішню частину дупла. Завдяки цьому можна було витягнути мед, не нара17

po to, by przeniosły się one w wyższe partie dziupli. Dzięki
temu można było wyjąć plastry z miodem bez narażania się
na ukąszenia rozwścieczonych owadów, złych, że ktoś zabiera im ich pożywienie.

NIEDźWIEDź – GOŚć NIEPROSZONy

Dużą konkurencję dla bartnika i zagrożenie dla pszczół
stanowili „nieproszeni goście”. Do ochrony barci przed niedźwiedziem służyły w dawnych czasach najczęściej samobitnie (dzwony), tj. kloce drzewa lub potężne kamienie zawieszone na linie konopnej lub łyku przed barcią – niedźwiedź,
chcąc dostać się do barci, odpychał samobitnię w bok, a im
mocniej to robił, tym mocniej go uderzała wracając do pierwotnego położenia. Innym pospolitym sposobem ochrony przed niedźwiedziem było wbijanie w pnie poniżej barci ostrych haków żelaznych, na których zwierz ten darł sobie
skórę i łapy, a także wbite w ziemię zaostrzone pale, na które
nabijał się spadając lub zeskakując z drzewa. Innym urządzeniem przeciwniedźwiedziowym był odenek albo podkur, tj.
pomost z dartych belek zaopatrzony od spodu w ostre kołki. Z literatury znane są również tzw. koszałki lub kolebki, tj.
deski przymocowane do zgiętej gałęzi, które – jeżeli niedźwiedź na nich usiadł – samoczynnie odskakiwały od pnia na
pewną odległość (wraz z rabusiem barci). Warto w tym miejscu wspomnieć, że nazwa niedźwiedź, pierwotna forma pra18

жаючи себе на укуси злих комах, роздратованих тим, що
в них забирають припаси.

НеПРОшеНий ГІСТь – ВеДМІДь

Поважними конкурентами бортників та загрозою для
бджіл були «непрошені гості». Щоби захистити борті, у
давні часи найчастіше використовували «дзвони», тобто дерев’яні колоди або великі камені, які підвішували на конопляній мотузці або лику перед бортю: ведмідь, який хотів дістати борть, відштовхував перешкоду
на бік, але чим сильніше він це робив, тим сильніше вдаряв його цей «дзвін», повертаючись у попереднє положення. Ще одним розповсюдженим методом захисту від
ведмедів було вбивання під бортями гострих залізних гаків, які роздирали шкіру та лапи тварини, а також гострих
паль під деревами, на які вона падала, зістрибуючи з дерева. Для захисту від ведмедів використовувалися й інші
пристрої, наприклад, оденок або підкур, тобто поміст з
обідраних дощок із гострими кілками знизу. У літературі також можна знайти описи так званих колисок, які виготовлялися з дощок та кріпилися до зігнутих гілок, яка,
якщо ведмідь сідав на таку колиску, відштовхувалася та
відлітала від дерева на певну відстань (разом зі злодюжкою). Варто згадати, що назва «ведмідь», яка походить від
праслов’янського «medvēdis», а потім «medъvědь» озна-

słowiańska medvēdis, a następnie medъvědь, oznacza zwierzę odżywiające się miodem. Oprócz niedźwiedzi amatorami
gniazd pszczelich były też kuny i dzięcioły.
Każdy bartnik sprawował pieczę nad określoną liczbą
barci, z której średnio – jak się ocenia – pozyskiwał 10 kilogramów miodu i kilogram wosku.
W dawnej Rzeczypospolitej miód osiągał zawrotne ceny:
za 10 garnców, czyli 50 kilogramów, można było kupić krowę. Raczyli się nim wyłącznie ludzie zamożni, którym zastępował jeszcze droższy cukier, aż do XIX wieku sprowadzany
na ziemie polskie z Indii.
Bartnictwo zanikło w Polsce i niemal w całej Europie pod
koniec XIX wieku. Był to efekt m.in. rozwoju rolnictwa i związane z nim masowe wylesienia. Obecnie m.in. dzięki leśnikom ta zapomniana profesja odradza się w polskich lasach.
Czy bartnictwo ma szanse stać się czymś więcej niż tylko
reliktem przeszłości? Zainteresowanie tą dawną sztuką pozyskiwania miodu wskazuje, że jest to jak najbardziej realne. Warto spojrzeć na analogiczne sytuacje w innych dziedzinach produkcji żywności – coraz więcej niewielkich producentów żywności decyduje się na wędzenie starodawnymi, tradycyjnymi metodami, pieczenie chleba w starych piecach chlebowych, tworzenie naturalnych nalewek. Nowocześni konsumenci coraz częściej kupują właśnie tego rodzaju żywność – unikalną i tworzoną na niewielką, lokalną

чає тварину, що харчується медом. Окрім ведмедів ласувати медом любили куниці й дятли.
Кожний бортник опікувався певною кількістю бортей.
З одної середнього розміру борті, за нинішніми підрахунками, бортник міг отримати 10 кілограмів меду та кілограм воску.
У колишній Речі Посполитій ціна меду була запаморочливою: за 10 гарнців, тобто 50 кілограмів, можна було
купити корову. Мед могли собі дозволити лише заможні
люди, які використовували його замість ще дорожчого цукру, який до XIX століття привозили на польські землі з Індії.
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skalę. Dla nich nie ma problemu, żeby za wysoką jakość połączoną z tradycją zapłacić więcej niż za tradycyjne sklepowe produkty.
Według leśników przywrócenie bartnictwa przynosi korzyści dla lasów gospodarczych poprzez korzystanie z naturalnych zapylaczy, jakimi są leśne pszczoły miodne. Bartnictwo stanowi także atrakcję turystyczną lasu, a miód bartny jest cennym przysmakiem o wyjątkowych walorach leczniczych. Aktualnie polscy bartnicy szkolą także leśnych
pszczelarzy z Europy, m.in. z Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej
Brytanii, Austrii czy Finlandii. Tradycje dawnego bartnictwa chcą przywracać wraz z Białorusinami i Ukraińcami, bo
uważają, że jest to tradycja, która łączy nasze narody.
Warto także wiedzieć, że dzięki staraniom działającego
obecnie Bractwa Bartnego i profesora Krzysztofa Hejkego
bartnictwo zostało wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa w Polsce w 2016 r. W ten oto symboliczny sposób bartnictwo stało się oficjalnym elementem naszej tradycji i tożsamości narodowej.

PODKARPACKIE – MIODOWA POTęGA

Pszczelarstwo rozwijało się na terenie obecnego województwa podkarpackiego co najmniej od średniowiecza. O jego znaczeniu świadczy chociażby przywilej miejski z 1479 r., w którym właściciel dóbr jarosławskich – Spy20

