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a gospodarka pasieczna / Landsacape-natural values of Szczebrzeszyński Landscape Park and the apiculture 

Walory krajobrazowo-przyrodnicze Szczebrzeszy skiego Parku Krajobrazowego a cele gospodarki pasiecznej.
Park znajduje si  w po udniowej cz ci woj. Lubelskiego. Odznacza si  urozmaicon  lessow  rze b  terenu, 
krajobrazem dolin rzek Wieprz i Gorajec, oraz torfowiskami. G ówne formy u ytkowania terenu stanowi  uprawy rolne – 
50%, lasy – 20%, ki i pastwiska – 15%. Ró norodno  pejza ow  dope nia struktura przyrodnicza – elementy 
krajobrazu z udzia em ro lin miododajnych: flora kowa, le na, uprawy rolne, zadrzewienia, ogrody przydomowe. Park 
stanowi obszar atrakcyjny dla gospodarki pasiecznej. Mo liwo ci powi kszenia przydatno ci pszczelarskiej to: 
1. popularyzacja upraw ro lin miododajnych: rzepaku, gryki, gorczycy i ro lin motylkowych – w plonie g . i w poplonach, 
2. opó nianie terminów koszenia k pozwalaj ce na wyd u one kwitnienie miododajnych ro lin zielnych, 
3. rozwój zadrzewie  i zakrzewie ródpolnych z udzia em gatunków miododajnych: lip, klonów, wierzb, 
4. przebudowa monokultur le nych z uwzgl dnianiem gatunków miododajnych, ochrona strefy brzegowej lasów, 
5. propagowanie ozdobnych ro lin miododajnych. w ogrodach przydomowych i zieleni towarzysz cej zabudowie. 
Rozwój bazy po ytków pszczelich nie koliduje z funkcj  ochronn  Szczebrzeszy skiego Parku Krajobrazowego, ale 
wzbogaca jego walory krajobrazowe, ekologiczne, gospodarcze i estetyczne.

Krajobraz sprzyjaj cy gospodarce pasiecznej. Fot. autor /Apiculture favourable landscape. Photo by the author

Wierzby – ród o wczesnych po ytków. Fot. autor / Willows – source of early benefits. Photo by the author
Landsacape-natural values of Szczebrzeszy ski Landscape Park and goals of apiculture.
The Park is situated in south part of Lublin district. On account of its reach natural structure, which includes landscape 
elements containing melliferous plants – meadow and forest flora, fields, boundary stripes and house gardens. It is an 
attractive bee-keeping area. Moreover there are some opportunities to increase its bee-keeping use: 
1. popularization of farming melliferous plants (e.g. rape-seed, buckwheat, mustard) in maincrop and aftercrop, 
2. delaying of meadow mowing terms, which allows melliferous plants to flourish longer, 
3. development of agricultural tree areas with participation of melliferous trees and bushes: lindens, maples, willows, 
4. reconstruction of forest monocultures according, with use of melliferous plants and forest edge area preservation, 
5. propagation of decorative melliferous plants in house gardens and green areas associated with buildings. 
Development of bee favourable landscape is not only helpful during nature preservation, it also enriches ecological, 
economical and aesthetic features of Szczebrzeszy ski Landscape Park.
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