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 Przedmowa 
	 Instrukcja obsługi ula WindowBee™ stanowi kompendium wiedzy niezbędnej dla osoby 
zupełnie niezaznajomionej z tematyką hodowli pszczół. Elementy informacji hodowlanych zawarte 
w niniejszym opracowaniu umożliwiają rozpoczęcie przygody z pszczołami każdemu, niezależnie 
czy wcześniej pracował z nimi czy też zaczyna wszystko od początku.

	 Dlatego proszę dokładne zapoznanie się z całością  aby nie popełnić podstawowych 
błędów pracując z naszym ulem. 

	 Nazwa WindowBee jest zbitką dwóch angielskich słów: WINDOW oznaczającego  okno 
oraz BEE- oznaczającego pszczołę. Kiedy myśl o nazwaniu tak projektu pojawiła się pierwszy raz 
wydało mi się to bardzo trafne, dziś po wielu latach wydaje mi się jeszcze lepsze i unikalne. 
Dodatkowo pierwsze ule miały zapewnione wyjście przez przewierconą framugę drewnianego 
okna, co dodatkowo związane było z nazwą.


 Czym innym jest ten ul, jeśli właśnie nie oknem do świata pszczół…? 

	 Pozdrawiam i życzę przyjemnej lektury wszystkim czytelnikom, 
 Krzysztof Grzegorzewicz (WindowBee) 

Czym jest ul WindowBee™ 
	 Ul ten jest jedynym w swoim rodzaju ulem klasy 
PREMIUM. Powstał jako owoc hobby i eksperymentów 
własnych prowadzonych od 1994r. z  różnego rodzaju 
ulami obserwacyjnymi oraz miniaturyzacją ich form.

	 Jest on przeznaczony, jako jedyny dostępny w tej 
chwili na świecie , do bezkontaktowej hodowli pszczół, 1

całorocznie i w warunkach domowych. Umożliwia 
utrzymywanie w nim pszczół również w klimacie 
chłodnym-umiarkowanym z obecną zimną porą roku.  
Hodowane w ulu WindowBee™ pomimo, iż żyją w 
domu, mają możliwość wylatywania przez ścianę 
budynku na zewnątrz oraz zachowują się zgodnie ze 
swoją biologią.

	 Ul pozwala na nieskrępowany wgląd w każdy 
zakamarek gniazda pszczelego oraz obserwację w 
czasie rzeczywistym zjawisk zachodzących w rodzinie 
pszczelej od chwili zasiedlenia ula.  Obrotowa , 2

niedrażniąca pszczół budowa,  droga wyjścia z ula 
prowadząca przez oś obrotu łożyska, na którym ul 
zosta ł zbudowany, pozwala na pe łną i łatwą 
obserwację całej powierzchni plastrów.

	 Wąsko-wysoka kubatura powoduje samoograniczanie 
się matki pszczelej  w czerwieniu  co obniża ryzyko 3

zbyt częstego zjawiska rójki  oraz pozwala na 4

gromadzenie zapasów zimowych w górnych modułach.

	 Szczególna koncepcja rozdzielania modułów ula 
redukuje bezpośredni  kontakt pszczelarza z owadami. 
Specjalnie zaprojektowane przekładki (separatory) 

między-modułowe pozwalają na dowolne manipulacje w warunkach domowych, bez ucieczki 
pszczół z ula oraz bez narażenia hodowcy na użądlenie.


 Dane na rok 20221

 Ul obraca się swobodnie o 360° w dowolną stronę.2

 W nomenklaturze pszczelarskiej czerwienie oznacza składanie jaj przez matkę pszczelą3

 Rójka to proces rozmnażania się rojów poprzez ich podział4
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Fot.1 Ulik obserwacyjny WindowBee™



	 Podsumowując jest to jedyny ul obserwacyjny domowy  i jednocześnie modna, 
nowoczesna dekoracja wnętrz mieszkalnych pozwalająca na całoroczne i pełne obserwacje 
miniaturowej rodziny pszczelej w sposób całkowicie bezkontaktowy.