У Польщі та майже в усій Європі бортництво остаточно занепало наприкінці XIX століття. Це стало результатом
розвитку сільського господарства та масового знеліснення територій. Сьогодні, у тому числі завдяки лісникам, цей
забутий промисел повертається до польських лісів.
Чи має бортництво шанси стати чимось більшим, ніж
просто реліквією минулого? Зацікавлення цим стародавнім мистецтвом отримання меду свідчить про те, що це
реально. Достатньо подивитися на інші приклади в галузі харчової промисловості – дедалі більше дрібних виробників харчових продуктів вирішують вудити м’ясо за стародавніми, традиційними рецептами, пекти хліб у старих
печах, виготовляти натуральні наливки. Сучасні споживачі дедалі частіше купують саме такі продукти, унікальні та
виготовлені невеликими партіями, у локальних масштабах.
Вони готові платити більше за високу якість, поєднану з
традицією, та відмовлятися від дешевших масових товарів.
На думку лісників відновлення бортництва корисне для
лісового господарства, адже сприяє збільшенню кількості природних запилювачів – медоносних бджіл. Бортництво – це також туристична цікавинка, а дикий мед – цінний продукт із винятковими лікувальними властивостями.
Сьогодні польські бортники навчають лісових бджолярів
із таких країн Європи, як Німеччина, швейцарія, Великобританія, Австрія, Фінляндія. Вони прагнуть відроджувати

tek Jarosławski – nałożył na rajców obowiązek dopilnowania miar, zwłaszcza miodowych i zbożowych, aby nikt nie
doznał niesprawiedliwości. Dawne pszczelarstwo, zarówno
bartnictwo, jak i pasiecznictwo, rozwinęło się bowiem najsilniej na terenach, gdzie przeważały słabe gleby i istniały duże kompleksy leśne. Równolegle z upadkiem bartnictwa rozwijało się pasiecznictwo przydomowe. Zaczęto wykonywać barcie w kłodach drzew, które ustawiano coraz bliżej domostw. Metody przydomowej gospodarki pasiecznej
praktycznie nie różniły się od technik bartników leśnych.
Pszczelarza i bartnika różni to, że ma odmienne podejście
do rodzin pszczelich. Pszczelarz stara się dostosować je do
własnych potrzeb i nastawiony jest przede wszystkim na
jak wydajniejszą produkcję, a bartnik dostosowuje się do
pszczół i nie ingeruje w ich naturalny rozwój.
Miarą rozwoju pszczelarstwa w czasach nowożytnych
pozostają częste wsie czy przysiółki, a nawet osady o nazwie Pasieka lub Bartodzieje, Bartniki, Barcice, Barcinek czy
Barcia Strona, co świadczy o tym, że bartnictwo dawniej na
tych obszarach było ważnym elementem życia człowieka
i stanowiło główne źródło utrzymania rodzin. Kupcy wysyłali miody z Rusi Czerwonej do Opawy, Berna, a nawet
Wiednia. W miastach działały liczne szynki miodowe, ponieważ miód był przerabiany przeważnie na tzw. pitny. Trunek ten stopniowo jednak tracił na znaczeniu, by w końcu

традиції разом зі своїми колегами з Білорусі та України, бо
вважають, що ця традиція об’єднує наші народи.
Також варто зазначити, що завдяки зусиллям Братства бортників і професора Кшиштофа Гейке, 2016 року
бортництво було внесене в Національний перелік нематеріальної спадщини Польщі. У такий символічний спосіб бортництво офіційно стало складником нашої культури та національної ідентичності.

ПІДКАРПАТСьКе ВОЄВОДСТВО
– МеДОВА ДеРжАВА

На території теперішнього Підкарпатського воєводства
бджільництво розвивалося як мінімум із Середніх віків. Велике значення цього промислу підкреслює міський привілей 1479 р., згідно з яким власник ярославського маєтку, Спитек Ярославський, поклав на членів ради обов’язок
перевіряти міри меду та зерна, щоби ніхто не міг бути обманутим. У давнину бджільництво – як бортництво, так
і пасічництво – розвивалося передусім у регіонах, де переважали бідні ґрунти та великі лісові комплекси. Паралельно з занепадом бортництва розвивалося присадибне пасічництво. Люди почали виготовляти вулики з колод
і встановлювати їх дедалі ближче до своїх осель. Методи ведення присадибної пасіки практично не відрізнялися
від методів роботи лісових бортників. Загалом бджоляра
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XVIII w. stać się prawdziwą rzadkością. Zwyczaj jego spożywania utrzymał się dłużej jedynie wśród niższych sfer.
Jakość miodu zależała od tego, ile czystego miodu (tzw.
potoki) dodano przy warzeniu (syceniu). Silniejsze miody zwano dwójniakami, a słabsze trójniakami. Po dodaniu
odpowiednich soków otrzymywano różne rodzaje i smaki

miodów: wiśniaki, maliniaki, dereniaki, poziomczaki, anyżkowe, makowe, pietruszkowe. Najwyżej ceniono tzw. lipiec,
tj. miód nalany na borowice i dereniu. Wymagano, aby
miód był dobrze uwarzony, klarowny i wystany. Dodawano
niewielkie ilości korzeni i ziół, serwowano chłodny lub go22

від бортника відрізняє інший підхід до бджолиних сімей.
Бджоляр намагається підлаштувати їхнє життя відповідно
до своїх потреб та прагне передусім до збільшення продуктивності, тоді як бортник сам підлаштовується під бджіл
і не втручається в їхній природний розвиток.
У новітній історії показником розвитку бджільництва
є села, хутори та поселення із назвами Пасіка або Бортодії, Бортники, Бортничі, Бортинок, Бортна Сторона, які
свідчать про те, що в минулому в цих регіонах бортництво було важливим складником життя людини та основним джерелом утримання родини. Купці відправляли
мед із Червоної Русі до Опави, Брна й навіть Відня. У містах було багато медових шинків, адже з меду виготовляли передусім медуху. Однак, поступово цей напій ставав
дедалі менш розповсюдженим та наприкінці XVIII ст. був
уже рідкістю. Звичай споживати медуху зберігся лише
серед нижчих верств суспільства.
Якість медухи залежала від того, скільки чистого меду
(так званої патоки) додавали під час варіння (розсичення). Більш міцні напої називали двійняками, слабші – третяками. Через додавання різних соків отримували різні
види та смаки медухи: на вишнях, малині, дерені, суницях,
анісі, маці, петрушці. Найбільш цінувався липень – медуха, настояна на лохині та дерені. Медуха мала бути добре
виварена, прозора та відстояна. До неї додавали коріння

rący. Beczka dobrego lipca kosztowała ok. 60 złotych polskich, a podlejsze gatunki 14-18 złotych polskich. Miodem
handlowano na słynnych jarosławskich jarmarkach, drugich
co do znaczenia po frankfurckich w Europie Środkowo-wschodniej.
W czasach współczesnych Podkarpackie, szczególnie
jego część południowa, z rozległymi nieużytkami, porośniętymi przez zioła i kwiaty, a także z dużą powierzchnią
leśną i bogatym poszyciem leśnym, jest idealnym terenem
dla pszczelarstwa i hodowli pszczół. Im więcej nieużytków,
tym większy raj dla pszczół i większa ilość produkowanego
przez nie miodu. Na terenie województwa podkarpackiego
znajduje się szereg pasiek (6371 amatorskich i zawodowych,
dane z 2017 r.), które trudnią się pozyskiwaniem miodu i innych produktów pszczelich. W 2017 r. udało się w nich zebrać blisko 600 ton miodu. Natomiast liczbę rodzin pszczelich (w jednym ulu jest jedna rodzina) określa się na ponad
14,5 tysiąca, co daje nam drugi wynik w Polsce po województwie lubelskim.
Podkarpacki miód spadziowy w 2007 r. został wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, a w 2010 r. na mocy rozporządzenia Komisji
UE do Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych.

і трави, подавали холодною або гарячою. Діжка якісного
липня коштувала приблизно 60 польських злотих, менш
якісної медухи – 14–18. Медуху продавали на відомому
ярославському ярмарку – другому за значенням у Центральній та Східній Європі після франкфуртського.
Сьогодні Підкарпатське воєводство, особливо його
південна частина з великими полями, зарослими травами та квітами, великими лісами та багатими лісовими
екосистемами, є ідеальним регіоном для бджільництва та
розведення бджіл. Чим більше диких полів, тим більше
харчування для бджіл та тим більше меду вони вироблятимуть. У Підкарпатському воєводстві діє велика кількість
(6371 любительських і професійних, станом на 2017 рік)
пасік, на яких збирають мед та інші продукти бджільництва. У 2017 році на них вдалося зібрати майже 600 тонн
меду. Натомість число бджолиних сімей (в одному вулику
живе одна сім’я) перевищує 14,5 тисяч, що є другим результатом у Польщі після Люблінського воєводства.
Підкарпатський падевий мед 2007 року було внесено в перелік традиційних продуктів Міністерства сільського господарства та розвитку села, а 2010 року, згідно
з постановою Комісії ЄС, – до Реєстру охоронюваних зазначень походження та охоронюваних географічних зазначень.

