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З давніх-давен працею біля бджіл в Україні займалися ті, що мали не лише терпіння, життєвий досвід, але й повагу в громаді. Шевченкове
слово «про лагідних і праведних мужів» якраз стосувалося образу українського пасічника.
Культура бджільництва на рівнинах і Карпатах істотно різнилася, навіть у час, коли здавалося б винайдено універсальні рамкові вулики. І на сьогодні є унікальні зразки культурної
спадщини, пов’язані з індивідуальним підходом
творчих бджолярів до організації праці на пасіці в гірській місцині. Їх пошук, відбір та збереження стали завданням проекту «Карпатська
бджола — спільні заходи із збереження унікальної природної спадщини в українсько-польському
прикордонні», що реалізується за фінансової підтримки Європейського союзу в рамках Програми
транскордонного співробітництва «Польща —
Білорусь — Україна 2014–2020».
На сторінках цього випуску Асоціації «Єврорегіон Карпати — Україна» Ви матимете нагоду
прочитати чимало цікавих фактів про бджільництво, та небайдужих, котрі займаються цим
шляхетним заняттям.

Обов’язково дочитайте до кінця, не пожалкуєте!
Олександр Ганущин
голова Львівської обласної ради
голова Правління Асоціації
«Єврорегіон Карпати — Україна»
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ПРОЄКТИ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ
ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОМОЦІЇ КАРПАТ:
ДОСВІД АСОЦІАЦІЇ «ЄВРОРЕГІОН КАРПАТИ — УКРАЇНА»

PROJEKTY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI KARPAT:
DOŚWIADCZENIE STOWARZYSZENIA „EUROREGION KARPATY — UKRAINA”
Територія Карпат, що охоплює прикордонні
регіони України, Польщі, Словаччини, Румунії,
Угорщини, Сербії, є надзвичайно різноманітною
та багатогранною у контексті історикокультурної та природної спадщини. Це
місце перетину етносів, культур, традицій
та географічних країн.

Terytorium Karpat, obejmujące przygraniczne
regiony Ukrainy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii
i Serbii, jest niezwykle różnorodne i rozmaite
pod względem dziedzictwa przyrodniczego,
historycznego i kulturowego. Jest to miejsce
skrzyżowania grup etnicznych, kultur, tradycji
i krain geograficznych.

Звісно, потенціал
історико-культурної
та природної спадщини можна і слід
якомога ефективніше
використовувати для
популяризації цього
регіону, перетворення його в туристичну Мекку як в рамках
власних національГалина Литвин
них кордонів, так і
виконавча директорка Асоціації
в межах цілого макро“Єврорегіон Карпати — Україна”
регіону. На жаль,
в українському випадку, завдання розвитку туризму та промоції територій
покладені на органи місцевої і регіональної влади, котрі
не завжди володіють належним фінансовим ресурсом
для виконання цього завдання. І тут
на допомогу приходять програми
транскордонного співробітництва
Європейського Союзу, які вже кілька фінансових перспектив поспіль
підтримують транскордонні проєкти у сфері збереження і промоції
історико-культурної та природної
спадщини, а також розвитку туризму. Для України йдеться, зокрема,
про Програми транскордонного
співробітнцитва Польща — Білорусь — Україна, Угорщина — Словаччина-Румунія-Україна та Румунія-Україна, котрі в тій чи іншій
конфігурації покривають регіон
українських Карпат, себто Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську та Чернівецьку області.
З іншого боку, співпраця у сфері
розвитку туризму та промоції регіону Карпат є ключовою, але складно

Bez wątpienia, potencjał dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego może i powinien być wykorzystany do promocji regionu, do przekształcenia go na turystyczną Mekkę zarówno w granicach własnych państw,
jak i całego makroregionu tak skutecznie, jak to możliwe.
Niestety, w przypadku Ukrainy zadania dotyczące rozwoju
turystyki i promocji terenów spoczywają na władzach samorządowych i regionalnych, które nie zawsze dysponują
odpowiednimi środkami finansowymi na realizację podobnych zadań. W takiej sytuacji są bardzo pomocne programy współpracy transgranicznej Unii Europejskiej, które już
przez kilka perspektyw finansowych UE wspierają projekty
transgraniczne w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa
historycznego, kulturowego i przyrodniczego, a także w
zakresie rozwoju turystyki. Jeśli chodzi o Ukrainę, są to Programy Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina,
Węgry-Słowacja-Rumunia-Ukraina oraz Rumunia-Ukraina,
które w tej lub w innej konfiguracji obejmują region Karpat
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Серед наших проєктів: створення транскордонного паломницького маршруту, збереження автентичної
культури Карпат шляхом створення 4 осередків (центрів культури в Уричі (Львівщина), Колочаві (Закарпаття), Косові (Івано-Франківська область) та Бистрому
(Підкарпатське воєводство). Обидва проєкти передбачають як велику інфраструктурну складову (дороговартісне будівництво, реставрацію чи ремонт об’єктів
культурної спадщини), так і низку м’яких заходів, спрямованих на інвентаризацію об’єктів, розробку стратегій їх промоції, створення туристичних маршрутів,

Wśród naszych projektów: opracowanie transgranicznego szlaku pielgrzymkowego; ochrona autentycznej kultury
Karpat poprzez tworzenie 4 ośrodków/centrów kultury w
Uryczu (obwód lwowski), Kołoczawie (obwód zakarpacki),
w Kosowie (obwód iwanofrankiwski) oraz w Bystrym (województwo podkarpackie). Oba projekty obejmują zarówno
działania infrastrukturalne/inwestycyjne (kosztowną budowę, renowację czy naprawę obiektów dziedzictwa kulturowego), jak i szereg działań miękkich, przewidujących inwentaryzację obiektów, opracowanie strategii ich promocji,
tworzenie szlaków turystycznych, podnoszenie poziomu
kwalifikacji zawodowych przedstawicieli społeczności lokalnych w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa. Takie podejście zainspirowało nas do rozszerzenia działalności dotyczącej promocji regionu Karpat oraz do znalezienia nowych
punktów i aspektów, w oparciu o które można opracowywać i rozwijać kompleksowe projekty turystyczne.

#CARPATHIAN_STRATEGY

уявити собі туристичну перлину, оточену непривабливими локаціями, з поганим доїздом, з відсутністю комплексної пропозиції проведення часу. І тому об’єднання
зусиль самоврядних органів із залученням туристичного сектору, навколо туристичного бізнесу, органів виконавчої влади є запорукою ефективного формування і реалізації системної політики розвитку туризму в Карпатах.
Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати — Україна», що об’єднує ради усіх рівнів з
чотирьох карпатських областей з метою забезпечення розвитку регіону, одним із своїх завдань, власне, має
промоцію Карпат. І одним із інструментів реалізації цього
завдання ми використовуємо програми транскордонного співробітництва, зокрема, у фінансових періодах 2007–
2013 і 2014–2020 років ефективно працюємо з ресурсом
Програми Польща — Білорусь — Україна. У вказаних
транскордонних проєктах нам ідеться передусім про:
¥¥промоцію історико-культурної та природної спадщини українсько-польської частини карпатського регіону загалом;
¥¥апробацію системних підходів до дослідження окремих аспектів спадщини та їх промоції;
¥¥створення комплексних пропозицій туристичних
продуктів для усього регіону.

Ukraińskich czyli obwody zakarpacki,
iwanofrankiwski, lwowski oraz czerniowiecki. (вставити карту, на яку
нанести території програм)
Współpraca w zakresie rozwoju
turystyki i promocji regionu karpackiego jest kluczowa, jednak trudno
sobie wyobrazić perełkę turystyczną, której otoczenie będzie nieatrakcyjnie, dojazd będzie zły oraz będzie
brak kompleksowych ofert ułatwiających spędzanie wolnego czasu. Podstawą jest, więc, łączenie wysiłków
organów samorządowych, sektora
turystycznego, biznesu, funkcjonującego w sektorze okołoturystycznym,
władz wykonawczych, gdyż będzie
ono gwarancją efektywnego kształtowania i wdrażania systemowej polityki rozwoju turystyki w Karpatach.
Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych „Euroregion Karpaty — Ukraina”,
zrzeszające rady wszystkich szczebli
z czterech obwodów karpackich w
celu zapewnienia rozwoju regionu, za jedne z zadań swojej
działalności uważa właśnie promocję Karpat. Wśród narzędzi do realizacji tego zadania są programy współpracy transgranicznej. W perspektywach finansowych 2007–2013 oraz
2014–2020 aktywnie wykorzystywane były możliwości Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina
(дати карту наших проектів у сфері історико-культурної і
природної спадщини). Wymienione projekty transgraniczne dotyczyły przede wszystkim:
¥¥promocji dziedzictwa historycznego, kulturowego
oraz przyrodniczego polsko-ukraińskiej części regionu
karpackiego jako całości;
¥¥aprobaty podejść systemowych do badań
poszczególnych aspektów dziedzictwa oraz ich
promocji;
¥¥tworzenia kompleksowych ofert produktów
turystycznych dla całego regionu.
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підвищення професійного рівня представників місцевих громад у сфері збереження та промоції спадщини.
Власне, такий підхід наштовхнув нас до розширення діяльності у сфері промоції регіону Карпат і віднайдення
нових точок та аспектів, на базі яких варто розвивати
комплексні туристичні проєкти.
Тому нашим наступним кроком стала підготовка пакету нових проєктів у сфері промоції історико-культурної і природної спадщини. Ми були успішними як
подавачі у рамках другого конкурсного набору Програми транскордонного співробітництва Польща — Білорусь — Україна 2014–2020 і завдяки цьому на даний
час розпочали роботу над:
¥¥створенням Карпатського транскордонного туристичного маршруту дерев’яної спадщини. Слід зазначити, що наші польські колеги мають значний досвід
у цій сфері і дерев’яні церкви, об’єднані в туристичний маршрут, вже давно стали однією із складових
бренду польської частини Карпат. Схожа ситуація
у Словаччині та Румунії. Наша ж мета, використовуючи досвід польських колег — Підкарпатської регіональної туристичної організації, створити та частково
ознакувати туристичний маршрут, що проходитиме
українською частиною Карпат, попрацювати з місцевими громадами та провести
промоційну кампанію, зокрема
в соціальних медіа;
¥¥популяризацією традицій
бджільництва у Карпатах (і саме
цьому проєкту присвячений
нинішній Вісник). Спільно з колегами з Косівщини, Колочави
та Підкарпатського воєводства
плануємо розробку та популяризацію карпатських «медових»
туристичних стежок, створення тематичних експозицій «Від
дуплянки до розумного вулика»
в Косові та Колочаві, а також
глибоке наукове дослідження
популяції карпатської бджоли
на території Івано-Франківської
та Закарпатської областей;