	 Ul został zaprojektowany w taki sposób aby poradzić z jego obsługą mogła sobie każda 
dopiero rozpoczynająca przygodę z pszczołami osoba bez potrzeby angażowania  pszczelarzy do 
pomocy . 
5

	 Konstrukcja wydruku 3d oraz wysoka precyzja i jakość wykonania, powtarzalność, 
pozwalają na łatwe przenoszenie elementów ula na nowe miejsce (inną podstawę) i rozmnażanie 
pszczół lub rozbudowę ula do 6 korpusów gniazdowych. Ul daje możliwość  podziału rodziny 
pszczelej na dwie rodziny potomne.  Sprawia to ,że mimo miniaturowych rozmiarów  można  go 
traktować jako pełno-funkcyjny mikro ul korpusowy do hodowli wybitnie cennych matek 
pszczelich. 

	 Wisienką na torcie pozostaje możliwość odbioru z ula własnego miodu, pyłku i propolisu. 
Oczywiście z uwagi na skalę będą to ilości niewielkie ale za to własne. 

	 	 


Dla kogo przeznaczony jest ul WindowBee™ 
Ogromna większość pszczelarzy hoduje swoje pszczoły nie tylko dla chęci zdobycia miodu, pyłku 
i innych produktów jakimi te owady obdarzają ludzkość, ale również i zdecydowanie z powodu 
czystej ludzkiej ciekawości oraz chęci obserwacji biologii i zwyczajów tych stworzeń. Dla części z 
nich praca z pszczołami jest wielkim relaksem i odskocznią od szybkiego tempa życia jakie 
obecnie nam towarzyszy i z powodu unikalności jest pewną nobilitacją społeczną.

	 Dla mnie osobiście jako projektanta  ula WindowBee™ uderzające wrażenie od 
najmłodszych lat wywołuje zdolność zapamiętywania miejsca zamieszkania oraz dbałość o 
gniazdo obecna wśród pszczół, które w istocie są owadami o małym w stosunku do naszego 
mózgu. Jednak możliwości poznawcze jakimi dysponują po dziś dzień mnie fascynują. 	 	 	
Loty wykonywane na odległość często ponad trzech kilometrów oraz późniejsze powroty z 
pokarmem, aby podzielić się z resztą społeczności, są już same w sobie niesamowite! Dodanie do 
tego języka gestowego (taniec) jakim pszczoły informują pozostałe zbieraczki jak dolecieć do 
miejsca gdzie jest pokarm oraz czy w ogóle jest to zasobne źródło pokarmu, potęguje to 
wrażenie. 

	 To wszystko jest dostępne już na pierwszy rzut oka, natomiast jeśli zagłębimy się bardziej i 
przyjrzymy tym niezwykłym istotom bliżej  to zaczniemy postrzegać rodzinę pszczelą jako 
organizm składający się ze szkieletu oraz tkanek i organów sterowanych hormonalnie poprzez 
feromony. Organizm ten mimo ,że składa się z wielu ciał pszczół  słusznie naukowo nazywany  
został super-organizmem.

	 Tak więc ul przeznaczony jest przede wszystkim dla osób ,które  świat pszczół fascynuje, 
chcą dowiedzieć się więcej niż gdyby uczyły się hodowli w tradycyjny sposób. 


	 Kolejną grupą są ludzie ,którzy chcą wzbogacić swoje otoczenie w żywy nietuzinkowy i 
nowoczesny element wystroju. Generuje on ponadto, nieprzerwanie przez cały sezon 
wegetacyjny, woń kwiatów odwiedzanych przez zbieraczki oraz ziołowy zapach propolisu. Osoby 
chcące korzystać na codzień z apiterapii mogą w łatwy sposób mieć do niej dostęp w swoim 
własnym domu lub miejscu pracy. Wzbogacenie wystroju w taki element wystroju wnętrza 
napewno sprawi ,że goście na dłuższą chwilę przystaną i nie będą mogli oderwać oczu od tak 
niezwykłego eksponatu i będzie on dla nich niezapomniany.