23

Honey hunting in the Subcarpathian region
he history between the man and the honey bees reaches
far back, as the honey hunting is strictly connected with
early settlement. The bee species that originated in North
Africa came to Europe around 10 thousand years ago, through
Asia Minor and the Strait of Gibraltar. Their benefits, especially
the production of honey, were first appreciated by humans
around 7 thousand years ago. Honey hunting was developed
and survived the longest in the regions in which deforestation
progressed slowly, as in Central and Eastern Europe.
According to Ibrahim ibn yaqub, Arabic merchant and
traveller, the history of honey hunting in Poland traces back
to the times of Mieszko I, the first Polish historical ruler.
Ibrahim left a testimony of his travels in Poland and described the country as blossoming. Chronicler Gallus Anonymus also writes about the plentiful bees and honey in
Poland. In the 14th cent. king Casimir III the Great granted
laws to the honey hunters. They were written in the Statutes of Casimir the Great in 1347 – the oldest collection of
Polish laws. It greatly helped honey hunting to develop further and to strengthen it as a branch of the economy, whereas milk and beeswax were highly valuable products in the
country and abroad. It was hard to be a honey hunter in
the Middle Ages. Why? Because a great part of honey and

T
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beeswax had to be paid in tribute. A honey hunter was able
to source honey in the forests, but the trees didn’t belong
to him – they were property of the noble who owned the
land. One could say that the nobles were renting out the
tree hives (pl. barć) in exchange for profit. Back in those times honey was as valuable as gold or other precious goods
and was used as payment method.
On the brink of the 17th and 18th cent. there were as
many as few thousand barć, mostly in the north-eastern
part of Poland. Many historians stress that honey hunting is
a common element in the tradition of nations formerly belonging to the The Polish–Lithuanian Commonwealth.

THE CELEBRATION OF HONEy HARVESTING

The occupation of a honey hunter wasn’t easy nor safe.
His main job was to catch a swarm of wild bees and place it in the specially prepared tree hive called barć. Carving
a barć was a difficult task, that demanded a lot of physical strength. Honey hunters used leziwo, which was a construction made of wood and ropes, in order to climb the
trees to the desired height. This method survived in Belarus and northern parts of Ukraine, where to this day it is
still possible to find people who climb trees with this tech-

nique to reach the log hives, that are placed in forests and
on the moors.
It is said, that in the old times, log hives were placed high
in the tree crowns. It was supposed to increase the distance covered by the bees and, as a result, their production of
honey. Honeybees that inhabited the logs (Apis mellifera silvaram) were commonly known as ‘borówki’. The log hives
had to be at least one meter in diameter and were typically
carved out in pine logs (more than 120 years old) or sometimes also in beech trees, horn-beams or oaks. The opening
of barć was most often carved in the south-eastern part of
the log. A type of axe called barta or serka, as well as a chisel
with a long haft, called piesznia, were used to carve out the
trees. After the tree hive was finished, a honey hunter would
mark it with his symbol, called klejmo. It was used to mark to
whom the particular barć belonged to. Each honey hunter
had his own distinct klejmo. The longer a honey hunter worked, the more three holes he had. At the beginning he would
have a few barć, up to a dozen, and this number would grow
over the years, as he would carve out new holes each year.
Every honey hunter worked all year round, yet the most
important time was the honey harvesting. This occasion required special clothing – one could not wear the every-day
clothes. To celebrate the moment, a honey hunter would
wear special robes. After the honey gathering was over, it

was time to clean the tree hives and prepare them for winter. Back then, the process of honey harvesting was similar
to the one practised today – in order to take honey combs
out, honey hunters were blowing smoke into a tree hive, so
the bees would move to the upper parts of the nest. This
way, they could take honey combs out without being bitten
by the bees, angry that someone was stealing their food.

BEAR, THE UNWELCOMED GUEST

Bears, as the so called ‘unwelcomed guests’, were competitors for honey hunters and a danger for the bees. In
the old times, in order to protect a barć from bears, a type
of trap called samobitnia was used. It was a big wooden
spike or a huge rock hung from a hemp rope, or phloem,
by the opening of barć. When a bear wanted to reach inside the tree hive, it needed to push the samobitnia aside. The stronger it pushed, the more powerful was the
hit when samobitnia returned to its initial position. Another popular method of protection from the bears was placing sharp iron hooks below the opening of barć, that would wound the skin and paws of the animal; what is more,
sharpened stakes were forced into the ground below a tree,
that could further wound a bear falling or jumping from
the tree. yet another means of keeping the bears out from
a bee nest was odenek, also called podkur. It was a type of
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wooden bridge with sharp stakes attached below. One can
also read about koszałki or kolebki, that is wooden planks
placed on benches that were later bent and attached to
a tree. If a bear would sit on such a bench, it would automatically move away from the tree trunk (carrying the intruder away). It is worth mentioning that the origins of the Polish word for bear, niedźwiedź, come from the Proto-Slavic
medvēdis, that later changed into
medъvědь. It means an animal feeding on honey. Apart from bears,
martens and woodpeckers also loved to dine on the bee nests.
Every honey hunter took care
of a number of barć, and as it is
estimated, each one of them would yield on average 10 kg of honey and 1 kg of beeswax.
Back then, honey was very
expensive: for 10 garniec, that is
approximately 50 kg, one could purchase a cow. It was mostly consumed by the rich, who used it instead of sugar. It
was even more expensive and since the 19th century, sugar
was sourced to Poland from India.
In the 19th century honey hunting disappeared from
Poland as well as nearly entire Europe. It was a result of de26

veloping farming that resulted in thorough deforestation.
Currently, thanks to the foresters, this long forgotten profession is coming back to Polish forests.
But can honey hunting be something more than just a relict from the past? It seems possible, as this old technique
of sourcing honey becomes more and more popular. If one
was to have a closer look on other methods of food production – a growing number of small
food manufacturers decides to use
old, traditional methods, as smoking meat in a traditional way, baking bread in an old bread oven or
prepare natural nalewka (fruit vodka). Modern consumers prefer to
buy this type of food, that is unique
and produced locally. The price, higher than in a supermarket, is not
a problem, as the product is traditional and high in quality.
What is more, according to the foresters, another benefit of honey hunting is the use of natural pollinators – bees.
Honey hunting is also a tourist attraction in the forest, and
honey sourced in this way is rich in nutrients and is believed
to have exceptional health benefits. These days, Polish
honey hunters train forest bee-keepers in Europe, among

others in Germany, Switzerland, Great Britain, Austria and
Finland. They want to pair up with the honey hunters from
Belarus and Ukraine, as Polish honey hunters believe that it
is a tradition that can unite our nations.
It is worth to mention that thanks to the association of
Polish honey hunters Bractwo Bartne and professor Krzysztof Hejko, honey hunting was added to the Polish Intangible Cultural Heritage List in 2016. In this symbolic manner,
honey hunting became an official element of Polish tradition and national identity.