Naszym kolejnym krokiem w tym
kierunku było przygotowanie pakietu nowych projektów mających na
celu promocję dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego. Jako wnioskodawca odnieśliśmy
sukces w ramach drugiego naboru
wniosków do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020, dzięki czemu
rozpoczęliśmy prace nad:
¥¥ tworzeniem Karpackiego
Transgranicznego Turystycznego
Szlaku Architektury Drewnianej.
Należy zaznaczyć, że nasi polscy
koledzy mają duże doświadczenie w
tym zakresie, a drewniane świątynie,
włączone do szlaku turystycznego,
już od dawna są jednym z
elementów marki polskiej części Karpat. Podobna
sytuacja jest na Słowacji i w Rumunii. Nasz cel polega
na tym aby, wykorzystując doświadczenie polskich
partnerów — Podkarpackiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej — wytyczyć oraz częściowo oznakować
szlak turystyczny, przebiegający przez ukraińską część
Karpat, nawiązać współpracę ze społecznościami
lokalnymi oraz przeprowadzić kampanię promocyjną, w
tym również w mediach społecznościowych;
¥¥promocją tradycji pszczelarstwa w Karpatach (właśnie
temu projektowi poświęcony jest ten Dziennik).
Wspólnie z przedstawicielami z Kosowa, Kołoczawy i
województwa podkarpackiego planujemy wytyczyć
oraz promować karpackie „miodowe” ścieżki
turystyczne, przygotować tematyczne wystawy „Od
barci do ula inteligentnego ” w Kosowie i Kołoczawie
oraz przeprowadzić dogłębne badanie naukowe
dotyczące pszczoły karpackiej na terenie obwodów
zakarpackiego i iwanofrankiwskiego;
¥¥promocją tradycji owczarskich i kultury wołoskiej, gdyż
pod względem geograficznym pozwala to znacznie
poszerzyć polsko-słowacki projekt „Szlak Kultury
Wołoskiej”. Postawiliśmy przed sobą bardzo ambitny
cel — przekształcić ten transgraniczny szlak karpacki na
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ри, географічно розширюючи польсько-словацький
проект «Шлях волоської культури». Маємо амбітну
ціль — перетворити цей транскордонний карпатський шлях на культурний продукт, що отримає
визнання Ради Європи, а для цього: здійснюємо інвентаризацію локацій, традицій, страв, ремесел, одягу, архітектурних взірців, пов’язаних із вівчарством,
плануємо звести Карпатську браму, провести масову
зустріч вівчарів та овець з полонини;
¥¥створенням комплексних рішень розвитку активного туризму в природозаповідних територіях.
Зокрема, у співпраці з національним природним
парком «Сколівські Бескиди» спробуємо дати відповідь на запитання: чого прагне турист і як його
потреби задовольнити, а також, використовуючи
досвід наших польських колег, попрацюємо ще з
двома національними природними парками у Закарпатті та Івано-Франківщині, запропонувавши
для них концепцію розвитку продуктів активного
туризму. А у Сколівських Бескидах буде споруджено еколого-інформаційний пункт;
¥¥створенням транскордонного українсько-польського туристичного шляху вина. Спільно із Виноградівською районною радою та Асоціацією
«ПроКарпатія» розпочнемо із дослідження традиційних для регіону сортів винограду, вина, а завершимо онлайн курсом та пропозицією туристичного
маршруту. Для тих, хто набереться смаку під час онлайн-курсу, запрошуємо на Виноградівщину на фестиваль карпатського вина;
¥¥використанням польського досвіду популяризації
нафтової спадщини Ігнатія Лукасевича задля створення конкурентоспроможного нішевого туристичного продукту: нафтового шляху, на якому можна буде
не лише ознайомитися з історією видобутку та переробки нафти, зокрема у Бориславі, але і пройти квест
на засвоєння отриманих знань;
¥¥перетворенням транскордонних українсько-польських карпатських річок, зокрема Сян та Стрвяж,
на популярні туристичні локації. Для цього працюватимемо з місцевими громадами над тим, як облаштувати місця відпочинку, приязні і для місцевих, і для
туристів; з медіа та блогерами у частині популяризації
нових локацій проведення вільного часу.
Звісно, проекти транскордонного співробітництва
не є панацеєю. Без чіткого бачення розвитку туризму
в регіоні (а таке опрацьовуємо у широкому партнерстві у рамках Стратегії розвитку Українських Карпат)
важко досягти результату, який приноситиме вимірні
користі карпатським громадам у довгостроковій перспективі. Але, власне, фінансовий ресурс транскордонних програм став поштовхом для використання
кращих практик наших сусідів, створення спільних
пропозицій як популяризувати нашу карпатську
спадщину. Сподіваємося вказані кейси стануть для
Вас натхненням у пошуку власних ідей промоції карпатських територій, які нададуть потужний імпульс
для перетворення нашого регіону у туристичну перлину на мапі Європи.

produkt kulturalny, który zostanie uznany przez Radę
Europy. W związku z tym spisujemy lokalizacje, tradycje,
dania, rzemiosła, odzież, wzory architektoniczne
związane z owczarstwem, planujemy również wznieść
Bramę Karpacką oraz zorganizować spotkanie pasterzy;
¥¥opracowaniem kompleksowych rozwiązań na rzecz
rozwoju turystyki aktywnej na obszarach rezerwatów.
We współpracy z Narodowym Parkiem „Beskidy
Skolskie” podejmujemy próbę udzielenia odpowiedzi
na pytanie: czego oczekuje turysta i w jaki sposób
należy zaspokoić jego potrzeby. Wykorzystując
doświadczenie naszych polskich partnerów chcemy
również podjąć współpracę z jeszcze dwoma Parkami
Narodowymi, znajdującymi się na terenie obwodu
zakarpackiego i obwodu iwanofrankiwskiego oraz
zaproponować im koncepcję rozwoju produktów
turystyki aktywnej. Planujemy, że w Beskidach Skolskich
powstanie punkt informacyjno-ekologiczny;
¥¥tworzeniem transgranicznego polsko-ukraińskiego
turystycznego szlaku wina. Wspólnie z Radą Rejonową
w Wynohradowie i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia «Pro Carpathia» planujemy
najpierw przeprowadzić badania tradycyjnych dla
danego regionu odmian winorośli, win, a zakończyć
kursem online i opracowaniem propozycji szlaku
turystycznego. Każdy, kto polubi smak wina podczas
kursu online, będzie mógł pojechać do Wynohradowa
na Festiwal Wina Karpackiego;
¥¥wykorzystaniem polskiego doświadczenia w
zakresie promocji dziedzictwa naftowego Ignacego
Łukasiewicza w celu stworzenia konkurencyjnego
niszowego produktu turystycznego: szlaku naftowego,
podążając którym będzie możliwość zapoznać się nie
tylko z historią wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej,
w tym również w Borysławiu, lecz także przejść quiz i
sprawdzić poziom uzyskanej wiedzy;
¥¥przekształceniem transgranicznych polsko-ukraińskich
karpackich rzek, w szczególności rzeki San i rzeki
Strwiąż, na popularne destynacje turystyczne.
W tym celu planujemy nawiązać współpracę ze
społecznościami lokalnymi oraz omówić z nimi kwestie
uporządkowania terenu i stworzenia miejsc rekreacji i
wypoczynku przyjaznych zarówno dla mieszkańców,
jak i dla turystów; zaplanowana jest również współpraca
z mediami i blogerami w zakresie promocji nowych
lokalizacji i miejsc spędzania wolnego czasu.
Bez wątpienia, projekty współpracy transgranicznej nie
są panaceum. Bez jasnej wizji rozwoju turystyki w regionie
(również opracowywanej w szerokim partnerstwie w ramach Strategii Rozwoju Karpat Ukraińskich) trudno będzie
osiągnąć wynik, który przyniesie wymierne korzyści społecznościom karpackim w perspektywie długookresowej.
Jednak, zasoby finansowe programów transgranicznych
są bodźcem do wykorzystania dobrych praktyk naszych
sąsiadów oraz do opracowania wspólnych propozycji w
zakresie promocji dziedzictwa karpackiego. Liczymy na to,
że nasze działania będą dla Państwa inspiracją do znalezienia własnych pomysłów na promocję terytoriów karpackich, co z kolei da potężny impuls do przekształcenia naszego regionu na perłę turystyczną na mapie Europy.

#CARPATHIAN_STRATEGY

¥¥промоцією традицій вівчарства та волоської культу-

7

ВІСНИК КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ | № 2/2019 | СПЕЦВИПУСК ПРОЄКТУ PL-BY-UA 2/0941/18

КАРПАТСЬКА БДЖОЛА

8

Проект «Карпатська бджола — спільні
заходи для збереження унікальної природної
спадщини в українсько-польському прикордонні»
реалізується за фінансової підтримки
Європейського союзу в рамках Програми
транскордонного співробітництва Польща —
Білорусь — Україна 2014–2020.

„Karpacka pszczoła — wspólne działania na
rzecz zachowania unikatowego dziedzictwa
przyrodniczego na polsko-ukraińskim pograniczu”
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym
Unii Europejskiej w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej
Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020.

ПРОЕКТ СПІЛЬНО РЕАЛІЗУЮТЬ:

PARTNERZY PROJEKTU

¥¥Громадська організація oб’єднання пасічників «Кар-

¥¥Organizacja społeczna — Stowarzyszenie Pszczelarskie

патська еко пасіка» (UA) — головний партнер
¥¥Колочавська сільська рада (UA)
¥¥Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати — Україна» (UA)
¥¥Асоціація для Розвитку та Промоції Підкарпаття «Pro
Carpathia»
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ: 66 815,00 ЄВРО,
В Т. Ч. ГРАНТ ЄС: 59 998,5 ЄВРО
ГРАНТ ЄС ДЛЯ УКРАЇНИ: 47 319 ЄВРО
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ:
05.09.2019–04.09.2020
Мета проекту: проект спрямований на створення цілісних підходів до збереження місцевої аборигенної карпатської бджоли разом з промоцією традицій бджільництва в Карпатах. Основними результатами

„Karpacka Eko-Pasieka”
¥¥Rada Wiejska wsi Kolochava
¥¥Stowarzyszenie Samorządów
„Euroregion Karpacki — Ukraina”
¥¥Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie kompleksowych
rozwiązań w celu zachowania lokalnej karpackiej rasy
pszczół oraz promocja tradycji pszczelarstwa w Karpatach. Podstawowe wyniki projektu to przedsięwzięcia
transgraniczne skierowane na promocję dziedzictwa
przyrodniczego (festiwal miodu w Kolochavie, konferencja podsumowująca w Kosivie, warsztaty w Rzeszowie);
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ЗАХОДИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ГО OБ’ЄДНАННЯ
ПАСІЧНИКІВ «КАРПАТСЬКА ЕКО ПАСІКА»:
¥¥Науково-моніторингові експедиції на високогірні
пасіки Карпатського регіону
¥¥Організація підсумкової конференції
¥¥Промоційна кампанія
¥¥Створення інформаційно-культурного центру «Карпатська автентична бджола»
ЗАХОДИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ
КОЛОЧАВСЬКОЮ СІЛЬСЬКОЮ РАДОЮ:
¥¥Організація транскордонного Карпатського фестивалю меду
¥¥Науково-моніторингові експедиції на високогірні
пасіки Карпатського регіону
¥¥Створення інформаційно-культурного центру «Карпатська автентична бджола»

zbadanie składu rasowego wysokogórskich pasiek karpackich i określenie poziomu zmienności rasy w kontekście kilku sezonów; dwie plenerowe wystawy uli prezentujące historię pszczelarstwa w Karpatach; trzy trasy
turystyczne łączące lokalne atrakcje turystyczne związane z historią i rzemiosłem pszczelarstwa; publikacje promocyjne zachęcające do odwiedzenia atrakcji.
BUDŻET PROJEKTU: 66 815,00 EURO
DOFINANSOWANIE UE: 59 998,5 EURO
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
05.09.2019–04.09.2020
DZIAŁANIA KLUCZOWE
¥¥2 wyprawy naukowo-monitoringowe do pasiek
wysokogórskich w regionie Karpackim
¥¥Zorganizowanie 2 stałych plenerowych wystaw
„Pasieka karpacka w ujęciu historycznym —
od barci do ula inteligentnego”
¥¥Karpacki festiwal miodu w Kolochavie,
obwód zakarpacki
¥¥Opracowanie 5 tras turystycznych
„Karpackie miodowe ścieżki”
¥¥Warsztaty tworzenia świec woskowych
¥¥Publikacje promocyjne: broszury, czasopismo,
film promocyjny, podstrona na stronie www
¥¥Konferencja podsumowująca

ЗАХОДИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ АСОЦІАЦІЄЮ
“ЄВРОРЕГІОН КАРПАТИ — УКРАЇНА”
¥¥Розробка туристичних маршрутів
¥¥Промоційна кампанія
ЗАХОДИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ
АСОЦІАЦІЄЮ “ПРО КАРПАТІЯ”
¥¥Розробка туристичних маршрутів
¥¥Організація транскордонного Карпатського
фестивалю меду
¥¥Організація підсумкової конференції
¥¥Майстер-клас з виготовлення воскових свічок
¥¥Промоційна кампанія
КОРОТКИЙ ОПИС ПРОЄКТУ
Українсько-польське прикордоння в межах загальної екологічної системи Карпат має велику різноманітність флори та фауни, які завдяки специфічному
природному середовищу мають морфологічні та поведінкові особливості. Одним із аборигенних представників природи Карпат є карпатська бджола (інша
назва «Карпатка»). Зміна кліматичних умов, використання пестицидів, схрещування спричинили низький рівень аборигенних карпатських бджіл (близько
40%). Тому існує необхідність збереження та популяризації розведення аборигенних карпатських бджіл як
частини природної спадщини регіону. Ще одним викликом є зниження інтересу до бджільництва серед

молоді, незважаючи на багаті бджільницькі традиції
Карпатського регіону. Популяризація бджільництва
та традиційних продуктів бджільництва також необхідна для привернення уваги до проблеми збереження популяції карпатських бджіл. Проєкт спрямований
на створення цілісних підходів до збереження місцевої аборигенної карпатської бджоли разом з промоцією традицій бджільництва в Карпатах.
ОСНОВНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОЕКТУ Є:
1) транскордонні заходи, спрямовані на популяризацію
природної спадщини (фестиваль меду в Колочаві, заключна конференція у Косові, майстер-клас у Ряшеві);
2) вивчення породної композиції високогірних карпатських пасік та визначення рівня мінливості породи
в контексті декількох сезонів;
3) дві виставки вуликів на території під відкритим небом,
що представляють історію бджільництва в Карпатах;
4) три туристичні маршрути, включаючи основні туристичні місця, пов’язані з історією та наявністю
бджільництва;
5) промоційні публікації для залучення відвідувачів.