	 Specjalną grupę przeznaczenia stanowią hodowcy wybitnie cennych matek pszczelich. 
Konstrukcja ula pozwala na pełną kontrolę nad zimowlą , pomoc w przypadku problemów  i 6

bardzo wczesne jego wykrycie, co jest niedostępne w przypadku uli konwencjonalnych. Mikro ule  
potrzebują niewielkiej ilości pszczół aby stworzyć w nich w pełni funkcjonalną rodzinę pszczelą. 
Pozwala to wytworzyć z jednej pełnej  rodziny  pszczelej kilkadziesiąt zasiedlających ule 
WindowBee™. Ponadto czynność taka potrzebna jest tylko jednorazowo, gdyż w ten sposób 
utworzone rodziny można zimować oraz traktować jak pełnowartościowe, samodzielne jednostki 
hodowlane, służące do unasieniania matek pszczelich lub ich długotrwałego przechowywania. Tu 

 Pomoc pszczelarza potrzebna będzie jedynie przy zakupie pszczelej matki i robotnic jako tzw pakietu pszczelego do zasiedlenia ula5

 Zimowla - W nomenklaturze fachowej nazwany tak został okres zimowy, kiedy pszczoły jako rodzina nie mogą się rozwijać6
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nie ma ryzyka nadmiernego zużycia matki  przez intensywne czerwienie jak w konwencjonalnym 
ulu.

	  Niewielka ilość pszczół zasiedlającą ul pozwala hodowcy odłączyć go od stałego miejsca 
i wprowadzić wylot do klateczki osiatkowanej o wymiarach metr na metr. Tam pszczoły mając 
namiastkę warunków zewnętrznych mogą dokonać oblotu oczyszczającego zimą lub wręcz  - jeśli 
dostarczać im będziemy mielony pyłek, rozpocząć mogą rozwój rodziny w środku zimy. Tego typu 
możliwości nie ma w przypadku pełnowymiarowych rodzin, które wymagałaby olbrzymiej 
osiatkowanej szklarni do wykonywania lotów. 

	 Dedykowana klateczka do poddawania matki pozwala na kontrolowane poddawanie  
cennych matek  do mikro-rodzinek w ulikach WindowBee™.


	 Wszystkie wymienione powyżej grupy ludzi muszą spełniać podstawowe cztery kryteria 
decydujące o możliwości posiadania i hodowli pszczół:


1) Osoby te nie mogą być uczulone na jad pszczeli w sposób zagrażający ich życiu. Pomimo 
przemyślanej konstrukcji ula  zapobiegającej bezpośredniemu kontaktowi pszczelarza z 
pszczołami posiadanie ich oznacza zwiększone ryzyko użądlenia. W przypadku ula 
WindowBee™ zdarza się ono  przy nieuwadze i nieprawidłowym użytkowaniu (np.przy 
otwieraniu ula bez założenia separatorów)  oraz przy zgnieceniu pszczół i nieprawidłowej 
lokalizacji wylotu na murze zewnętrznym budynku. Proszę zaznajomić się z rozdziałem - 
Aspekty prawne lokalizacji ula w przestrzeni publicznej. 

2) Aby hodować pszczoły w ulach WindowBee™ potrzebna jest zgoda administratora budynku 
na wykonanie odwiertu fi 2,5 cm poprzez grubość muru. Zgoda na taką ingerencję mimo ,że 
nie ma wpływu na wytrzymałość oraz trwałość elewacji oraz muru jest trudna do uzyskania w 
bloku mieszkalnym, natomiast zwykle nie stanowi problemu w domu jednorodzinnym, 
firmowym lub po opłaceniu (mała sugestia) domniemanych strat właściciela budynku. 

3) Wylot ula musi się znajdować w ekosferze życia tych owadów - mówiąc prościej nie można go 
umieścić na murze budynku owiewanego silnym często występującym wiatrem, z którym 
owady sobie nie poradzą. Będą zwiewane , zmęczone walką z wiatrem, poddadzą się i zginą.  
Wylot nie powinien być też z tego samego powodu np. na piętnastej kondygnacji wieżowca. 