SUBCARPATHIA – THE HONEy POWERHOUSE

Bee-keeping has been present in Subcarpathia at least
since the Middle Ages. What proves its importance, for
example, is a city privilege issued in 1479, were the land
owner – Spytek Jarosławski – made city councillors responsible for supervising the measuring, especially of honey and
grain, to ensure it was just. Bee-keeping and honey hunting
was developing best in places where the soil was weak and
large forests dominated. When honey hunting was declining, household bee-keeping started to develop. The tree
hives were carved out in logs, which were placed closer and
closer to the households. The methods used in household
bee-keeping were practically the same as the ones used by
honey hunters. A bee-keeper differed from a honey hunter

mainly in treatment of the bee hives. The former one tries
to adapt the hive to his or her own needs and focuses on an
efficient honey production, whereas the latter adapts himself to the natural rhythm of bees and does not interfere
with their natural development.
The development of bee-keeping in modern times can
be seen in names of villages and settlements, such as: Pasieka, Bartodzieje, Bartniki, Barcice, Barcinek or Barcia Strona.
It proves that honey hunting (pl. bartnictwo) used to be an
important element of every-day life and the main source of
income for various families. Merchants used to sent honey
from Red Ruthenia to Opava, Bern or even Vienna. There were
many taverns where one could drink mead, as honey was often processed into this beverage. Slowly, the consumption of
mead decreased and by the end of the 18th century it became
a real rarity. Only lower classes continued drinking mead.
Its quality depended on how much of pure honey (pl.
potoki) was added during the process of brewing (pl. sycenie). Stronger meads were called dwójniaki, and weaker
ones trójniaki. With addition of various fruit juices, meads
received unique flavours, for example: cherry, raspberry,
dogwood, wild strawberries, anise, poppyseed or parsley.
Lipiec, that is mead made on lingonberry and dogwood,
was considered to be the best. Good mead was well brewed,
clear and left to rest for some time. It was served hot or
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cold, at times with addition of roots and herbs. A barrel of
good lipiec cost around 60 Polish Zloty, and worse quality
mead was 14–18 Polish Zloty. Mead trade flourished mainly
on fairs in Jarosław, that were the second most important
fairs in Central Eastern Europe, right after the Frankfurt fairs.
The present-day Subcarpathia, especially its southern
part with vast terrains covered in meadows full of herbs
and flowers, along with large forests filled with lush undergrowth, is a perfect place for bee-keeping. Meadows prove
to be a paradise for bees, as they significantly increase the
production of honey. In Subcarpathia there are numerous
apiaries (6,371 both amateur and professional ones, according to the data from 2017) that specialise in production of
honey and other related products. In 2017, in total, around
600 tons of honey were collected from these apiaries. When
it comes to the number of bee families (one bee family per
bee hive), it is estimated that there are more than 14,5 thousand. It positions Subcarpathia on the second place right
after Lubelskie Voivodship, regarding the number of bees.
In 2007, Subcarpathian honeydew honey was added to
the List of Traditional Products kept by the Ministry of Agriculture and Rural Development. in 2010 under the regulation of the European Commission, it was added to the Register of Protected Designations of Origin and Protected
Geographical Indications.
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Historia pszczelarstwa na Zakarpaciu
Історія бджільництва на Закарпатті
a terytorium Rusi oznaki pszczelarstwa jako rzemiosła są zauważalne począwszy od dziesiątego
wieku naszej ery. Rozwojowi pszczelarstwa sprzyjały naturalne warunki klimatyczne, obfitość roślin miododajnych w masywach leśnych, kwitnące łąki i stepy.
Działania prowadzone przez stowarzyszenia pszczelarskie z Czech i Słowacji miały duży wpływ na rozwój pszcze-
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а території Русі бджільництво як промисел простежується з десятого століття нашої ери. Розвитку бджільництва сприяли сприятливі природні
кліматичні умови, достаток медоносів у лісових масивах,
квітучих різнотрав’ям лугах і степах.
Заходи, які проводили товариства пасічників Чехії
і Словаччини, мали великий вплив на розвиток бджіль29

larstwa na Zakarpaciu. Organizowały one zjazdy i przeprowadzały wystawy-jarmarki. Pierwsze stowarzyszenie pszczelarskie zostało założone w Wielkim Bereznem w 1920 roku,
a w 1921 roku powstało „Krajowe Stowarzyszenie Pszczelarskie Rusi Podkarpackiej” w Użhorodzie. Od tego czasu rozwój pszczelarstwa w regionie poszedł w górę.
W okresie okupacji węgierskiej rozwój pszczelarstwa na
Zakarpaciu się zatrzymał. Jednak za czasów komunizmu
doszło do pozytywnych zmian w tej branży. Jak świadczą
dokumenty archiwalne, rok 1960 był szczytowym dla kołchozów: 302 pasieki na 12 000 rodzin pszczelich.
Zakarpacie słynie z jednej z najlepszych ras pszczół na
świecie – karpackiej. Szczególny wkład w jej badania i rozpowszechnienie wnieśli nasi naukowcy: kandydaci nauk rolniczych Wiktor Pyłypenko i Wasyl Hajdar, którzy brali aktywny udział w tworzeniu w 1965 r. na obrzeżach Mukaczewa
w uroczysku Czerwona Góra Regionalnej Farmy Hodowli
Matek Pszczelich, – ponieważ w tym czasie było już zebrane
wystarczająco dużo informacji o cennych walorach gospodarczych lokalnych pszczół karpackich. Równolegle z pasieką na Czerwonej Górze na obrzeżach wsi Wuczkowo w rejonie miżhirskim w 1966 roku powstała górska eksperymentalna pasieka czystorasowych pszczół karpackich. Tutaj pszczelarze od czasu do czasu odbywali szkolenia, a także tam hodowano matki dla kołchozowych gospodarstw pszczelich.
30

ництва на Закарпатті. Вони організовували з’їзди й проводили виставки-ярмарки. Перше товариство бджолярів
створили у Великому Березному 1920 року, а у 1921-му
з’явилося «Крайове пчолярське об’єднання Підкарпатської Русі» в Ужгороді. З цього часу почалося піднесення
розвитку бджільництва краю.
У період угорської окупації бджільництво на Закарпатті не отримало подальшого розвитку. Проте в радянський період відбулися позитивні зрушення в галузі. Як
свідчать архівні документи, 1960-й став для колгоспів піковим: 302 пасіки на 12000 бджолосімей.
Закарпаття славиться однією з найкращих у світі порід бджіл – карпатською. Особливий вклад у її вивчення та розповсюдження внесли наші вчені: кандидати сільськогосподарських наук Віктор Пилипенко та Василь Гайдар, які взяли активну участь у створенні 1965 року на околиці Мукачева в урочищі Червона гора обласного матковивідного бджолорозплідника, – оскільки на той час уже було достатньо інформації
щодо цінних господарських якостей місцевих карпатських бджіл.
Паралельно з пасікою на Червоній горі на околиці
села Вучкове Міжгірського району 1966 року створюється гірська експериментальна пасіка чистопородних карпатських бджіл. Тут пасічники час від часу проходили на-

Geografia występowania pszczoły karpackiej jest duża:
od krajów bałtyckich przez Wschodnią Syberię, Azję Środkową aż po Północny Kaukaz. I wszędzie wykazują się one
wysoką produkcją miodu, jednocześnie zaskakując łagodnością, spokojnym zachowaniem i pracowitością (pracują
od godz. 5.30 rano do godz. 22.00).
Na chwilę obecną pszczelarstwo w regionie znajduje się
na etapie dość udanej gospodarki. Po chwilowym upadku
w związku z rozpadem Związku Radzieckiego we wszystkich
gospodarstwach pszczelich doszło do stopniowego wzrostu ilości pasiek i rodzin pszczelich, zwiększa się również
hodowla matek i produkcja pakietów pszczelich. A zatem
era pszczelarstwa na Zakarpaciu, które stało się częścią historii naszego regionu, trwa nadal.