КАРПАТСЬКА БДЖОЛА

проекту є: транскордонні заходи, спрямовані на популяризацію природної спадщини (фестиваль меду в Колочаві, заключна конференція у Косові, воркшоп у Ряшеві); вивчення породної композиції високогірних
карпатських пасік та визначення рівня мінливості породи в контексті декількох сезонів; дві виставки вуликів на території під відкритим небом, що представляють
історію бджільництва в Карпатах; три туристичні маршрути, включаючи основні туристичні місця, пов’язані з
історією та наявністю бджільництва; промоційні публікації для залучення відвідувачів.
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БДЖОЛА — ДРУГ ЛЮДИНИ

PSZCZOŁA PRZYJACIEL CZŁOWIEKA

Спільна історія людей і бджіл дуже довга, адже
бортництво тісно пов’язане з розвитком
людських поселень. Це співіснування налічує
не менше кількох тисяч років.

Wspólna historia ludzi i pszczół jest bardzo
długa — bartnictwo jest ściśle powiązane z
dziejami osadnictwa, to co najmniej tysiące lat
współistnienia.

Спочатку бджоли заселяли Північну Африку. В Європі
вони з’явилися приблизно 10 тисяч років тому з Малої
Азії, перетнувши Гібралтарську протоку. Вважається, що
вже 7 тисяч років тому люди зауважили, що бджоли вміють виготовляти мед і є дуже корисними.
Бортництво розвинулося і
найдовше існувало в тих регіонах, знеліснення яких відбулося відносно пізно, тобто
в Центральній і Східній Європі, про що свідчать численні
писемні згадки та археологічні знахідки. Історія бортництва на польських землях
сягає своїм корінням у часи
середньовіччя. Перша згадка
про нього походить з періоду правління короля Мешка І
і міститься у розповіді Ібрагіма ібн Якуба, арабського купця і мандрівника, який залишив цікавий опис подорожі
по наших землях, а країну Мешка І називав казково багатою на дари природи. Літописець Галл Анонім також писав про величезну кількість бджіл і меду у державі Пястів.
У Польщі епохи Пястів лише бортники мали привілей
постачати мед на князівський двір. Вони були об’єднані
у цехи, які встановлювали правила і вирішували суперечки серед своїх членів. Борті розташовувалися переважно
на дубах і соснах, рідше — на грабах, буках або липах.
Іх видовбували у стовбурах завтовшки не менше метра.
Найчастіше борті влаштовували на соснах, які повинні
були рости біля 120 років, щоб досягти такого розміру.
У XIV ст. король Казимир ІІІ Великий у своїх Статутах —
найстаршому польському збірнику законів, датованому
1347 р.— визначив права бортників. Це сприяло швидкому розвитку бортництва, яке поступово стало потужною
галуззю економіки, а мед і віск — дуже цінними товарами
на місцевому і міжнародному ринках. У середні віки бути
бортником було непросто. Чому? Тому що багато меду чи
воску доводилося віддавати як данину. Бортники вміли
добувати мед, але дерева у лісі належали не їм, а місцевим феодалам. Говорячи сучасною мовою можна сказати, що вони орендували дупла в обмін на частку доходу.
Мед вважався доходом, який можна порівняти з грошами — у ті часи протягом довгого часу він був платіжним
засобом на рівні з золотом та іншими цінностями. Однак,

Pszczoły pierwotnie występowały 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 środkowej i wschodniej Europie, o czym świadczą liczne zapiski i znaleziska
archeologiczne. 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.
W Polsce piastowskiej jedynie bartodzieje mieli przywilej dostarczania miodu na dwór książęcy. Zrzeszeni byli
we własnych cechach, regulujących zwyczaje i rozsądzających spory. Barcie lokowano przeważnie na dębach i
sosnach, rzadziej grabach, bukach czy lipach. Dziano je
w pniach co najmniej metrowej średnicy. Najwięcej barci
dziano w sosnach, które musiały rosnąć ok. 120 lat, aby
osiągnąć odpowiedni do tego rozmiar.
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 dzisiejszym językiem można
powiedzieć, że dzierżawili oni dziuple w zamian za udział
w zyskach. Bo miód był zyskiem porównywalny do dzisiej-

ВІСНИК КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ | № 2/2019 | СПЕЦВИПУСК ПРОЄКТУ PL-BY-UA 2/0941/18

СВЯТО МЕДУ

Роботу бортника не назвеш
простою і безпечною. Вона полягала передусім у тому, щоб
зловити рій диких бджіл і заселити його у попередньо підготовлену борть. Видовбування колод під борті вимагало
значної фізичної сили і вправності: бортник за допомогою лезива (пристрою з дерев’яних елементів та мотузок,
призначеного для підйому на дерево) піднімався на дерево на відповідну висоту. Цей метод зберігся в Білорусі
та на півночі України, де і досі можна зустріти людей, які
у такий спосіб дістають мед зі своїх бортей, розвішаних
по лісах і болотах.
Старі хроніки свідчать про те, що борті встановлювалися дуже високо, під коронами дерев, щоб збільшити територію обльоту бджіл і отримати більше меду.
У бортях жили лісові бджоли (Apis mellifera silvaram),
яких називали «чорницями». Діаметр дерева повинен
був становити не менше метра, відтак найчастіше борті
влаштовували у стовбурах сосен (віком понад 120 років),
рідше — буків, грабів, дубів. Отвір борті з дошкою-довжем розташовувався переважно з південно-східного
боку стовбура. Для видовбування бортей використовували сокиру з широким лезом та пішню
(долото на довгій ручці). Облаштувавши борть, бортник позначав дерево власним знаменням
(клеймом), яке слугувало розпізнавальним елементом і водночас підтвердженням права
власності. Поступово бортей
у бортника ставало все більше.
Ремісники-початківці мали зазвичай лише декілька штук і щороку виготовляли нові і 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. Щоб підкрес-

szych pieniędzy — w tamtych
czasach przez dość długi okres
stanowił nawet środek płatniczy
na równi ze złotem i innymi cennymi dobrami. Sprzedawać można było jednak tylko ten miód,
który pozostał po opłaceniu
wszystkich niezbędnych danin.
Na przełomie XVII i XVIII w. w
Polsce można było naliczyć już
kilkadziesiąt tysięcy barci, ulokowanych głównie na obszarze północnej oraz północno-wschodniej Polski. Świetność
rzemiosła bartniczego trwała
przez kilka wieków. Historycy
podkreślają, że bartnictwo to
wspólny element tradycji narodów dawnej Rzeczpospolitej.

ŚWIĘTO MIODOBRANIA

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 (narzędzie wykonane z elementów drewnianych i lin służące 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. Zamieszkiwane 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 bartni-
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продавати можна було лише той
мед, який залишився після сплати усіх обов’язкових данин.
На межі XVII і XVIII ст. у Польщі нараховувалося декілька десятків тисяч бортей, переважно
у північній і північно-східній частині країни. Розквіт бортницького ремесла тривав кілька віків. Історики підкреслюють, що
бортництво — це спільний елемент національних традицій різних народів Речі Посполитої.

11
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лити урочистість події бортник вбирав святкові шати.
Після цього надходив час підготовки до зими: треба
було вичистити борті та підготувати бджолині дупла
до зимування. Мед збирали майже так само, як і тепер — щоб витягнути стільник бортник задимлював
бджіл і вони перелітали у верхню частину дупла. Завдяки цьому можна було витягнути мед, не наражаючись на укуси злих комах, роздратованих тим, що в них
забирають припаси. Для задимлення використовували трухляві гілки дерев, які давали густий їдкий дим.
Він сповільнював рухи бджіл, але не завдавав суттєвої
шкоди їхньому здоров’ю.

НЕПРОШЕНИЙ ГІСТЬ — ВЕДМІДЬ

Конкурентами бортників і загрозою для бджіл були непрошені гості — ведмеді. Щоб захистити борті найчастіше використовували «дзвони» — дерев’яні колоди або
великі камені, які підвішували на конопляній мотузці або
лику. Ведмідь, який хотів дістати борть, відштовхував перешкоду на бік, і чим сильніше він це робив, тим сильніше вдаряв його «дзвін», повертаючись у попереднє положення. Ще одним розповсюдженим методом захисту
від ведмедів було вбивання під бортями гострих залізних
гаків, які роздирали шкіру
і лапи тварини, та гострих
паль під деревами, на які
вона падала, зістрибуючи з
дерева. Використовувалися й інші пристрої, наприклад поміст з обідраних
дошок з гострими кілками
знизу. У літературі можна
знайти описи так званих
колисок, які виготовлялися
з дошок і кріпилися до зігнутих гілок. Якщо ведмідь
сідав на таку колиску, вона
відштовхувалася і відлітала від дерева на певну відстань разом із злодюжкою.
Варто зазначити, що назва «ведмідь», яка походить від
праслов’янської «medvēdis», а потім «медъведь» означає
тварину, що харчується медом. Окрім ведмедів ласувати
медом любили куниці і дятли.
Кожний бортник опікувався певною кількістю бортей.
Сьогодні нам важко з’ясувати, скільки меду вдавалося зібрати з одної борті. Можна припустити, що якщо рік був
добрим, тобто погода була хорошою, а період цвітіння
рослин тривав довго, з одної середнього розміру борті
бортник міг отримати 10 кілограмів меду і кілограм воску.
Мед та отриманий із стільників віск були майже так
само цінними, як золото, зокрема, ними платили данину.
В той же час мед був продуктом щоденного харчування,
його споживали як у твердому, так і в рідкому вигляді.
На землях Речі Посполитої ціна меду була запаморочливою: за 10 гарнців тобто 50 кілограмів можна було
купити корову. Мед могли собі дозволити лише заможні
люди, що використовували його замість ще дорожчого
цукру, який до XIX століття привозили з Індії.

ka, 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 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.
Do poddymiania, podobnie jak dzisiaj, wykorzystywano
spróchniałe gałęzie drzew, które dawały gęsty i drażniący
dym. Spowalniał on pszczoły, jednak na dłuższą metę nie
był dla nich w żadnym stopniu szkodliwy.