4) Ul WindowBee™ został zaprojektowany tylko i wyłącznie do hodowli pszczół w warunkach 
domowych i nie jest odporny na deszcz (nie jest szczelny) oraz bezpośrednie promienie 
słoneczne (przegrzewa ono pszczoły, przez efekt szklarniowy). Hodowla odbywa się 
prawidłowo w miejscach bez przeciągów o temperaturze od 17-32°C. Przy czym przy 
temperaturze powyżej 30°C u pszczół zaczyna pojawiać się pęd ku ucieczce z ula i/lub rójki, 
zwłaszcza jeśli takiej temperaturze towarzyszy przegęszczenie populacji robotnic. Z kolei 
temperatura niższa od 17°C powoduje kondensację wody metabolicznej powstającej z 
oddychania pszczół, pomimo tego ,że ul jest wyposażony w sprawny bierny mechanizm 
wentylacji. Dłuższy czas w zbyt niskiej temperaturze prowadzi do zawilgocenia plastrów, 
fermentacji zapasów i w dalszej perspektywie do zagłady zamieszkującej ulik rodziny 
pszczelej.  Należy pamiętać ,że krótkotrwałe spadki temperatury są bardzo dobrze tolerowane 
przez pszczoły, podczas gdy wzrosty powyżej 32°C szybko prowadzą do przegrzania czerwiu 
pszczelego i jego zamierania pomimo wytężonej pracy robotnic wentylatorek. 

Aspekty prawne lokalizacji ula w przestrzeni publicznej 
	 Każdorazowo przed instalacją ula należy określić samemu zgodność lokalizacji pasiek i uli 
według obowiązującego lokalnie prawa. Nie istnieje ogólnoświatowy wzór obwarowań prawnych 
natomiast w większości krajów obowiązuje prawo lokalne normalizujące lokalizowanie pasiek w 
takich miejscach by nie stanowiły zagrożenia dla miejscowej społeczności. 

	 W większości państw ustawodawstwo wprowadza duże ułatwienia ze względu na wagę 
jaką ma obecność Pszczoły miodnej (Apis mellifera) w środowisku naturalnym. Dlatego można 
przyjąć zasadę ,że jeśli ul ma wylot zlokalizowany w kierunku niekolidującym z trasami pieszych 
oraz hodowli zwierząt w odległości do 10-15 m to nie będzie to stanowić zagrożenia. Dlatego w 
większości przypadków umiejscowienie wylotu na ścianie wysoko nad głowami przechodniów > 5 
m oraz w odległości kilkunastu metrów od otwieranych okien i balkonów lub skierowanie wylotu 
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na ogrodzony własny ogród nie spowoduje kolizji z prawem. Zwłaszcza ,że uliki WindowBee™ 
zasiedlone są mikro-rodzinkami pszczelimi generującym minimalny ruch z powodu niskiej 
liczebności ogólnej ich społeczności. Jest to - poza możliwością obserwacji podstawowa zaleta 
uli WindowBee™. Pozwala ona lokalizować pszczoły bliżej człowieka bez nadmiernego 
zwiększenia ryzyka żądlenia osób postronnych. Jeśli przed budynkiem - w odległości około 2m 
postawimy przeszkodę w postaci zwartych krzewów lub ogrodzenia wysokiego na 2-3 m sprawi 
to ,że pszczoły wzbiją się wysoko a ich trasy nie będą kolidowały z ludzkimi. Najprościej mówiąc 
musimy sprawić aby pszczoły wybierały trasy przelotu oddalone od miejsc przebywania ludzi.

	 Dla własnego bezpieczeństwa pilnujmy aby zasiedlać uliki WindowBee™ pszczołami 
najłagodniejszych lini hodowlanych- zwłaszcza w miejscach bliższego przebywania ludzi 
postronnych. Pszczoły takie nie wystawiają w mikro-ulach straży co znacząco zmniejsza 
możliwość ataku w sąsiedztwie wylotu z ula. 

	 	 	 

	 Podsumowując: decydując się na ul musimy być świadomi, że pszczoły obdarzone 
zostały bronią w postaci żądła z jadem- lokalizujmy więc go tak aby nie narazić siebie ani 
innych osób na ataki tych owadów.  

Warunki utrzymywania pszczół w ulu WindowBee™ 
	 Pszczoły nie powinny być narażone na ciągłe stukanie, pukanie oraz bardzo głośne  
dźwięki w miesiącach zimowych. Choć przyzwyczajają się do tego, to w okresie zimowli może 
stać się to przyczyną wcześniejszego stymulowania składania jaj przez matkę zwłaszcza jeśli 
dzieje się to nieregularnie i pszczoły nie mają możliwości przyzwyczajenia się. Może to 
doprowadzić do upadku rodziny przed wiosną z powodu zbyt wczesnej aktywacji rodziny 
pszczelej.