вчання. А ще на ній вирощували бджоломатки для колгоспних бджологосподарств.
Географія розповсюдження карпатської бджоли велика: від республік Прибалтики до Східного Сибіру, Середньої Азії та Північного Кавказу. І всюди вони показують високу медову продуктивність, одночасно дивуючи миролюбністю, спокійною поведінкою і працьовитістю (трудяться з 5.30 ранку до 22.00).
Наразі бджільництво краю перебуває на етапі досить
успішного господарювання. Після тимчасового занепаду у зв’язку з розпадом Радянського Союзу у всіх бджологосподарствах відбувся поступовий приріст пасік та
бджолосімей, виробництво бджоломаток і бджолопакетів теж збільшується. Відтак продовжується ера бджільництва Закарпаття, яка стала частиною історії нашого краю.

The story of bee-keeping in Zakarpattia
he signs of bee-keeping as craft in the territory of
Ruthenia were recognized already in the tenth century of this era. Bee-keeping development was facilitated by natural climate conditions, abundance of
nectar giving plants in forests, thriving meadows and
grasslands.

T

Actions carried out by bee-keeping associations from
the Czech Republic and Slovakia largely impacted the development of bee-keeping in Zakarpattia. They organized
conventions and exhibitions-fairs. The first bee-keeping association was established in Velykyi Bereznyi in 1920 whilst
in 1921 “National Bee-keeping Association of Subcarpa31

thian Ruthenia” was launched in Uzhhorod. Since that time,
the development of bee-keeping in the region continued
to expand.
In the period of Hungarian occupation, the development of bee-keeping in Zakarpattia stalled. However, positive changes in this industry occurred during the communist era. According to the archived documents, year 1960
was a peak year for the kolkhozs: 302 apiaries per 12,000
bee-keeping families.
The Zakarpattia is famous for the
best bees in the world – Carpathian.
Special impact on the research and promotion of the topic was ensured by our
scientists: experts in agricultural sciences, Wiktor Pyłypenko and Wasyl Hajdar,
who took active participation in creating the Regional Farm of Queen Bees in
1965 at the outskirts of Makaczew in the
Czerwona Góra forest wilderness – as
sufficient amount of data had by then
been gathered concerning the valuable properties of local farms devoted to
Carpathian bees.
At the same time, whilst the farm in
Czerwona Góra was being launched,
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a mountain experimental apiary of pure-breed Carpathian
bees. Here, the bee-keepers were able to obtain a training
organized on a regular basis. Bee queens for the kolkhoz
bee farms were also cultivated there.
The geography of occurrence of Carpathian bees is
quite extensive and encompasses both the Baltic states,
through the Siberia, Middle Asia and Northern Caucasus. These bees tend to produce high volumes of honey
in all locations, while at the same time being appreciated for their gentleness, calm
behaviour and hard-working nature (they
work from 5:30 in the morning till 10:00
at night).
At present, bee-keeping in the region is at the stage of a rather successful economy. After a temporary drop
related to the dissolution of the Soviet
Union, all bee-keeping farms gradually increased the number of apiaries and bee
families, improving the volumes of bee
queens and production of bee packages.
Hence, the era of bee-keeping in Zakarpattia that became a significant part
of the history of our region, continues
to be in place.

O pszczelarstwie na Kosowszczyźnie i w regionie karpackim
Про бджільництво на Косівщині та в Карпатському регіоні загалом
a cenne właściwości szarej pszczoły karpackiej
zwrócono szczególną uwagę już w latach 20. ubiegłego wieku. Naturalnym obszarem jej występowania są tereny górskie i podgórskie obwodów zakarpackiego, iwanofrankowskiego, lwowskiego i czerniowieckiego, gdzie na poszczególnych pasiekach wciąż zachowały się jeszcze czystorasowe rodziny. Kosowszczyzna za-
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а цінні властивості сірої карпатської бджоли
зверталась особлива увага ще у 20-ті роки минулого століття. Природний ареал її поширення – це гірські і передгірні райони Закарпатської, ІваноФранківської, Львівської і Чернівецької областей, де на
окремих пасіках ще зберігаються чистопородні родини.
Косівщина завжди була сприятливим для пасічникування
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wsze była regionem przyjaznym pszczelarstwu: tutaj wiekowe lasy krzyżują się z wysokogórskimi połoninami, zrębami leśnymi, strumieniami i łąkami z unikatową, właściwą
tylko tym obszarom roślinnością. W związku z tym powyższe obszary i terytoria zostały uznane za obszar czystorasowej hodowli pszczół karpackich, będących częścią unikatowego dziedzictwa przyrodniczego Karpat.
Działalność gospodarcza w branży pszczelarskiej nie
wyczerpuje bazy miododajnej, nie wpływa negatywnie na
ekosystem Karpat, co ma miejsce w przypadku intensywnego uprawiania rolnictwa i hodowli zwierząt, przyczynia się
do ochrony dziko rosnących zagrożonych gatunków traw
i krzewów, występujących na rozległych zboczach Karpat.
Z kolei pasieki górskie, znajdujące się wystarczająco daleko od siebie, nie doświadczają braku roślin miododajnych,
a w sprzyjających warunkach pogodowych dają wystarczającą ilość miodu towarowego najwyższej jakości.
Kosowskie stowarzyszenie pszczelarskie ma długą historię, zachowuje tradycje i zwyczaje rzemiosła pszczelarskiego.
Pszczelarstwo w regionie karpackim skutecznie łączy
się z turystyką wiejską, a leczenie produktami pszczelarstwa – apiterapia – każdego dnia zyskuje coraz większą popularność.
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краєм: тут стародавні праліси чергуються із високогірними полонинами, лісовими зрубами, потоками та галявинами із неповторною, притаманною тільки даній місцевості рослинністю. Таким чином вищезазначені області
й території були оголошені зоною чистопородного розведення карпатських бджіл, що є частиною унікальною
природної спадщини Карпат.
Господарська діяльність в галузі бджільництва не виснажує медоносну базу, не здійснює негативного впливу
на екосистему Карпат, що спостерігається при інтенсивному землеробстві та тваринництві, сприяє збереженню
дикорослих зникаючих видів трав та кущів, які поширені
на безкінечних Карпатських схилах. У свою чергу, гірські
пасіки, які достатньо віддалені одна від одної, не відчувають браку медоносів, і за сприятливих погодних умов на
стаціонарі дають достатню кількість товарного меду найвищої якості.
Косівська спільнота пасічників має давню історію,
зберігає традиції та звичаї пасічницького ремесла
Бджільництво в Карпатському регіоні вдало поєднується із сільським туризмом, а лікування продуктами
бджільництва – апітерапія із кожним днем набуває все
більшої популярності.

A word about bee-keeping in the Kosiv region
and generally in the Carpathian region
he precious values of grey Carpathian bees were appreciated already in the 20’s of the last century. They
occur in their natural environment, thus, mountain
and piedmont areas of the Zakarpattia, Ivano-Frankivsk,
Lviv and Chernivtsi Oblasts, where individual apiaries are
still homes to pure breed families. The Kosiv region has
always been friendly towards bee-keeping: its antient
forests cross the high-mountain Alpine pastures and
meadows with unique flora, only encountered in these
areas. In this respect, the above areas and territories have
been considered the area of pure breed cultivation of Carpathian bees constituting part of the outstanding natural
heritage of the Carpathians.
The economic activity of the bee-keeping industry does
not exhaust the honey-bearing base, nor does it negatively
impact the ecosystem of Carpathians which occurs in case
of intense agriculture and animal cultivation and thus, contributes to the protection of wild grown endangered species of grasses and bushes occurring on the infinite slopes
of the Carpathians. On the other hand, the mountain apiaries located sufficiently far away from one another do not
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experience lack of honey-bearing plants and in favourable
weather conditions, they may provide a sufficient volume
of commercial honey of the highest quality.
The Kosiv Bee-keeping Association has a long-lasting
history of preserving the traditions and customs of the
bee-keeping craft.
Bee-keeping in the Kosiv region effectively intertwines
with rural tourism, whilst treatments with bee-keeping
products – apitherapy – continues to gain in popularity
day by day.
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Zakarpackie pszczelarstwo dzisiaj • Закарпатське бджільництво сьогодні
akarpacie jest dość dobrym regionem dla pszczelarstwa. Rozwojowi branży sprzyja występowanie dużych masywów lasu, w których rosną rozmaite rośliny
miododajne – maliny, jeżyny, lipy, akacje... Obecnie w regionie utrzymuje się 68,5 tys. rodzin pszczelich, z których 67,4
tys. w prywatnych gospodarstwach rolnych i 1,1 tys. w przedsiębiorstwach rolnych. Główne obszary koncentracji gospodarstw pszczelich można zaobserwować na terenach nizinnych i podgórskich. Powodem tego jest duża różnorodność
roślin miododajnych, większe obszary zajęte przez niezbędną roślinność, niewielkie różnice temperatur itp.