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 oraz 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 prasłowiańska 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. Dzisiaj nie mamy zbyt wielu możliwości aby ocenić, jak
dużo miodu udawało się zebrać z jednej barci. Możemy jedynie z dużym prawdopodobieństwem oszacować, że jeśli
rok był dobry, czyli pogoda sprzyjała, a okres kwitnienia ro-
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ślin był dość długi, bartnik z
jednej średniej wielkości barci pozyskiwał 10 kilogramów
miodu i kilogram wosku.
Miód oraz pozyskany z
plastrów pszczelich wosk
był niemal równie cenny jak
złoto (m.in. składano go w
ramach daniny), był dla ówczesnych ludzi przedmiotem codziennego użytku,
spożywanym zarówno w
formie stałej, jak i płynnej.
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.
W latach 1750–1800 notowano 20 tysięcy zajętych przez
pszczoły barci na Pomorzu Zachodnim. W Królestwie Kongresowym w 1827 r. było ich 70 tysięcy! W 1936 r. w Puszczy
Białowieskiej udało się udokumentować zaledwie 68 drzew
bartnych, ale bartnictwo było tam zakazane od 1888 r.
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.
W XXI wieku rozpoczęto w Polsce próby reaktywacji bartnictwa przy pomocy bartników sprowadzonych z Baszkortostanu w Nadleśnictwie Spała, w Puszczy Pilickiej koło Tomaszowa Mazowieckiego. Szacuje się, że obecnie w Polsce jest
już około 100 barci i kłód bartnych m.in. w Puszczy Pilickiej,
Świętokrzyskiej, Augustowskiej, Białowieskiej czy Barlineckiej. W polskich warunkach miodu z barci nie jest dużo —
przeciętnie 1–2 kg — ponieważ zespoły roślinne w lasach
nie gwarantują dużych sukcesów. Leśnicy pracują nad tym,
żeby to poprawić sadząc więcej wierzby, klonów czy lip.
Miód z barci jest typowo wielokwiatowy, jak przed wiekami
podbierany jest raz w roku — jesienią — więc jest tam cały
przekrój nektaru, to co pszczoły zgromadziły przez cały okres
wegetacyjny, przez całe lato.
Bartnictwo daje też sporo możliwości z punktu widzenia
nowoczesnego marketingu. Dzięki starej sztuce pozyskiwa-
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У 1750–1800 роках у Західній Померанії налічувалося 20 тисяч бортей з
бджолами. У Королівстві
Польському у 1827 р. їх
було 70 тисяч! Натомість
у 1936 р. у Біловезькій Пущі
вдалося задокументувати
лише 68 дерев з бортями,
але там бортництво було
заборонене ще у 1888 р.
У Польщі і майже в усій
Європі бортництво остаточно занепало наприкінці XIX століття. Це стало результатом розвитку сільського господарства і масового
знеліснення територій. Сьогодні, у тому числі завдяки
лісникам, цей забутий промисел повертається у польські ліси. У XXI столітті у Польщі робляться спроби відновити бортництво за допомогою бортників з Башкортостану, запрошених працювати у лісовому господарстві
Спала, у Піліцькій пущі під Томашовом Мазовецьким.
За підрахунками спеціалістів сьогодні у Польщі є біля
100 бортей і колод, розташованих у Піліцькій, Свєнтокшиській, Августовській, Біловезькій та Барлінецькій пущах. У польських умовах з одної борті не вдається зібрати більше, ніж 1–2 кг меду, адже лісовий рослинний
світ не дозволяє сподіватися більшого. Лісники намагаються покращити ситуацію, висаджуючи більше верб,
кленів і лип. Мед з бортей — типово квітковий. Як і багато століть тому його збирають раз на рік, восени, відтак він містить багатий нектар, який бджоли накопичували протягом усього літа.
Бортництво відкриває багато можливостей і з точки
зору сучасного маркетингу. Завдяки давньому мистецтву збирання меду можна отримувати абсолютно новий для сучасних споживачів справжній дикий мед. Цей
унікальний регіональний продукт міг би стати візитівкою окремих регіонів або й цілої Польщі, вирізняючи її
на міжнародній арені. Ця перспектива є набагато ближчою, ніж здається. Протягом останніх років спостерігається тенденція повернення споживачів до традиційних,
регіональних харчових продуктів. В той же час мед є невід’ємною частиною кулінарних традицій майже усіх ре-
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гіонів Польщі. Дикий мед — це не лише традиційний, але
й справді унікальний продукт. Зрозуміло, що він не може
бути дешевим з огляду на невелику на разі кількість бортей, з яких можна збирати лісовий мед.
Чи може бортництво стати чимось більше, ніж просто промисел далекого минулого? Зацікавлення цим
давнім мистецтвом збирання меду свідчить про те, що
може. Достатньо подивитися на інші приклади у галузі
харчової промисловості. Все більше дрібних виробників вудять м’ясо за стародавніми, традиційними методами, печуть хліб у старих печах, виготовляють натуральні наливки. Споживачі все частіше купляють саме такі
продукти, виготовлені невеликим партіями. Вони готові
платити більше за якість і традиції, відмовляючись 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 з винятковими лікувальними
властивостями. Сьогодні польські бортники навчають
лісових бджолярів з таких країн Європи, як Німеччина,
Швейцарія, Великобританія, Австрія, Фінляндія. Вони
прагнуть відроджувати традиції разом із своїми колегами з Білорусі та України, вважаючи, що це мистецтво
об’єднує наші народи.
Слід зазначити, що завдяки зусиллям Братства бортників і професора Кшиштофа Гейке у 2016 р. бортництво було внесене у Національний список нематеріальної спадщини Польщі. У такий символічний спосіб воно
офіційно стало складовою нашої культури і національної ідентичності.

МІСЦЕВІ ПОРОДИ БДЖІЛ

До типових для Польщі порід належать європейська
темна і країнська бджоли.
Європейська темна бджола (Apis melitera melitera L.) —
це підвид, який колись заселяв всю північну Європу, зокрема і Польщу. Зараз з огляду на низьку продуктивність
його витісняють інші підвиди. Європейські темні бджоли
зустрічаються все рідше, незважаючи на те, що вони мають високий імунітет до найбільш розповсюджених захворювань і дуже добре пристосовуються до місцевих,
деколи достатньо складних кліматичних умов. Поступове зникання цієї породи пов’язане не лише з інтенсивним сільським господарством, але й з експансією інших
підвидів медоносної бджоли. Тим не менше бджолярі все
частіше шукають бджіл саме цієї породи для схрещувань,
оскільки метиси першого покоління відрізняються високою витривалістю і збільшеною продуктивністю меду.
Європейська темна бджола здатна використовувати
пізній багатий взяток (наприклад, з вересу). Вона збирає
багато пилку, але є неекономною, через що не надто великі взятки споживає для розвитку сім’ї. Характеризується помірною рійливістю і не вимагає такого спеціального обслуговування і особливого догляду, як інші бджоли.
З другого боку необхідно звернути увагу на те, що бджоли цієї породи дуже старанно захищають своє гніздо і
охоче використовують жало під час огляду вуликів, що

nia miodu można wykreować zupełnie nowy jak na nasze
czasy miód bartny — z racji oczywistych będzie to produkt
unikalny, regionalny i mógłby kreować poszczególne regiony czy nawet cały nasz kraj na arenie międzynarodowej.
Wbrew pozorom, nie jest to jedynie kwestia dalekiej przyszłości. W ostatnich latach widzimy bowiem tendencję powrotu konsumentów do żywności tradycyjnej i regionalnej.
A miody należą do tradycji kulinarnych niemal w każdym
regionie. Miód bartny byłby czymś nie tylko tradycyjnym,
ale też unikalnym. Jako produkt komercyjny nie należałby
na pewno do produktów tanich — ze względu na niewielką,
póki co, ilość barci, z których można pozyskiwać miód leśny.
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 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, jakim 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.

PSZCZOŁY RAS RODZIMYCH

Do ras rodzimych zamieszkujących tereny Polski należą
pszczoła środkowoeuropejska i pszczoła kraińska.
Pszczoła środkowoeuropej ska (Apis melitera melitera
L.) to podgatunek występujący pierwotnie na terenie całej
północnej Europy, w tym także w Polsce. Obecnie wypierana jest przez inne podgatunki ze względu na mniejszą produkcyjność. Z tego powodu stała się bardzo rzadka, mimo
że posiada wysoką odporność na typowe choroby pszczół
oraz bardzo dobrze przystosowuje się do lokalnych, czasami
trudnych warunków klimatycznych. Zanikanie tej rodzimej
pszczoły związane jest nie tylko z intensyfikacją upraw, ale
także z ekspansją innych podgatunków pszczoły miodnej.
Jednak coraz częściej pszczoły te są poszukiwane, jako wartościowy komponent krzyżowni, ponieważ w pierwszym
pokoleniu mieszańce tej rasy wykazują dużą żywotność i
znacznie podwyższoną produkcję miodu.
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На території теперішнього Підкарпатського воєводства бджільництво розвивалося з 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 і зерна, щоб ніхто не наражався
на несправедливість. У давнину бджільництво — як бортництво, так і пасічництво — розвивалося передусім в регіонах, де переважали бідні ґрунти і великі лісові комплекси. Паралельно з занепадом бортництва розвивалося
присадибне пасічництво. Люди почали виготовляти вулики з колод і встановлювати їх неподалік своїх осель. Методи ведення присадибної пасіки практично не відрізнялися від методів роботи лісових бортників. Загалом бджоляр
відрізняється від бортника підходом до бджолиних сімей.
Бджоляр намагається влаштувати їхнє життя відповідно до своїх потреб і керується передусім збільшенням
продуктивності, тоді як бортник сам підлаштовується під
бджіл і не втручається в їхній природній розвиток.
У новітній історії показником розвитку бджільництва
є села, хутори і поселення із назвами Пасіка, Бортники,
Бортничі, Бортна Сторона, які свідчать про те, що у минулому у цих районах бортництво було важливою скла-

Podkreśla się też jej umiejętność wykorzystania późnego
i obfitego pożytku (np. wrzos).
Zbiera dużo pyłku, ale jest mało
ekonomiczna, przez co niezbyt
obfite pożytki zużywa głównie do na rozwój rodziny. Jest
umiarkowanie rojliwa i nie wymaga tak wysoko wyspecjalizowanej obsługi oraz specjalistycznych zabiegów jak inne
pszczoły. Z drugiej strony trzeba
zwrócić uwagę na specyficzną
cechę, jaką jest wzmożona obronność gniazda (podczas przeglądów jest niespokojna i chętnie używa żądła), która może
przysparzać problemów zwłaszcza nowym i młodym pszczelarzom. Zimuje bardzo dobrze, co jest także przystosowaniem
do warunków klimatycznych północnej Europy. W Polsce od
roku 2000 ochroną są objęte cztery linie pszczoły środkowoeuropejskiej: Augustowska, Kampinoska, Północna i Asta.
Kolejna pszczoła — kraińska Linii Dobra (Apis melitera
carnica L.) — występuje w paśmie Beskidu Wyspowego, na
terenach porośniętych lasami jodłowymi. Poprzez naturalną selekcję przystosowała się do trudnych warunków klimatycznych i użytkowych, wytwarzając szereg unikatowych
cech takich jak: odporność na choroby poprzez bardzo silny
instynkt higieniczny, dobrą zimotrwałość, przystosowanie
do zimowli na spadzi, przerywanie czerwienia we wrześniu,
ostrożne podejmowanie czerwienia na wiosnę oraz szybki
rozwój po ustabilizowaniu się pogody.

INTENSYWNY ROZWÓJ W CZASACH
NOWOŻYTNYCH

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 — Spytek 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.

БДЖОЛА — ДРУГ ЛЮДИНИ

може створювати складнощі для молодих бджолярів.
Європейська темна бджола дуже добре переносить
зиму, повністю пристосована до кліматичних умов північної Європи. З 2000 року
у Польщі під охороною знаходяться чотири підвиди цієї
породи: Августовська, Кампіноська, Північна та Аста.
Країнська бджола підвиду
Добра (Apis melitera carnica
L.) заселяє Острівні Бескиди, вкриті хвойними лісами.
В результаті природного добору вона пристосувалася
до складних кліматичних і життєвих умов, виробивши
цілу низку унікальних властивостей: стійкість до хвороб
завдяки дуже сильному інстинкту дотримання гігієни, зимостійкість, здатність зимувати, харчуючись паддю, припинення відкладання у вересні і обережне відкладання
яєць навесні, швидкий розвиток після стабілізації погоди.
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довою життя людини і основним джерелом утримання
родини. Купці відправляли мед з Червоної Русі в Опаву,
Брно і навіть Відень. У містах було багато медових шинків, адже з меду виготовляли передусім медуху. Однак,
поступово цей напій ставав все менш розповсюдженим
і наприкінці XVIII ст. був вже рідкістю. Звичай споживати
медуху зберігся лише серед нижчих верств суспільства.
Якість медухи залежала від того, скільки чистого меду
додавали під час варіння. Більш міцні напої називали двійняками, слабші — трійняками. Шляхом додавання різних
соків отримували різні види і смаки медухи: на вишнях,
малині, дерені, суницях, анісі, маці, петрушці. Найдорожчим був липень — медуха, настояна на лохині і дерені.
Медуха повинна була бути добре виварена, прозора і
відстояна. До неї додавали коріння і трави, подавали холодною або гарячою. Діжка хорошого липня коштувала
біля 60 польських злотих, менш якісного меду — 14–18.
Медуху продавали на відомому ярославському ярмарку — другому за значенням у Центральній і Східній Європі після франкфуртського.
Сьогодні Підкарпатське воєводство, особливо його
південна частина з великими полями, зарослими травами і квітами, великими лісами і багатими лісовими екосистемами являє собою ідеальний регіон для бджільництва
і розведення бджіл. Чим більше диких полів, тим більше
харчування для бджіл і меду. У Підкарпатському воєводстві діє понад 2000 любительських і професійних пасік,
на яких збирають мед та інші продукти бджільництва.