	 Dla prawidłowego rozwoju pszczół w ulu WindowBee™ potrzebne jest użycie od 3-6 
modułów gniazdowych, a okresowo także podkarmiaczki. W zależności od ilości pszczół 
zasiedlających ul, rozmiar można modyfikować przez dodawanie lub odejmowanie modułów. 
Zastosowanie większej kubatury nie jest zagrożeniem natomiast zbyt ciasne gniazdo sprawi ,że 
pszczoły nie będą miały miejsca na składowanie pokarmu w postani pyłku i nektaru lub nie 
rozwiną wystarczającej siły rodziny (ilości robotnic) aby prawidłowo przetrwać zimę. Mogą też 
przejawiać chęć ciągłych ucieczek ze zbyt małego ula.

	 Przyjąć należy ,że przed zimą gniazdo bezwzględnie powinno składać się z 5 modułów 
gniazdowych i podkarmiaczki do uzupełnienia zapasów zimowych w plastrach. Natomiast na 
przedwiośniu i wiosną, gdy kolonia osłabnie po zimie, a zapasy są już mocno nadszarpnięte, ul 
można zredukować do 3 modułów, pozostawiając tylko te wykorzystywane przez pszczoły. 	 	
	 Wiosną natomiast  sukcesywnie dodajemy moduły z ramkami z węzą . Zakłada się je na 7

górę w miarę zwiększania się siły rodziny. Zaślepki wentylacyjne sugeruję zawsze zostawić  w 
formie wentylacji. Tylko okresowo używać pełnych  do ograniczenia przeciągów w okresie 
zimowym. Zamknięcie ich w czasie gdy pszczoły wychowują duże ilości młodych skutkuje 
zawilgoceniem ula i problemami. Jedynym korkiem, który zawsze powinien pozostawać jako 
wentylacja jest korek zamontowany w podstawie. Nigdy go nie zaślepiamy.


Lokalizacja ula w pomieszczeniu mieszkalnym 
	 Miejsce lokalizacji ula powinno być przemyślane bardzo starannie. Montaż na półce, 
stacjonarnej względem ściany pomieszczenia , powoduje ,że błędy popełnione na początku mogą 
się długo mścić.

	 Pamiętajmy ,że ul nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych ponieważ przegrzeje ono wnętrze ula  i zabije pszczoły. 


	 Umieszczajmy pszczoły w przestrzeni niedostępnej dla małych dzieci i zwierząt 
domowych, a miejsce montażu nie kolidowało z chodzącymi ludźmi tzn. nie sprawiało okazji do 
jego przypadkowego potrącenia.


 Forma zaczątków woskowych komórek plastra, dzięki niej pszczoły łatwo i równo odbudowują plastry. Sprzedawana jest 7

powszechnie w sklepach pszczelarskich.
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	 Kolejnym ważnym aspektem jest lokalizacja wylotu względem kierunków świata i 
obecności silnego przepływu powietrza w pobliżu ściany z której pszczoły będą się wzbijały do 
lotu. Najlepszą lokalizacją jest taka, która pozbawiona jest wpływu stałych  silnych wiatrów. Jest 
to  najważniejsze kryterium. Kierunki świata jako takie mają drugorzędne znaczenie. Nie 
mniej ,wyloty z uli ustawione w głębokim cieniu przez całą dobę powodują ,że rodziny pszczele, 
które je zamieszkują, będą wolniej i słabiej się rozwijają.


Montaż ula WindowBee™ 
	 Ul dostarczany jest w formie częściowo złożonej. Moduły gniazdowe wyposażone zostały 
w korki wentylacyjne oraz  szybki. Natomiast podstawa wraz z półką jest już scalona razem.


	 Zestaw powinien zawierać: 

1)P ó łk a z z a m o n t o w a ną 
drewnianą podstawą ula oraz 
łożysko płaskie  z podstawą z 
druku 3d (całość dostępne 
j a k o j e d e n e l e m e n t 
montażowy). W podstawie 
drewnianej powinien być 
osadzony korek wentylacyjny.