Z
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акарпаття – досить сприятливий край для бджільництва. Розвитку галузі сприяє наявність великих лісових масивів, в яких ростуть різноманітні медоноси
– малина, ожина, липа, акація… Сьогодні в області утримується 68,5 тисяч бджолиних сімей, з яких 67,4 тисячі – в
особистих селянських господарствах та 1,1 тисячі у сільгосппідприємствах. Основні райони зосередження бджолиних господарств можна спостерігати в низинних та передгірних регіонах. Причиною цього є велике різноманіття медоносних рослин, значні площі зайняті необхідною
рослинністю, незначні перепади температур тощо.

Jednym z problemów pszczelarstwa w regionie jest problem niskiej wydajności pasiek. Powodem tego jest niestabilność warunków pogodowych w górach, częste deszcze
w okresie kwitnienia głównych roślin miododajnych. Z reguły w niekorzystnych sezonach pasieki przynoszą straty.
Problemem jest również wylesianie, które prowadzi do pogorszenia warunków życia pszczół na skutek eksterminacji
roślin miododajnych.
Generalnie Zakarpacie słynie z eksportu pakietów
pszczelich i matek pszczoły karpackiej. Pszczoła karpacka
to wyjątkowa rasa, której nie ma nigdzie indziej na świecie. Przez lata pszczoła karpacka żyła w warunkach, w których występuje słaba baza pokarmowa. Karpatki odznaczają się dobrą produkcją miodu, wczesnym rozwojem i niskim rojeniem. Rasa ta jest bardzo ceniona na świecie. Największe zapotrzebowanie na nią ma Rosja. Ponadto są eksportowane do krajów europejskich, m.in. do Polski, Węgier,
Czech, Słowacji i Mołdawii, a także do Kazachstanu, Uzbekistanu itp. Co więcej, wyselekcjonowane pszczoły karpackie są już pomyślnie wykorzystywane w Chinach, Korei, na
Cyprze, duże zainteresowanie wykazała Kanada.
Wielu pszczelarzy stara się hodować tylko pszczołę karpacką. Aby miód był naprawdę wysokiej jakości i naturalny,
trzeba stale pilnować jej czystości. Niestety, rodzime pszczoły uległy przypadkowej metyzacji z zawiezionymi rasami. Naj-

Одною з проблем бджільництва області є проблема
низької продуктивності пасік. Причиною цього є нестійкість погодних умов у горах, часті дощі в період цвітіння
головних медоносів. Як правило, в несприятливі сезони
пасіки дають збитки. Проблемою є і вирубка лісів та лісосмуг, яка призводить до погіршення умов утримання
бджіл через винищення медоносів.
Загалом Закарпаття славиться експортом бджолопакетів та бджоломаток карпатської бджоли. Карпатська бджола – унікальна порода, якої немає більше ніде у світі. Роками склалося так, що карпатська бджола жила в умовах,
де є слабка кормова база.. У карпаток хороша медопродуктивність, ранній розвиток та низька рійливість. Цю породу дуже цінують у світі. Найбільший попит на неї у Росії.
Крім того, їх експортують і в європейські країни, зокрема у
Польщу, Угорщину, Чехію, Словаччину та Молдову, також
Казахстан, Узбекистан і ін...». Більше того, відселекціонованих карпатських бджіл уже успішно використовують у Китаї, Кореї, на Кіпрі, виявили велику зацікавленість у Канаді.
Багато пасічників намагаються розводити тільки карпатську бджолу. І щоб мед був справді якісний та натуральний, доводиться постійно слідкувати за її чистотою.
На жаль, аборигенні бджоли піддались безсистемній метизації завізними породами. Тому нагальним є завдання продовжувати відбирати, зберігати та розмножува37

ważniejsze jest zatem zadanie kontynuowania selekcji, zachowania i rozmnażania czystorasowych rodzimych form pszczół.
Na Zakarpaciu rozwija się apiturystyka, polegająca na degustacji produktów miodowych bezpośrednio u producenta, konsumpcji i zakupie produktów pszczelarskich w miejscu zamieszkania lub lokalizacji producenta, wykorzystaniu
produktów pszczelich w celach medycznych (miód, pierzga,
wosk, propolis, mleczko pszczele, jad pszczeli, osyp pszczół
itp.) w trakcie leczenia i zapobiegania chorobom, uloterapii itp. Coraz częściej młode pokolenie angażuje się w produkcję wyrobów miodowych. Sprzyja to bardziej aktywnemu rozwojowi pszczelarstwa na Zakarpaciu.

ти чистопородні форми місцевих бджіл. Розвивається на
Закарпатті апітуризм, який має на меті дегустацію медопродуктів безпосередньо у виробника, споживання та
купівлю продуктів бджільництва за місцем проживання
чи місцем знаходження виробника, медичне використання бджолиних продуктів (мед, перга, віск, прополіс,
маточне молочко, бджолина отрута, бджолиний підмор
та ін) у процесі лікування та профілактики захворювань,
вуликотерапія тощо.
Все частіше до виробництва медової продукції долучається молоде покоління. Це дозволяє активніше розвивати бджільництво на Закарпатті.

The modern Zakarpattia bee-keeping
akarpattia is a rather friendly region towards beekeeping. The growth of the industry is supported by
the occurrence of large forest massifs in which various honey-bearing plants grow such as raspberries, wild
berries, lime trees, acacias.... At present, the region is home
to 68.5 thousand bee families of which 67.4 thousand —
are maintained by agricultural farms and 1.1 thousand may
be found in agricultural enterprises. The key areas of concentration of bee-keeping farms may be spotted in low-
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land and piedmont areas. This is due to the fact that there
is a vast diversity of honey-bearing plants there as well as
larger areas occupied by the necessary flora accompanied
by slight temperature differences etc.
One of the issues of bee-keeping in the region is the
issue of low efficiency of apiaries. This stems from the volatility of weather conditions in the mountains and frequent
rains in the period of flowering of the main honey-bearing
plants. As a rule, the apiaries bring losses rather than gains

in unbeneficial seasons. yet another issue is also deforestation that leads to worsening of living conditions of bees as
a result of extermination of honey-bearing plants.
In general, Zakarpattia is famous for the export of beekeeping packages and Carpathian bee mothers.
The Carpathian bee is a unique race which cannot be
found anywhere else in the world. For many years, the
Carpathian bee has been living in conditions of weak food
base. The Carpathian bees are known for their good honey
production, early growth and low swarming. This breed is
greatly appreciated worldwide. Russia has the largest demand for it. Furthermore, they are exported to European
countries, such as, Poland, Hungary, the Czech Republic,
Slovakia and Moldavia as well as Kazakhstan, Uzbekistan
etc. What is more, the selected Carpathian beds have already been used with success in China, Korea, Cyprus and
Canada has expressed significant interest in them.
Many bee-keepers strive to breed solely the Carpathian
bees. Its purity must be looked after at all times in order to
achieve a high-quality and natural honey. Sadly, the native
bees have undergone accidental methization with the delivered breeds. The most crucial task thus is to continue selecting, preserving and breeding pure breed, native forms of bees.
Api-tourism continues to develop in Zakarpattia, consisting in the tasting of honey products directly from the

manufacturer, consuming and purchasing bee-keeping
products in the place of residence or location of the manufacturer, using bee-keeping products for medical purposes
(honey, pollen, wax, propolis, royal jelly, honey bee venom,
bee debris etc.) during the treatment and prevention of
diseases, for hive-therapy etc.
young generation is more and more engaged nowadays in the production of honey goods. This contributes
to an increasingly more active growth of bee-keeping in
Zakarpattia.
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Trasa piesza „Karpacki Szlak Miodu” • pішохідний маршрут «Карпатська медова стежка»
Walking route “Carpathian Honey Trail”