W miastach działały liczne szynki miodowe, ponieważ miód
był przerabiany przeważnie na tzw. pitny. Trunek ten stopniowo jednak tracił na znaczeniu, by w końcu 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 derenie. Wymagano, aby miód
był dobrze uwarzony, klarowny i wystany. Dodawano niewielkie ilości korzeni i ziół, serwowano chłodny lub gorący.
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 Środkowowschodniej.
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 (liczbę amatorskich i zawodowych
określa się na ponad 2000), które trudnią się pozyskiwaniem
miodu i innych produktów pszczelich.

Кшиштоф Зелінський,

Krzysztof Zieliński,

Асоціація для Розвитку та Промоції Підкарпаття
“ПроКарпатія”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia «Pro Carpathia»

ЗБЕРЕЖЕМО БДЖОЛУ —

ЗБЕРЕЖЕМО ПЛАНЕТУ!
Пересічний споживач меду, рідко коли звертає увагу на невтомних трудівниць,
які кожного дня, в теплу пору року, кружляють довкола в пошуку нектару,
пилку, прополісу. Цим самим вони не тільки задовільняють потреби людей
у цих цінних продуктах, але і роблять вагомий внесок
у збереження більшості видів рослинного світу.
Усім відомо, що без бджіл не відбувалося б запилення більшості сортів
плодових дерев, кущів, квітів, і будьякий фермер вам підтвердить, що без
бджіл не буде врожаю.
Бджоли — високоорганізовані
комахи. Частково вони спільно здійснюють пошук їжі, води, житла, при
необхідності спільно захищаються
від ворогів. У вулику бджоли спіль-

но будують стільники, доглядають
за потомством, маткою. Кожна бджола виконує свою роботу, яка змінюється з її віком. Молоді робочі бджоли годують розплід (личинки бджіл),
оскільки у них добре розвинена
функція виділення маточного молочка. Старші займаються спорудою
житла, адже у них посилено працюють воскові залози. Бджоли серед-

нього віку виконують роль санітарів,
та забезпечують вертиляцію у вулику. Лише старі бджоли займаються тим, що носять мед. У літню пору
бджола живе всього місяць.
Цікаві факти про життя цих комах
часто нам зустічаються в інформаційному просторі, проте пересічний
житель, напевне, і не здогадується,
що бджоли поділяються на породи,
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маючи чистопородний матеріал, через декілька сезонів
розведення можна несподівано для себе помітити зовсім не притаманні для цієї породи ознаки, це явище називається «гібридизація». У деяких регіонах Карпат в силу
віддаленості населених пунктів та частковій просторовій
ізоляці (горами, масивами лісу), ще до наших часів збереглися місцеві популяції карпатських бджіл, які, безумовно,
є цінним генетичним ресурсом та полем для майбутньої
селекційної роботи. На жаль, сьогодні в Україні немає належної державної наукової підримки галузі бджільництва,
тому подібна робота лягла на плечі пасічників інтузіастівфанатів своєї справи, які обєднуються та спільно втілюють
заходи щодо збереження місцевих популяцій бджіл.
Приклад такої роботи можна спостерігати на Косівщині, де група пасічників однодумців об’днавшись у громадську організацію «Карпатська еко пасіка», вже третій рік
поспіль вживає заходів, щодо збереження аборигенної
популяції карпатської породи бджіл.
Основним інструментом у цій справі, є перш за все інформаційно-просвітницька робота, адже важливо щоб
позицію чистопородного розведення займали усі пасічники без виключення. Тому перше, що було зроблено- це встановлено інформаційні стенди, на межі районів, з інформацією про обмеження ввезенню інших порід
бджіл на територію району. Наступним кроком, стало
відібрання чистопородного матеріалу, його репродукція і максимальне поширення, одночасно вибракування
бджолосімей, де спостерігається гібридизація. Також результативним заходом із покращення місцевої бджоли, є
придбання бджоломаток із пасік-репродукторів Карпатської породи бджіл, які спеціалізуються на її розведенні,
та поширення матеріалу на навколишні пасіки.
Подібні заходи в комплексі, безперечно, є результативними і напряму залежать від активності самих пасічників,
і, як показує досвід подібна робота згуртовує бджолярську спільноту та переростає в більш грандіозні проекти.
На завершення, хочеться ще раз наголосити, що і пасічникам, і пересічним споживачам продуктів бджільництва варто памятати — природа нам дала комаху,
від якої залежить не тільки наше життя, але і екосистема в цілому, і наше завдання зберегти для майбутніх
поколінь цей безцінний дарунок.
Збережемо бджолу — збережемо планету!
Віталій Андрусяк,
голова ГО «Карпатська Еко Пасіка»

ЗБЕРЕЖЕМО БДЖОЛУ — ЗБЕРЕЖЕМО ПЛАНЕТУ!

і, що збереження бджоли як цілісної генетичної групи
на території її історичного формування, є сьогодні досить актуальною проблемою галузі. Справа в тому, що
протягом тривалого еволюційного розвитку відбувався
природний процес формування аборигенних бджіл, які
характеризуються певними морфологічними та поведінковими ознаками. Місцеві бджоли пристосувались
до холодної зимівлі, нарощують сильні сім’ї і ефективно
використовують ресурси нектару, проявляють високу
медову продуктивність. У процесі еволюції на території
України сформувалась українська, карпатська, середньоросійська (поліська популяція) породи бджіл.
Карпатські бджоли природно займають гірські
та передгірні райони Західної України. До найбільш
типових представників, що різняться рядом цінних біологічних особливостей і господарсько-корисних ознак, належать бджоли високогірних районів Карпат,
які пристосовані до умов зимівлі з тривалим безоблітним періодом.
Поговоріть з бджолярами про те, якої породи бджолину матку вони хочуть придбати. Ви здивуєтеся, але майже всі скажуть: «карпатку!». Почуєте цю відповідь у південних районах і в північних, у степовій зоні і в гірській,
не дивуйтеся, карпатська бджола справді універсальна.
Про походження «карпатки» немає згоди в науковому середовищі. Досі точаться наукові суперечки про те,
чия вона родичка. Ряд авторитетних вчених, серед яких
Ф. Руттнер, вважають її гілкою країнки (карніки). Інші знаходять докази, що вона пов’язана спорідненістю з українською степовою бджолою. Як би там не було, але українським пасічникам пощастило мати бджолу, яку сама
природа відселекціонувала для роботи в екстримальних
умовах, за що її цінують навіть і за межами держави.
Проте сучасний стан породи має ряд проблемних питань, які потребують не тільки обговорення, але і вжиття невідкладних заходів. Перш за все ми забуваємо, що
бджола відрізняється від звичних нам сільськогосподарських тварин і має особливу біологію існування. Так
бджолина матка, роблячи свій шлюбний обліт у пошуках трутнів відлітає від пасіки на досить значну відстань,
і пасічник який вважає, що займається розведенням чистопородних бджіл часто не враховує породної ситуації,
яка спостерігається на сусідніх пасіках. Внаслідок, навіть
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КАРПАТСЬКІ БДЖОЛИ

ГУДУТЬ РАЗОМ

Територія національного природного парку «Синевир» розташована
в Міжгірському районі Закарпатської області, між високими горами,
в долині річки Теребля. Ця місцевість вважається однією з екологічно
найчистіших в Україні, адже тут немає ніякої промислової діяльності.
Збережена дивовижна природа вабить у край надзвичайно багато туристів,
а серед місцевих жителів активно процвітає бджільництво.
Як стверджують тутешні пасічники, гірський мед —
унікальний, і його властивості відрізняються від інших,
адже пилок бджоли у горах збирають з різних дерев
та лікарських трав. Окрім того, мед екологічно чистий,
бо в цих краях не прийнято обробляти городину та садовину хімікатами. Тож попит на карпатський продукт
значно перевищує пропозицію, а пасічники всі зусилля
спрямовують на збереження і виведення типів бджіл, які
є найкращими для регіону. З цією метою на Закарпатті понад 40 років ведеться
робота із виявлення, ідентифікації та збереження
автохтонних медоносних
бджіл, що за міжнародною
класифікацією відносяться
до Apis mellifera carnica var.
ukrainiсa carpatica.
«На карпатську популяцію бджіл звернули вагу
пасічники і з інших регіонів
України, і із-за кордону,—
розповідає старший науковий співробітник НПП
«Синевир» Василь Беца.—
А все завдяки ряду господарсько-корисних цінностей,
а саме — хороша зимостійкість, миролюбність, висока яйцекладкість маток (1200–1800 шт. за добу), схильність до тихої заміни маток, здатність збирати нектар з
цукристістю від 8 відсотків, економність використання
кормів в зимовий період, бурхливий весняний розвиток
та ін. Селекціонери створили ряд ліній та типів. Зокрема,
типи колочавський, вучківський, синевир, говерла та рахівський. Щодо колочавського типу, то він вважається
втраченим. Проте робота по його відродженню ведеться
активно пасічниками з Колочави».
За словами Василя Беци, декілька років тому в НПП
«Синевир» створена науково-дослідна бджолина пасіка,
яка веде практичну роботу по вивченню особливостей
поведінки, порівнянні та визначенні більш сприятливим
умовам життя щодо конструкції вулика. Останнім часом
науковці звертають увагу на загрозливу проблему, що
стосується чистопородності карпатської бджоли, суть

якої говорить про значну частину гібридизації. Основною проблемою чистопородності місцевих бджіл стало
завезення на територію регіону інших порід бджіл. Часто
це відбувається пасічниками-кочівниками, що призводить до великого «засмічення» генофонду місцевих пасік та розповсюдження небезпечних бджолиних хвороб.
Відтворити чисту породу Карпатських бджіл з стратегією
розвитку її повного домінування на території НПП «Синевир» стало важливою метою наукового відділу парку.
Повноцінно та якісно цю
роботу можна виконати
лише за тісної співпраці з
місцевими бджолярами.
Важливим кроком у цьому процесі стало створення громадської організації «Товариство бджолярів
«Заповідник». До її складу
увійшли всі пасічники на території НПП «Синевир».
«Основною метою створення нашої громадської
організації було збереження автохтонних бджіл, які
активно знищує промисловість, коли завозить сюди чужорідні селекційні породи — німецькі, австрійські, італійські,
навіть нідерландські тощо,— розповідає голова громадської організації «Товариство бджолярів «Заповідник» Василь Маркусь. Це є головна проблема бджільництва у нашому регіоні. Нас з колегою Василем Бецою стурбувало,
що є загроза зникнення карпатської бджоли. Тому навколо
цієї теми ми об’єдналися в січні цього року. Ми маємо дуже
підходящу екологічну нішу — розташовані в національному природному парку «Синевир» — що дає особливий
статус території, кругом захищені горами, і є особливий колочавський тип на основі якого ми почали відроджувати
цей тип бджіл. Колочавський тип матиме міцне здоров’я,
бурхливий розвиток і високу медопродуктивність, і, водночас, низьку ройливість та високу миролюбність».
Василь Маркусь зазначив, що об’єднавшись, пасічники змогли вирішити ряд питань, про які навіть
не думали раніше.
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Всі пасічники прийняли ідею об’єднання дуже
схвально і активно долучилися до роботи. А створення ізольованого облітника в урочищі Росош, дало
можливість місцевим пасічникам вільно вивозити
свій матеріал для парування, щоб покращувати свої
бджоли. «В результаті — ми маємо суттєво покращені
бджоли, маємо 4 покоління колочавських бджіл і ряд
ліній. Це по суті результати об’єднання, які ми отримали ліпші. аніж планували», — резюмував голова новоствореної громадської організації «Товариство бджолярів «Заповідник» Василь Маркусь.
Марія Шетеля
фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою
НПП «Синевир»