2)Przezroczysta rurka z pleksi 

3)Białe przyłącze wewnętrzne 
z zamontowanym wężem 
długości 1m

4)B i a łe l u źn e p r z y ł ąc z e 
montażowe, zewnętrzne. 

5)Z e s t a w 4 k o ł k ó w 
rozporowych fi 8mm oraz śrub 
i 2 mosiężne wieszaki półki

6)2 śruby stabilizujące półkę 
od spodu na wieszakach, 
u m o ż l i w i a j ą c e j e j e w . 

demontaż lub wymianę przezroczystej rurki.

7) 5 modułów gniazdowych z  5 ramkami gniazdowymi  zamkniętych korkami wentylacyjnymi z 8

boków.

8) 1 podkarmiaczka z zamontowanym daszkiem zamkniętym korkiem wentylacyjnym.

9) 13 pełnych korków zamykających poszczególne moduły ula

10) Większy i mniejszy kluczyk imbusowy

11) Klateczka z szybkami i siatką do poddawania matek lub/i mateczników pszczelich. 

12) Zestaw 28 śrubek zespalających korpusy gniazdowe oraz podkarmiaczkę, podstawę i daszek 

w jedną konstrukcję

13) Zestaw 6 czerwonych separatorów korpusów oraz krata odgrodowa





 Zależnie od regionu w ramkach wysyłamy  osadzony pusty plaster pszczeli. Jednak przepisy niektórych krajów zabraniają transportu 8

produktów pszczelich ze względów epidemiologicznych. Dlatego też wysyłka ula do niektórych regionów odbywa się bez plastrów. 
Należy je zdobyć lokalnie u siebie, wyciąć w odpowiednim formacie i zamontować wewnątrz ramek ula WindowBee™
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Fot.2 Podstawa ula wraz z półką



Montaż półki z podstawą 
Po wybraniu odpowiedniej lokalizacji półki z podstawą , 9

przystępujemy do standardowego montażu poprzez wkręcenie na 
idealnie jednej wysokości kołków rozporowych. Następnie 
z a k ła d a m y 
wieszak  i go 
przykręcamy 

dostarczonymi 
śrubami do ściany.

	 P o p r z y k r ę c e n i u w i e s z a k a 
wprowadzamy przezroczystą rurkę wylotową 
do podstawy drewnianej ula.  Półkę  
wciskamy w przygotowane odpowiadające 
rozstawowi bolców wieszaka, otwory. 
Bardzo ważne jest aby pó łka by ła 
spoziomowana, bez tego użytkowanie ula 
zgodnie z przeznaczeniem może nie być 
możliwe, gdyż przy pełnej wysokości będzie 
się zbyt mocno przechylać. 

	 Zaznaczamy na ścianie miejsce gdzie przypada środek przezroczystej  rurki (bardzo 
dokładnie), ściągamy nałożoną na wieszak półkę i w zaznaczonym miejscu drążymy kanał o 
średnicy 25-28mm na zewnątrz budynku. Kanał powinien biec pod kątem lekko w dół 5-10°, w 

ostateczności poziomo, nigdy ku górze. 

	Po jego wydrążeniu poszerzamy  otwór w ścianie od 
strony wewnętrznej budynku do średnicy 43mm i na 
głębokość 5cm. Od strony zewnętrznej budynku 
otwór poszerzamy do 32mm również na głębokość 
5cm.

	Po tych czynnościach usuwamy pył z wydrążonego 
kanału  i od strony wewnętrznej wsuwamy wąż tak 
aby pojawił się po drugiej stronie ściany, a białe 
przyłącze zahaczyło się kołnierzem o ścianę 
wewnętrzną (czyli wprowadźmy wąż na maksymalną 
m o ż l i w ą 
głębokość). 
Uprzednio 
b r z e g 
o t w o r u 
w e w ną t r z 

b u d y n k u 
wypełniamy klejem montażowym aby usztywnił 
przyłącze wewnętrzne w ścianie. Smarujemy klejem 
również przylegającą do ściany  część kołnierza 
przyłącza aby się do niej przykleił i nie poruszał.

	 N a w ą ż w i s z ą c y ( t e r a z p o s t r o n i e 
zewnętrznej )nak ładamy elastyczne przy łącze 
zewnętrzne i trzymając mocno napięty wąż przesuwamy przyłącze w kierunku ściany. Uprzednio 
(tak jak wewnątrz budynku)  nakładamy klej montażowy na brzeg otworu i kołnierz przyłącza aby 
ustabilizować je za chwilę w otworze. 