Legenda • Умовні позначення • Legend
pasieka lub miejsce, gdzie można dostać miód
пасіка або місце, де можна отримати мед
apiary or a place where you can get honey

trasa piesza „Karpacki Szlak Miodu”
pішохідний маршрут “Карпатська медова стежка”
walking route “Carpathian Honey Trail”

schronisko górskie, schronisko PTSM
гірське шале, шале ПТСМ
mountain chalet, PTSM chalet
stacja benzynowa, przekaźnik/wieża
АЗС, реле/вежі
gas station, relay/tower

kościół murowany, kościół zabytkowy
мурована церква, історична церква
brick church, historic church

ruiny, kładka dla pieszych
ruins, footbridge
руїни, пішохідний місток

kościół drewniany, cerkiew drewniana – obecnie kościół rzymskokatolicki
дерев’яна церква, дерев’яна церква – нині римо-католицька церква
wooden church, wooden church – now a Roman Catholic church

punkt widokowy
оглядовий пункт
vantage point

szlak konny, stadnina końska
кінний маршрут, кінський конезавод
horse trail, horse stud

szlak kajakowy, informacja turystyczna
стежка на каяк, туристична інформація
kayak trail, tourist information

rezerwat przyrody, pomnik przyrody
природний заповідник, пам’ятка природи
nature reserve, natural monument

inny ciekawy punkt
ще одне цікаве місце
another interesting place

agroturystyka, hotel, inny obiekt noclegowy
агротуризм, готель, інші заклади розміщення
agritourism, hotel, other accommodation facility

szlak pieszy turystyczny
туристична стежка
tourist walking trail
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Trasa rowerowa „Karpacki Szlak Miodu” • велосипедний маршрут «Карпатська медова стежка»
Bicycle route “Carpathian Honey Trail”

Legenda • Умовні позначення • Legend
pasieka lub miejsce, gdzie można dostać miód
пасіка або місце, де можна отримати мед
apiary or a place where you can get honey

wieża widokowa, muzeum
оглядова вежа, музей
observation tower, museum

trasa rowerowa „Karpacki Szlak Miodu”
велосипедний маршрут “Карпатська медова стежка”
bicycle route “Carpathian Honey Trail”

rezerwat przyrody, inny ciekawy punkt
природний заповідник, ще одне цікаве місце
nature reserve, another interesting place

kościół murowany, kościół drewniany
мурована церква, дерев’яна церква
brick church, wooden church

szlak pieszy turystyczny
туристична стежка
tourist walking trail

torfowisko w Tarnawie
торфовище в Тарнаві
peatbog in Tarnawa

Centrum Promocji Leśnictwa
Центр сприяння лісовому господарству
Forestry Promotion Center

parking w Bukowcu
стоянка в Буковці
parking in Bukowiec

cmentarze w Dźwiniaczu
кладовища в Дувінячі
cemeteries in Dźwiniacz

cerkwiska i cmentarz w Beniowej
місце зруйнованої церкви та кладовищі в Беніові
the sites of destroyed Orthodox church and a cemetery in Beniowa

Stanica Konia Huculskiego
Кінна ферма Гуцульського коня
The Hucul horse farm

43

Kołoczawa – Trasy rowerowe i piesze „Karpacki Szlak Miodu”
Колочава – велосипедні та пішохідні маршрути «Карпатська медова стежка»
Kołczawa – Bicycle and pedestrian routes “Carpathian Honey Trail”
1. Ośrodek informacji i kultury „Karpacka autentyczna pszczoła” /
Інформаційно-культурний центр «Карпатська автентична бджола» /
The Information and Culture Centre “Carpathian Authentic Bee”
2. Pasieka Dracza / Пасіка Ю. Драча / Drach’s apiary
3. Pasieka Kusznira / Пасіка В. Кушніра / Kushnir’s apiary
4. Karpacka pasieka Markusia / Карпатська пасіка В. Маркуся /
Markus’s Carpathian apiary
5. Pasieka naukowo-badawcza Parku Narodowego „Synewyr” /
Науково-дослідна бджолина пасіка НПП «Синевир» /
Research bee apiary of National Natural Park „Synevir”
6. Pasieka Banhy / Пасіка А. Банги / Banga’s apiary
7. Pasieka Dutko / Пасіка О. Дутко / Dutko’s apiary
8. Pasieka Maleta / Пасіка О. Малета / Maleta’s apiary
9. Pasieka Rosada / Пасіка В. Росада / Rosada’s apiary
10. Pasieka Chlanta / Пасіка Ю. Хланта / Khlant’s apiary
11. Pasieka O. Szymoni / Пасіка O. шимоні / Shymonia O. apiary
12. Pasieka L. Szymoni / Пасіка Л. шимоні / Shymonia L. apiary
13. Pasieka W. Becy / Пасіка В. Беци / Betsa’s apiary
14. Ekspozycja muzealna / Пасіка-музейна експозиція /
Apiary-museum exposition
15. Pasieka Hersowicka / Герсовицька Пасіка / Hersovytsia Apiary
16. Pasieka Sytara / Пасіка Ю. Ситаря / Sitar’s apiary
17. Pasieka M. Szymoni / Пасіка М. шимоні / Shymonia M. apiary
18. Pasieka S. Derbaka / Пасіка С. Дербака / S. Derbak ‘s apiary

19. Pasieka Staw / Пасіка Став / Stav’s apiary
20. Pasieka J. Derbaka / Пасіка Ю. Дербака / y. Derbak’a apiary
21. Skansen „Stara wieś” / Музей архітектури і побуту «Старе село» /
Museum of Architecture and Everyday Life „Stare Selo Old Village”
22. Kołoczawska kolejka wąskotorowa / Колочавська Вузькоколійка /
Kolochava Narrow Gauge Railway
23. Bunkier Sztajera (UPA) / Бункер штаєра / Steyer’s bunker
24. Muzeum „Szkoła radziecka” / Музей «Радянська школа» / Museum ”Soviet school”
25. Muzeum „Szkoła czeska” / Музей «Чеська школа» / Museum «Czech school»
26. Linia Arpada / Лінія Арпада / Arpad line
27. Muzeum Ivana Olbrachta / Музей Івану Ольбрахту / Ivan Olbracht Museum
28. Muzeum „Cerkiew Świętego Ducha” / Музей «Святодухівська церква» /
Museum „Holy Spirit Church”
29. Klasztor męski Ikony Matki Boskiej „Niespodziewana radość” /
Чоловічий монастир на честь ікони Божої Матері „Нечаяна Радість” /
Convent in honor of the icon of Our Lady „Unexpected Joy”
30. Centrum kultury karpackiej / Центр Карпатської культури / Center of Carpathian Culture
31. źródło wody mineralnej „Borkut” / Мінеральне джерело «Боркут» /
Borkut mineral water spring
32. Szypit Kołoczawski (wodospad Braduł) / Колочавський шипіт (Водоспад Брадул) /
Kolochava Shypit (Bradul Waterfall)
33. Pralasy bukowe / Букові праліси / Beech virgin forests
34. Jezioro / Озеро / Lake
35. Dolina szafranów / шафранова долина / Saffron Valley
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Kosów – Trasa rowerowa „Karpacki Szlak Miodu”
Косів – велосипедний маршрут «Карпатська медова стежка»
Kosov – Bicycle route “Carpathian Honey Trail”