ПАСІКА ЗАСПОКОЮЄ ДУШУ І ТІЛО,

— ІВАН СОБКО

Кожен знаходить власну справу так би мовити для душі — для когось це
читання книг, колекціонування вишиванок, мандрівки лісом, а для когось —
бджоли та вулики. Про сімейні традиції бджільництва, власні правила
поведінки на пасіці і навіть про улюблені медові справи — розповідає заступник
голови Львівської обласної державної адміністрації Іван Собко.
¥¥Скільки вуликів зараз налічує
Ваша пасіка?
Пасіка у нас на Турківщині, складається зі сорока семи вуликів-сімей. Ця цифра у нас коливається з
року в рік від тридцяти п’яти до сорока дев’яти. Усе залежить від того
як перезимують зиму сім’ї.
Пасіка для нас це справді заняття

сімейне і традиційне: ще дідусь мав
бджоли і коли відбувалася операція
Вісла — усе спалювали, нищили і відбувалося переселення з польської
території, дідусь відновив свою пасіку
уже на українській стороні. Потім мій
батько продовжив цю справу. І коли
я ще був маленький, батько мене
завжди кликав: Івасю, ходи подиви-

ся — це бджоли, це дуже розумні і
практичні комахи, які роблять тільки
добрі справи. Вони запилюють, приносять мед і, до речі, можуть служити навіть охоронцями, бо відчувають
людей, які підходять до будинку. Наприклад, одних жалять, а інших — ні.
І часто люди запитують — чому, умовно, Петра Степановича жалять, а Ми-

ПАСІКА ЗАСПОКОЮЄ ДУШУ І ТІЛО

«Створення організації допомогло самим пасічникам,
бо вони отримали змогу безкоштовно отримувати кваліфіковану допомогу в питаннях ведення бджільництва,
адже багато із них є аматорами,— каже він.— Нам стало
вигідніше закуповувати віск, цукор та ліки, адже тепер беремо на все оптом — на всю організацію одразу. За рахунок об’єднання покращилася комунікація між пасічниками
і лікувати бджоли від кліщ Вароа ми почали одночасно, що
дає кращий ефект, бо немає такого явища як перезараження пасік. Адже одна пасіка вилікувана, то бджолиний кліщ
Вароа мігрує. Також там, де на пасіках були нечистопородні бджоли, зараз їх чистопородність підвищується за рахунок того, що ми якісний племінний матеріал просто роздаємо пасічникам. Ми всю Тереблянську долину робимо
своєрідним резервуаром генетичного матеріалу».
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колу Васильовича — ні. Це говорить про те, що вони
настільки Божі комахи, що відчувають позитивну чи негативну енергетику людини.
¥¥То бджільництво можна назвати уже Вашою сімейною традицією? Мед з Вашої пасіки тільки для
власного столу чи, можливо, і на продаж?
Пасіка — це сімейна традиція. Правда, щороку останні 5–7 років — тенденції ідуть до зниження врожаю. Наприклад, ще років 10 тому ми могли викачувати до 600
літрів якісного карпатського меду, ділитися з друзями,
родиною. То зараз — це максимум 250–300 літрів при
добрих погодних умовах. Якість не втрачається, але кількісні показники, на жаль, знижуються. Думаю, це пов’язано з екологічними моментами і сухістю. І багато квітів, які
є в Карпатах, особливо в гірській території Надсянського
ландшафтного парку, де розсташована пасіка у нас, багато квітів потребують температури, яка має бути не нижчою 20 градусів плюс. Якщо температура падає нижче
+20, то відповідно квіточка вже не настільки виділяє нектар і бджолі важко працювати з цими квітами.
Ми не продаємо мед в якихось промислових цілях чи
промислових об’ємах. Ми ділимося з друзями, вони можуть навіть щось заплатити, бо пасіка це витратна справа. Але чесно скажу, що маю шалений попит від близького кола друзів.
¥¥Чи вистачає часу в заступника голови ЛОДА на пасіку? І чи уже власні діти допомагають на пасіці?
Сьогодні я більше пасивний помічник (усміхається).
Ще до призначення заступником голови Львівської обладміністрації частіше їздив до батьків на Турківщину, їздив на пасіку. Звичайно, батьки -це святе. Але пасіка для
мене — це свого роду місце відпочинку, місце куди їдеш,
коли хочеш заспокоїти душу і тіло — хтось спортом займається, хтось плаває, в ліс їде, а я відкриваю вулик! Ця
позитивна енергетика бджіл витягує весь негатив, усе що
назбирається, і я після пасіки відчуваю себе дуже вільно,
спокійно і максимально позитивно заряджений.
Ну зараз тато з мамою — основні трудоголіки на пасіці. У мене дві донечки — Анічка, 3 рочки і Марічка, й 6.
Вони не бояться бджіл, але до вуликів ставляться трішки з
застереженням, бо дружина іноді говорить — якщо будете нечемні, вкусить бджола. Я з дружиною маю навіть пев-

ні дискусії, кажу, не лякай мені дівчат. Може Бог подарує
мені сина, то він точно буде допомогою. А дівчата може
асистентами будуть. Бо тато доживе до ста років (сміється), то я точно не продам цю пасіку, бо хочу продовжувати батьківську справу і треба буде комусь допомагати.
¥¥Які Ваші головні правила поведінки біля бджіл: чи
є обмеження, наприклад, в одязі? Чого категорично
не можна робити на пасіці?
Щодо одягу, то я завжди одягаю білу сорочку, але вона
має бути ненакрохмалена і випрана без порошку, щоб
не було різких запахів. І має бути максимально стримана поведінка, і навіть від людини не може бути сторонніх запахів. Бджола дуже відчуває усі запахи. Буває так,
що до мене приїжджають гості, виходять з автомобіля і
тут же потрапляють під укус бджоли. Бджоли часто можуть жінок жалити, або літати навколо чи заплутатися
у волоссі — бо, зазвичай, жінки використовують парфуми, для бджоли це різкий запах і її це дратує.
І відомі правила, що коли відкриваєш вулик — мають
бути відповідні погодні умови: тепло, сонячно. Якщо дощ
чи сиро — бджоли жалять, бо це як удома відчинити усі
вікна двері, коли мінусова температура. Але коли відповідна погода, то і бджоли нормально усе сприймають.
Я викачую мед двічі на рік — раз травневий, раз липневий і лісовий.
Ми не годуємо пасіку цукром чи іншими суміжними
додатками, бо це породжує розлади у бджіл, вони мають
проблеми під час зимового періоду. І дуже часто в таких
випадках, коли пасічники використовують такі способи
догодівлі, потім пасіка вимирає.
¥¥Який найбільш небезпечний період для бджіл?
Осінь, коли бджоли готуються до зими. Коли сім’ї ослаблені після літа. Коли відбулося роїння і є кілька слабеньких сімей і шкідники — оси, шершні залітають у вулик і
починають розбивати — викушувати спочатку очільницю — це матка, і починають розбивати кубло, саму сім’ю.
Така сім’я, зрозуміло, що не доживає до весни.Тому такий
небезпечний період — це пізня осінь, коли оси відчувають силу, а бджоли в уже майже в анабіозі.
¥¥Мед напевно у Вас завжди на столі?
Які улюблені страви з медом?
Млинці з медом. Я навіть жартую, що коли хто мені хоче
догодити — то я можу «продатися» (сміється) за млинці з
медом. Але млинці мають бути з сиром. Млинці зі сиром і
з медом — це моя велика слабкість!
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З 2 по 6 вересня тривав навчальний візит представників самоврядних органів до Республіки Польща,
який спільно організували Програма транскордонного
співробітництва Польща-Білорусь-Україна та «Єврорегіон Карпати — Україна». Учасники візиту — керівництво
і депутати обласних рад Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської областей — обмінювалися досвідом під час зустрічей з керівництвом
та депутатами Підкарпатського воєводства.
Ключовою подією візиту стала участь делегації у ХХІХ
Економічному Форумі в Криниці.
Голова Правління Асоціації Олександр Ганущин взяв
участь у дискусії, присвяченій міжрегіональній транскордонній співпраці в Центральній і Східній Європі.
Виконавча директорка Галина Литвин ділилася досвідом Асоціації
з використання історико-культурної і природної спадщини для розвитку туризму і промоції
Карпатського регіону.
На XXIX Економічному Форумі, який
тривав у польській

27–28 вересня у селах Сянки та Боберка Турківського району Львівської області відбулися Європейські Дні Добросусідства. Захід спільно провели Асоціація «Єврорегіон Карпати — Україна» та Турківська
районна рада. Основна мета заходу — привернути увагу
до необхідності відкриття пункту пропуску у Турківському районі (Боберка — Смольник), щоб полегшити комунікацію між сусідніми районами України та Польщі. Представники організаторів та обласної влади Львівщини
разом із делегацією з Республіки Польща виїжджали
на місце, де хочеться побачити новий перехід.

«Прагнемо підняти на найвищий рівень ініціативу
відкриття міжнародного пункту пропуску через державний кордон «Боберка — Смольник» задля активізації та поглиблення добросусідських економічних,
культурних, політичних зв’язків між Україною і Польщею в рамках Карпатського регіону, а також контактів
між місцевими громадами, організаціями та мешканцями», — розповів голова Львівської обласної ради
Олександр Ганущин.
Перший день Європейських Днів Добросусідства
присвятили пошуку відповідей на питання, які стосуються розвитку Карпат та поглиблення транскордонної
співпраці. Зокрема, Галина Литвин, виконавча директорка Асоціації «Єврорегіон Карпати — Україна» презентувала проєкт «Транскордонне партнерство — це
можливість для регіонального розвитку».
Другий день був музично-фестивальним. Присутніх розважали майстер-класами місцеві майстри, рятувальники з Головного управління ДСНС України
у Львівській області демонстрували свою майстерність, а на сцені запалювали народні колективи та відомі українські гурти.

НОВИНИ З КАРПАТ

Близько 400 учасників, 80 спікерів, 20 панелей, два
Олімпійських дні, грандіозний концерт, етновечірка, гастролокація просто неба з дегустацією продуктів місцевих виробників — так з 25 по 27 червня відбувався четвертий Форум місцевого розвитку у Трускавці.
Упродовж трьох днів посадовці різних рівнів та експерти спілкувалися щодо перспектив регіонів об’єднаних
українськими Карпатами, їхній розвиток через призму
євроатлантичної інтеграції, обговорювали кращі практики партнерства у різних сферах задля розвитку Карпат та дискутували на тему спроможності сектору економіки у карпатських територіях.
Зокрема, цього року головними темами дискусійних
майданчиків були:
¥¥Стратегія для Карпат: кращі практики, напрацювання,
перспективи.
¥¥Партнерство заради розвитку: співпраця на всіх рівнях від локального до глобального.
¥¥Економіка Карпат: інвестиції, енергетика, інфраструктура та інновації.

Криниці з 3 по 5 вересня, підписано грантовий
контракт на реалізацію проєкту «Карпатська бджола — спільні заходи із збереження унікальної природної спадщини в українсько-польському
прикордонні». Проєкт спільно реалізовуватимуть
ГО «Карпатська ЕкоПасіка», «Єврорегіон Карпати —
Україна», Колочавська сільська рада, Асоціація «ПроКарпатія». Заходи охоплять територію Косівщини,
Міжгірщини і Підкарпатського воєводства. Основна
ціль проєктної діяльності — збереження популяції
аборигенної карпатської породи бджіл та промоція
традицій бджільництва в Карпатах.
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13 жовтня в Уричі, що на Львівщині, відбувся фестиваль «Бойє» — справжнє свято бойківської культури!
Асоціація «Єврорегіон Карпати — Україна» не вперше
надихається цим магічним місцем.
Організував дійство Комунальний заклад Львівської обласної ради «Адміністрація державного історико-культурного заповідника «Тустань» в рамках проєкту
Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна «Світ Карпатських розет — заходи зі збереження унікальності культури Карпат».
У межах фестивалю відбулося відкриття публічного
простору для дітей, який встановили завдяки перемозі у конкурсі підтримки ініціатив місцевих карпатських
громад. Проєкт «Карпатський публічний простір для
дітей ТуСтань» реалізовує Організація української молоді «Спадщина».
15 жовтня У Свалявській районній раді відбулася
підсумкова конференція проєкту «Латориця — зона
особливої уваги нашої громади. За чисте довкілля». Виконавча директорка Асоціація «Єврорегіон Карпати —
Україна» Галина Литвин презентувала Програму підтримки ініціатив місцевих карпатських громад — один із
найуспішніших проєктів, спрямованих на розвиток Карпат. Голова Свалявської районної ради Мирослава Ливч
представила результати реалізації проєкту. Ключовим є
встановлення водоочисного обладнання, що забезпечує
очистку стоків для Сваляви. Учасники конференції відвідали об’єкт, на якому встановлено придбане обладнання. Також обговорили основні напрямки роботи з покращення екологічної ситуації вздовж річки Латориця. Бо
лише разом зробимо Карпати чистими!

Виконавча директорка Асоціація «Єврорегіон Карпати — Україна» Галина Литвин 23 жовтня взяла участь
в урочистій церемонії передачі каталогу медичного обладнання Надзвичайним та Повноважним Послом Японії
в Україні паном Кураі Такаші представникам Львівської
обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ».
Завдяки ефективній співпраці з Асоціацією медзаклад отримав апарат ШВЛ, напівавтоматичний біохімічний аналізатор у комплекті із термостатом на 18 пробірок, гематологічний аналізатор крові, автоматичний
аналізатор газів та електролітів крові та чотири монітори пацієнта. Проєкт реалізовано в рамках Програми
Уряду Японії «КУСАНОНЕ». Загальна фінансова допомога склала 77,544 доларів США.
31 жовтня — 1 листопада у Львові відбувся щорічний Міжнародний економічний форум. Упродовж двох днів учасники комунікували про інвестиції,
інфраструктуру, міжнародну співпрацю, енергетику,
розвиток туризму.

Виконавча директорка Асоціації «Єврорегіон Карпати — Україна» Галина Литвин модерувала дві панельні
дискусії, зокрема, «Успішна реалізація проєктів міжнародної технічної допомоги», під час якої дискутували
про успіхи, лайфхаки, результати та можливості. Під час
дискусії на тему «Сучасні курорти чи SOVOK — що ми маємо сьогодні і що з цим робити?» представники курортних міст разом з модераторкою спробували відповісти
на питання: «Яким має бути курортне місто мрії?».
У листопаді у Ліцеї імені Героїв Крут у Львові гостювали вихованці Луганського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії» з міста Кремінна, які прибули
на Львівщину в межах проєкту «Змінимо країну разом».
26 ліцеїстів на чолі з 4 викладачами-офіцерами упродовж тижня відвідували заняття, а також знайомилися зі
Львовом, спілкувалися з крутянцями та налагоджували
дружні зв’язки.
З гостями з Луганщини поспілкувався голова Львівської обласної ради, голова правління Асоціації «Єврорегіон Карпати-Україна» Олександр Ганущин. Вітаючи
ліцеїстів із Луганщини на Львівщині, він, зокрема, пояс-
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нив їм суть проєкту «Змінимо країну разом», який реалізовується уже третій рік поспіль. «Якщо ми хочемо відчувати себе громадянами однієї країни, то повинні час
від часу приїздити один до одного: львів’яни на Луганщину, а луганчани на Львівщину. Якби такі обміни відбувалися всі 28 років української незалежності, то на порядку денному ніколи б не стояло питання української
ідентичності та відповідно російсько-української війни», — зазначив Олександр Ганущин.
До речі, у цей же час в місті Кремінна, де розташований луганський ліцей, перебували ліцеїсти зі Львова.
7 листопада в м. Ужгород відбулися Загальні збори членів Асоціації «Єврорегіон Карпати-Україна».
Під час заходу, зокрема, обговорили Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020–
2022 роки. Адже ініціатива президента не знайшла відображення у державному бюджеті на 2020 рік.
Асоціація, як інституція, основною метою якої є розвиток та промоція Карпатського регіону, не може залишатися осторонь цієї проблеми.

Учасники зборів прийняли низку звернень до президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України:
¥¥щодо фінансування Державної програми розвитку
регіону українських Карпат на 2020–2022 роки
¥¥щодо співфінансування проєктів міжнародної технічної допомоги
¥¥щодо реалізації Програми підтримки секторальної
політики — підтримка регіональної політики.

Асоціація «Єврорегіон Карпати-Україна» 15 листопада провела зустріч Наглядового Комітету в рамках
проєкту «PaNTHer — Транспорт в районі Перемишля та Нижанкович за спадщину співпраці», що реалізується за фінансової підтримки Європейського союзу
в рамках Програми транскордонного співробітництва
Польща — Білорусь — Україна 2014–2020.
Представники партнерів з України та Польщі підвели
проміжні підсумки впровадження проєкту: уже збудовані дороги, що ведуть до кордону зі сторони польських
партнерів та частина дороги в Нижачковичах; проведена
фасилітаційна сесія з місцевою громадою та напрацьовується спільна програма транскордонного співробітництва між Старосамбірським районом (Україна) та Перемиським повітом (Республіка Польща).
Асоціація «Єврорегіон Карпати-Україна» та Підкарпатська регіональна туристична організація дають старт
проєкту-промоції активного водного туризму «Звуки
природи. SlowRivers — практичний пакет для туристів». Основне його завдання — використання потенціалу річок Сян і Стрв’яж для розробки інноваційних туристичних продуктів на прикордонній території.
Проєкт реалізовуватимуть за фінансової підтримки ЄС
в рамках Програми транскордонного співробітництва
Польща — Білорусь — Україна. у межах проєкту, серед
іншого, розроблятимуть карти туристичних маршрутів,
створять мультимедійний онлайн-довідник, організовуватимуть річкові сплави та ін.

НОВИНИ З КАРПАТ

Також під час зборів говорили про грантові можливості: новий конкурс підтримки ініціатив місцевих карпатських громад та конкурс від Програми транскордонного
співробітництва Польща-Білорусь-Україна, відкриті конкурси від Українського культурного фонду.
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НОВИНИ З КАРПАТ
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У листопаді стартував новий проєкт — «Карпатська академія спадщини виноробства», який реалізовуватимуть Виноградівська районна рада, Асоціація
«Єврорегіон Карпати-Україна» та Асоціація розвитку
та промоції Підкарпаття «ПроКарпатія» за фінансування ЄС в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща — Білорусь — Україна 2014–2020.
Сторони спільно працюватимуть над збереженням
та популяризацією винних традицій, як складової культурної спадщини Карпатського регіону; вивчатимуть
сорти винограду, досліджуватимуть технології виробництва, створять «Карпатську винну карту», також запустять безкоштовну онлайн-академію та організують
фестиваль. Основними завданнями проєкту є пропаганда карпатської культурної спадщини виноградарства та виноробства; розвиток транскордонного туристичного продукту, що сприятиме розвитку карпатських
традицій виноградарства та виноробства; підвищення
компетенцій персоналу у сфері культури виноробства.

Втілені заходи за проєктом «Велика війна:
пам’ять в Карпатах» презентували у Львові 28
листопада в рамках круглого столу «Меморіальні
заходи та збереження місць поховань часів Першої
світової війни».
Серед головних здобутків проєкту — створення
облікової бази даних військових кладовищ, цвинтарів та солдат http://mp.if.ua/; упорядкування військових кладовищ у Міженці, що у Старосамбіському
районі Львівської області, у Блюдниках Галицького
району Прикарпаття, у Мукачево на Закарпатті; розробка та друк карт подій та локацій Першої Світової
війни та території Карпат; встановлення 15 інформаційних таблиць.
Проєкт було реалізовано за Програмою підтримки
ініціатив місцевих карпатських громад, яка реалізовується за фінансової підтримки Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької обласних
рад, а також ДТЕК та ОККО.

МЕДОВА АБЕТКА
А

Апітерапія — альтернативний метод медицини,
в якому для профілактики та лікування хвороб
використовуються бджолині продукти: мед, пилок, прополіс, маточне молочко, віск та бджолина отрута.

Б

Бджолині «танці» - спосіб спілкування суспільних
бджіл. За цими рухами інші бджоли дізнаються
про те, в якому напрямку і на якій приблизно відстані від вулика є медоносне місце.

В

Вино медове
Медоваріння – один з найдоступніших і древніх
способів отримати слабо або середньо-алкогольний напій. Чіткої межі між вином з меду і медовухою не існує, так само як і немає універсального
способу їх приготування. Одним з недоліків древніх способів медового виноробства був довгий
термін приготування для отримання продукту
хорошої якості. До столу великих князів подавали ставлений мед аж до 25-річної витримки.
Тому в народі більш поширені були слабоалкогольні напої – медовуха, квас. Для їх створення
не було потрібно високоякісну сировину, а час
приготування значно коротший.

Е

Експресний мед виготовляється шляхом годування бджіл цукровим сиропом з домішками різних
лікарських речовин, натуральних соків і вітамінів.
Такий мед застосовується медиками для лікування різних захворювань, залежно від того, який
препарат було підмішано до цукрового сиропу.

Є

Європейська темна бджола ‑ це одна з порід медоносних бджіл, ареал природного поширення простягається через всю північну Європу і аж до Піренейського півострова. З-поміж усіх медоносних
бджіл вони найбільші, хоча й мають короткі хоботки. В Україні також проживає ця порода бджіл на
Поліссі, і представлена поліською популяцією.

Ж

Жало — орган нападу і захисту у бджоли, для
уведення отрути в тіло інших тварин чи людини.

З

Забрус або медяна печатка — продукт бджільництва, що залишається від зрізування кришечок
запечатаних стільників; верхня частина воскової
чашечки. Забрус має високі лікувальні властивості. Він покращує обмін речовин в організмі, позитивно діє на кровотворення, підвищує імунітет.

І

Іван-чай — найцінніший і найрясніший медонос
серед багаторічних рослин дикої трав’янистої
флори

Г

Головний взяток — період найбільшого збору
бджолами меду, як правило, у розпал літа.

Ґ

Ґражда — садиба, гуцульський осідок; комплекс
житлового будинку і господарських будівель, які
утворюють замкнутий, зазвичай, прямокутний
дворик. Такий тип забудови характерний передусім для Гуцульщини. Саме ґражди оберігали
вулики від звірів у Карпатах

Ї

Д

Дозрівання меду - складний процес переробки
бджолами нектару або паді на мед. При дозріванні меду відбувається також синтез полісахаридів, мед збагачується ферментами. У процесі
дозрівання меду покращується його якість, смак,
аромат і стійкість при зберіганні.

Їдкий очиток – багаторічна рослина родини Товстолистих. Декоративна та лікарська культура,
медонос. Їдкий очиток - літній медонос, що дає підтримуючий взяток. Він цінний тим, що, незважаючи на посуху, виділяє досить багато нектару, який
добре збирають бджоли. Медопродуктивність —
до 35 кг/га. Мед з очитка їдкого золотисто-жовтого
кольору і належить до медів вищого гатунку.

Й

Йод — речовина, за допомогою якої можна перевірити натуральність меду
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Т

Трутні — це чоловічі особини в сім’ї медоносних бджіл. Вони є невід’ємною частиною
бджолиної сім’ї, без якої вона не може розмножуватися. Трутні з’являються в сім’ї навесні та
влітку (травень-червень). Вони значно більші
від робочих бджіл, маса їх коливається в межах
200−250 мг. У гнізді мешкають до осені. Ніяких
робіт у вулику не виконують, оскільки не пристосовані для цього. Здатність до збирання нектару у них відсутня через укорочений хобіток.
За його допомогою вони можуть лише брати
готовий корм із сот або від робочих бджіл. Захищатися від ворогів трутні теж не можуть, тому
що в них відсутнє жало

Л

Лісовий взяток — робота бджіл на лісових
угіддях, прогалинах, узліссях і вирубках.

У

Ужалення бджолами — уведення мікроскопічної частини отрути бджолою в підшкірний шар,
викликає місцеву й загальну реакцію організму.

М

Молочко маточне — секрет медових бджіл, який
використовується ними для годування личинок.
Маточне молочко споживається всіма личинками, особливо личинкою, з якої виростає матка.
Бджоли виділяють його спеціальними залозами.

Ф

Н

Насадження медоносів — необхідні для поліпшення кормової бази бджіл. їх можна висаджувати у вигляді лісосмуг, уздовж залізничних насипів
і доріг, у зелених зонах, озеленювати пригород,
висаджувати для зміцнення пухких ґрунтів, а
також на вільних землях, не зайнятих сільськогосподарськими культурами.

Фруктоза — (плодовий цукор), С6Н12О6 —
органічна речовина — вуглевод із групи моносахаридів, що міститься в солодких плодах,
меді; безбарвні кристали солодкого смаку (солодше сахарози в 1,5 разу і глюкози в 3 рази), t
пл 102–104°С; розчинна у воді. Мед містить 40%
фруктози і 32% глюкози.