Kosów – Trasa piesza „Karpacki Szlak Miodu”
Косів – Пішохідний маршрут «Карпатська медова стежка»
Kosov – Pedestrian route “Carpathian Honey Trail”
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Kosów – Trasy rowerowe i piesze „Karpacki Szlak Miodu”
Косів – велосипедні та пішохідні маршрути «Карпатська медова стежка»
Kosov – Bicycle and pedestrian routes “Carpathian Honey Trail”
1. Pasieka „Pszczeli raj” / Пасіка «Бджолиний рай» / The Bdzholynyi Rai
(”Bee Paradise”) Apiary
2. Pasieka „U Markiana” / Пасіка у Маркіяна / At Markian’s Apiary
3. Pasieka Ihora Szaroburiaka / Пасіка Ігоря шаробуряка /
Ihor Sharoburiak’s Apiary
4. Stara pasieka Hanny Holuk / Стара пасіка Ганни Голюк /
Hanna Holiuk’s Old Apiary
5. Pasieka Dmytra Pawluka / Пасіка Павлюка Дмитра /
Dmytro Pavliuk’s Apiary
6. Stara pasieka Wasyla Myckaniuka / Стара пасіка Василя Мицканюка /
Vasyl Mytskaniuk’s Old Apiary
7. Trutowisko pszczoły autochtonicznej / Обітник аборигенної бджоли /
The Aboriginal Bee Mating Station
8. Pasieka Iwana Szpyntiuka / Пасіка Івана шпинтюка /
Ivan Shpyntiuk’s Apiary
9. Pasieka Wasyla Saszczuka / Пасіка Сащука Василя /
Vasyl Sashchuk’s Apiary
10. Pasieka Mykoły Kałynycza / Пасіка Миколи Калинича /
Mykola Kalynych’s Apiary
11. Pasieka Wasyla Worotniaka / Пасіка Василя Воротняка /
Vasyl Vorotniak’s Apiary
12. Pasieka Mykoły Worotniaka / Пасіка Миколи Воротняка /
Mykola Vorotniak’s Apiary
13. Pasieka Mykoły Danyluka / Пасіка Миколи Данилюка /
Mykola Daniliuk’s Apiary
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14. Pasieka Iwana Saszczuka / Пасіка Івана Сащука / Ivan Sashchuk’s Apiary
15. Pasieka Wasyla Słyżuka / Пасіка Слижука Василя / Vasyl Slyzhuk’s Apiary
16. Pasieka Iwana Sznyptiuka / Пасіка шниптюка Івана / Ivan Shnyptiuk’s Apiary
17. Pasieka Bohdana Petryczuka / Пасіка Богдана Петричука / Bohdan Petrychuk’s Apiary
18. Pasieka hodowli matek pszczelich / Матковивідна пасіка /
The Queen Bee Breeding Apiary
19. Stara pasieka / Стара пасіка / Old Apiary
20. Pszczele cudowne domki / Бджолині Диво-хатки /
The Bdzholyni Dyvokhatky (”Miracle Bee Houses”) Apiary
21. Ośrodek informacji i kultury „Karpacka autentyczna pszczoła” /
Інформаційно-культурний центр «Карпатська автентична бджола» /
The Information and Culture Centre ”Carpathian Authentic Bee”
22. Pasieka Wasyla Palijczuka / Пасіка Василя Палійчука / Vasyl Paliychuk’s Apiary
23. Pasieka Stepana Sternowskiego / Пасіка Степана Стерновського /
Stepan Sternovsky’s Apiary
24. Pasieka Petra Pasiczniaka / Ласіка Петра Пасічняка / Petro Pasichniak’s Apiary
25. „Pasieka pana Witalija” / Ласіка «Пана Віталію» / ”Pan Vitaliy’s” Apiary
26. Pasieka rodzinna w Czerhanówce / Сімейна пасіка, с. Черганівка /
Family Apiary, Cherhanivka Village
27. Pasieka Wasyla Samokiszczuka / Ласіка Василя Самокіщука /
Vasyl Samokishchuk’s Apiary
28. Pasieka Mykoły Kiszczuka / Ласіка Миколи Ющука / Mykola Kishchuk’s Apiary
29. „Pasieka Leśna” / «Лісова пасіка» / ”Lisova Pasika” (”Forest Apiary”)

30. Pasieka Świętego Mikołaja rozsadnika naukowo-badawczego Parku
Narodowego „Huculszczyzna” /
Пасіка Святого Миколая науководослідного розсадника
Національного природного парку «Гуцульщина» /
St. Nicholas’ Apiary of the Hutsulshchyna National Nature Park’s
research seedbed

36. Targ w Kosowie / Косівський базар / The Kosiv Bazaar
37. Galeria etnograficzna Bohdana Petryczuka /
етно-галерея Богдана Петричука /
Bohdan Petrychuk’s Ethnic Gallery
38. Góra Miejska / Міська гора / Miska Mount

31. Muzeum Sztuki Ludowej Huculszczyzny /
Музей народного мистецтва Гуцульщини /
Hutsulshchyna Folk Art Museum

39. Skała Sokólska / Сокільська скеля / Sokilska Skelia Rock
40. Wodospad Łużkowski / Лужків ський водоспад / Luzhkivskyi Waterfall

32. Muzeum twórczości ludowej Mychajła Strutyńskiego /
Музей народної творчості Михайла Струтинського /
Mykhailo Strutynskyi’s Folk Art Museum

41. Łada Ternoszorska / (pasmo skalne) /
Терношорська Лада /
The Ternoshorska Lada Rocks

33. Prywatne muzeum sztuki huculskiej rodziny Korneluków /
Приватний музей гуцульського мистецтва родини Корнелю ків /
The Private Museum of Hutsul Art of Korneliuk Family

42. Wodospad Jaworowski Huk / Яворівський гук / yavorivskyi Huk Waterfall
43. Wodospady Sokólskie / Сокількі Водоспади / Sokilski Waterfalls

34. Muzeum „Pszczelarstwo Huculszczyzny” /
Музей „Бджільництво Гуцульщини» /
The Museum «Beekiping of Hutsulshchyna»

44. źródło wody siarczkowej na górze Sopka /
Сірководневе джерело на горі Сопка /
Mount Sopka Hydrogen Sulfide Spring

35. Ogród dendrologiczny sanatorium „Kosów” /
Дендропарк санаторію «Косів» /
The Arboretum of Kosiv Sanatorium

45. Góra Ostry / Хребет Острий / Mount Ostryi
46. Wodospad Kosowski Huk / Водоспад Косівський Гук / Kosivskyi Huk Waterfall

Legenda • Умовні позначення • Legend
Obiekt noclegowy / Заклад розміщення / Accommodation

Zakład opieki zdrowotnej, apteka / Медичний заклад , аптека / Medical institutions, pharmacies

Obiekt gastronomiczny / Заклад харчування / Restaurants

Placówka bankowa, bankomat / Відділення банку, банкомат / Bank branch, ATM

Obiekt sakralny / Сакральний об'єкт / Sacred objects

Trasa piesza / Пішохідний маршрут / Pedestrian route
Trasa rowerowa / Велосипедний маршрут / Bicycle route
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