Х

Хітин — зовнішній покрив бджоли. Черевце
бджоли у своєму складі має 10 сегментів. Всі сегменти між собою з’єднані плівками з хітину, що
дозволяє змінюватися черевця в розмірах.

О

Обножка бджолина — квітковий пилок, який
зібраний бджолами в комірки на задніх ножках.
При формуванні обножки бджола добавляє нектар до пилку, щоб він став липким та краще формувався в грудочки. Середня маса обножки 10-15
мг. За кольором, розміром та формі можна визначити з яких рослин зібрана обножка. У результаті
стиснення і консервування медом в сотах обноржка перетворюється на новий продукт — пергу.

Ц

Центробіжний — один зі способів одержання
меду. Центробіжний мед - вилучають з розпечатаних стільників на медогонках.

Ч

Чарунка — частина воскового бджолиного
стільника.

П

Перга — квітковий пилок рослин, який збирають
медоносні бджоли, змочують нектаром, складають у комірки стільників, утрамбовують і заливають медом. Перга — важливий корм для бджіл;
містить білки, жири, вуглеволи, мінеральні солі,
вітаміни, ферменти, гормони.

Р

Робоча бджола — найчисельніша частина
бджолиної сім’ї. Їх кількість коливається залежно від сезону року. Кількість робочих бджіл у
сім’ї у різні періоди року характеризує такий
показник як сила сім’ї. Середня за силою сім’я
влітку може налічувати 30–40 тис. бджіл, а сильна 60–80 тис. і більше. Робоча бджола є також
жіночою особиною, але порівняно з маткою,
жіночі статеві органи у неї недорозвинені і за
нормальних умов вона не може відкладати
яйця. Лише при відсутності у гнізді матки, частина робочих бджіл можуть набути здатність
відкладати яйця. Таких робочих бджіл називають трутівками.

С

Свита матки — група бджіл, яка оточує матку та
вступає з нею в антенальні та харчові контакти.

Ш

Шершень — рід суспільних жалячих перетинчастокрилих комах надродини справжніх ос та
підродини паперових ос. Шкідник для бджоли.
Спіймавши біля льотка бджолу, шершень
висмоктує з неї мед, потім пережовує її й
годує своїх личинок. Залазять шершні й до
вулика, аби поживитися медом. Найбільше їх
розводиться під осінь.

Щ

Щільники або Стільники бджолині — воскові
будівлі медоносних бджіл, у яких вирощується
потомство, складаються запаси корму — мед і
перга.

Ю

Ющенко Віктор — третій президент України,
найвідоміший пасічник України. У 2009 р Ющенко
розповів, що акацієвий мед з його пасіки отримав найвищу нагороду на змаганнях бджолярів
у Мельбурні, де Україна вперше виставила свій
мед і продукти бджільництва.

Я

Язичок бджоли — спеціальний медовий зобик
(язичок), яким бджола висмоктує нектар.

МЕДОВА АБЕТКА

К

Карпатська бджола — підвид бджоли медоносної. Природний ареал поширення: підніжжя і
гірські райони Карпат; але порода поширилася
в інші області України. Місцева назва: Карпатка.
Забарвлення хітинового покриву: темно-сіра, без
жовтизни, з сріблястими волосками. Основною
особливістю вважається висока продуктивність.
Сім’я карпаток за один сезон може принести 50
кілограмів меду. Вони добре виробляють віск.
Карпатки підходять для запилення тепличних
рослин, вони швидко пристосовуються до різноманітного клімату. Також, ця порода пристосована для транспортування на великі відстані, що
дуже цінується бджолярами.
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МЕДОВІ ПЕРЕПИСИ
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МОРКВЯНИЙ СУП З МЕДОМ

Інгредієнти: морква —
800 г, вершкове масло — 2 ст.
ложки, цибуля порей — 2 шт.,
мед (рідкий) — 2 ч. ложки, пластівці перцю чилі — маленька
щіпка, лавровий лист — 1 шт.,
овочевий бульйон — 2,5 л,
сметана або натуральний йогурт для подачі, сіль і чорний
мелений перець за смаком.
Спосіб приготування: Вершкове масло розтопити в каструлі. Додати порізану кільцями цибулю-порей,
готувати 3 хвилини. Додати порізану моркву, мед, чилі і
лавровий лист, готувати ще 2 хвилини. Влити бульйон,
після закипання зменшити вогонь, готувати приблизно
30 хвилин. Готовий суп збити блендером, додати за смаком сіль, перець. Подавати зі сметаною або йогуртом.

ГЛІНТВЕЙН МЕДОВИЙ

Інгредієнти: червоне сухе вино — 750 мл, вода —
100 мл, мед — 3–4 ст. ложки, гвоздика — 6 бутонів, мускатний горіх, кориця — ½ ч. ложки, корінь імбиру —
2 см, апельсин — половинка, яблуко — половинка,
коньяк — 50 мл, цедра 1 лимона.
Спосіб приготування: Воду зі спеціями кип’ятити
2 хвилини, дати настоятися 15 хвилин, прикривши блюдцем або кришкою. Яблуко і
апельсин нарізати скибочками, разом з цедрою покласти в каструлю з товстим дном,
залити вином, додати мед і
повільно нагріти приблизно
до 80 градусів. Додати коньяк.
Повільно влити воду з прянощами і знову підігріти, але
ні в якому разі не допускати,
щоб вино закипіло.

МЕДОВІ ПРЯНИКИ

Інгредієнти: 2 ст л цукру; 1 яйце; 450 гр борошна; 2
чайні ложки розпушувача тіста; 30 гр вершкового масла;
200–250 гр меду; спеції за смаком.
Приготування: Поставити на невеликий вогонь
каструлю або водяну баню. Додати мед, прянощі, цукор, масло і повільно, помішуючи нагрівати кілька хвилин до однорідності. У борошно розбити яйце, додати розпушувач, все перемішати і влити теплу медову
масу. Накрити плівкою і поставити в холод на кілька го-

дин, після чого замісити нелипке тісто. Розкачати тісто
завтовшки в кілька сантиметрів, вирізати або видавлювати невеликі кружечки (чи інші форми) і випікати при
температурі 180 градусів Цельсія 10–15 хвилин. Перед
подачею полити цукровою глазур’ю.

ТОРТ МЕДОВИК

Інгредієнти: 2 склянки цукру, 4 великих курячих
яйця, 250 гр вершкового масла, 600 гр борошна, 100 гр
меду, 1 ч л соди.
У посудині, в якій будете заварювати тісто відразу збити яйця з цукром (1
склянка). Додати розм’якшене вершкове масло (200
грам), мед і соду. Поставити на парову баню на 15–20
хвилин і безперервно помішувати. Після збільшення
маси і потемніння додати 1/3
частину просіяного борошна, ретельно розмішати і заварити тісто протягом 1 хвилини на водяній бані безперервно помішуючи. Зняти з вогню і ретельно перемішати з дна, щоб маса була однорідною. Додати трохи
борошна і лопаткою замісити тісто без грудочок. Коли
тісто загусне настільки, що перестане бути рідким, викладіть його в борошно на стіл. Поступово підсипаючи
борошно і підвертаючи краї тіста всередину, замісити
тісто для торта. Воно повинно вийти пластичним, середньої м’якості. Тепле медове тісто розділити на 8 рівних
частин, і поставити в холодильник на 15–30 хвилин прикривши харчовою плівкою. Розкачати коржі однакової
товщини. Випікати до золотисто-коричневого кольору
при температурі 180 градусів Цельсія 3–4 хвилин. Перекласти коржі сметанковим кремом.Посипати торт зверху і з боків подрібненими крихтами.

КУРКА З МЕДОМ І ГІРЧИЦЕЮ

Інгредієнти: 1 куряча тушка, 1 ст л меду, 1 ст л зернистої гірчиці; сіль і перець, рукав для запікання.
Приготування: Промити тушку птиці під проточною водою і висушити за допомогою паперових серветок. Посолити і поперчити за смаком. В окремому посуді приготувати соус: замішати мед і гірчицю, після чого
втерти соус в курку. Покласти тушку в рукав для запікання та полити залишками
медово-гірчичного соусу.
Закрийти рукав і помістити його на деко, а потім
в розігріту духовку. Випікати 40–50 хвилин при
200 градусах Цельсія. Щоб
на курці утворилася рум’яна скоринка, за 10 хвилин
до кінця проколоти рукав ножем або виделкою
в його верхній частині.
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СИЛА МЕДУ:

ЯК НЕ ПОТРАПИТИ НА ГАЧОК ПІДРОБКИ?
Мед справедливо вважають по-справжньому корисним продуктом.
Та зважаючи на свою корисну популярність,
мед потрапив у категорію продуктів, які можуть підробляти
Зібрали поради пасічників, на що покупцям звертати
увагу при купівлі меду і як відрізнити натуральний продукт від фальсифікату.

КОНСИСТЕНЦІЯ

Якщо зачерпнути мед ложкою, то «ниточка» не повинна перериватись. Надто рідкий мед — сигнал про
фальсифікат або про те, що його зібрали неспілим і
всередині забагато вологи. Можна перевернути закриту банку з медом і стежити за бульбашкою повітря. У зрілому натуральному меді бульбашка переміщається повільно.

ЗАБУДЬТЕ ПРО МІФИ

Існує міф, що натуральність меду можна перевірити,
якщо розтерти крапельку меду на запясті.
І мовляв, якщо мед вбереться у шкіру і не липнутиме — він натуральний. Ще один прийом — підігріти
в ложці трохи меду. Той, що з цукрового сиропу, потемніє. Але звернуть увагу, що натуральний мед теж
липне! А при нагріванні темнітиме, як і будь-який цукор, оскільки складається з простих цукрів — глюкози,
фруктози, мальтози та ін.

ЗБЕРІГАННЯ

Не спокушайтесь на надто рідкий мед. Через 2–3
місяці після закінчення сезону (жовтень, листопад)
мед кристалізується. Тож навесні не може бути рідкого меду із соняшника, гірчиці, ріпаку, люцерни — ці
сорти меду кристалізуються найшвидше. Тож якщо
до травня на прилавках пропонують рідкий мед цих
сортів, то його або нагрівали або ж виготовили на основі цукрового сиропу. І корисних властивостей такий продукт не матиме.

ШАРОВІСТЬ МЕДУ

Якщо у банці мед розшарувався на рідку і густу
фракції, це означає, що він викачаний незрілим і має
підвищену вологість. Утім це не стосується гречаного
і падевого меду. Кристалізація є першою ознакою натуральності, вона проходить за температури +14 °C,
при +27–32 °C призупиняється, а при +40 °C кристали
починають розчинятися.

Дуже важливо правильно зберігати мед. Тільки за цієї
умови страва розкриє повний букет смаку та аромат. Кращий варіант зберігання: в сухій, чистій скляній, дерев’яній або фарфоровій ємності, в темному місці, з температурою від 0 до 20 градусів тепла. Не можна тримати мед
в металевих ємностях, інакше будете відчувати присмак
металу. Мед дуже швидко вбирає сторонні запахи. Від
впливу прямих сонячних променів мед починає темнішати, а його смак погіршується.
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АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

«ЄВРОРЕГІОН КАРПАТИ — УКРАЇНА» —
ТВІЙ НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР У КАРПАТАХ

Асоціація «Єврорегіон Карпати — Україна» вже упродовж 10 років працює для формування
та реалізації політики розвитку Карпат на підставі мережевої співпраці організацій публічного,
приватного та неурядового секторів. Завдяки заангажованості наших членських
самоврядних органів та партнерів координуємо систему співпраці,
що базується на професійній організаційній структурі та процедурах

ПІДТРИМУЄМО ТРАНСКОРДОННУ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНУ СПІВПРАЦЮ

СТВОРЮЄМО ПЛАТФОРМИ СПІВПРАЦІ

ЗДІЙСНЮЄМО ПРОМОЦІЮ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

ІНФОРМУЄМО ТА КОНСУЛЬТУЄМО

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ В КАРПАТАХ!
#CПІЛЬНО_ДЛЯ_РОЗВИТКУ_КАРПАТ

Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна»
вул. Винниченка, 12, м. Львів, 79008
тел.: (38 032) 235–72–76,
e-mail: eku@ukr.net
www.ekarpaty.com

Представництво у Закарпатській області:
пл. Народна, 4, к. 518, м. Ужгород, 88008
тел. (38098) 942-86-10