 Należy pamiętać ,że ul jako całość ma wysokość prawie 100 cm.9
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Fot.3 Poziomowanie uchwytów



	 Przyłącze zsuwamy po stale napiętym wężu aż mocno 
przyciągnie do ściany będące po przeciwnej stronie ściany  
przyłącze wewnętrzne, a samo oprze się kołnierzem o elewację 
budynku mocno dociskając klej. 

	 Jeśli prawidłowo prowadziliśmy czynność zakładania węża to 
obydwa przyłącza powinny ciasno obejmować wejście do 
ściany zasłaniając kołnierzami poszarpane brzegi wierceń nawet 
gdyby kleju nie używać.

	 Wyciśnięty poza kołnierze klej usuwamy ostrożnie aby nie 
rozsmarować go po ścianie co może wyglądać nieestetycznie. 

Starajmy się użyć kleju bezbarwnego lub w kolorze ściany dla zachowania estetyki oraz nie 
używać go w nadmiarze. 

	 	 Gdy zamontujemy wąż nasuwamy  półkę 
ponownie na wieszak tak aby przezroczysta rurka 
wylotowa zagłębiła się w otwór przyłącza zamontowane 

wcześniej  na ścianie.

	Następnie (od spodu 
półki) stabilizujemy ją 
przykręcając  dwoma 
ś r u b a m i d o 
wieszaka. Nadmiar 
wystającego węża 
z e w n e t r z n e g o 
odc inamy ost rym 
n o ż e m a l b o 
skalpelem dopiero po wyschnięciu kleju montażowego. 
Pamiętajmy by krawędź węża nie wystawała poza przyłącze 
gdyż pszczoły nie będą wstanie znaleźć wejścia. Brzegi 

szarego węża i przyłącza powinny być na równym poziomie 
lub szary wąż powinien być nieco zagłębiony wewnątrz.

	 

	 Zasadniczo zalecamy zamówienie zaufanej  ekipy 
montażowej aby półka była zamontowana w poziomie a 
wiercenie w ścianie było wykonane estetycznie. Jednak 
montaż jest dość prosty i osoby posiadające sprzęt oraz 
umiejętności powinny sobie łatwo poradzić same.


	 Po zamontowaniu półki wraz z podstawą oraz węża w 
ścianie,  nie pozostaje nic innego jak nałożyć na podstawę 
poszczególne moduły i je 
ze sobą skręcić za pomocą 
dostarczonych 28 śrubek 
mocujących.  W tym 
momencie posiadamy w 
pe łn i funkc jona lny u l 
WindowBee™.
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Fot.6. Nakładanie półki na mocowanie.

Fot.4  Naciąganie przyłącza zewnętrznego na wąż

Fot.5 Naklejanie kołnierza przyłącza 
zewnetrznego

Fot.7 Przyłącze zewnętrzne - wylot z ula



Akcesoria dostępne w zestawie z opisem 
przeznaczenia 
	 Zestaw Ul WindowBee™ składa się z  następujących elementów: 5 modułów, 
podkarmiaczki z daszkiem,  separatorów korpusów, klateczki do poddania matki pszczelej, 
podstawy z półką , węża łączącego ul ze światem zewnętrznym z przyłączami, przezroczystej 
rurki wylotowej i zaślepek otworów modułów.


Aby zrozumieć istotę działania poszczególnych części przejdźmy do opisu.


Moduły ula 
  W modułach umieszczane są ramki z plastrami gniazda 
pszczelego. Jest to właściwe miejsce życia i hodowli 
pszczół. Moduły budujące ul można dowolnie konfigurować 
od 1 do ponad 6 -sciu , układając je jeden na drugim. W 
podstawie każdego modułu znajdują się małe wypustki do 
zakotwiczenia modułu w innym leżącym pod nim lub na 
podstawie. Z kolei niższy moduł i podstawa mają wgłębienia 
w górnej powierzchni pasujące do wspomnianych wypustek 
kotwiczących. W narożnikach każdego modułu znajdują się 
skośne otwory przeznaczone na śruby mocujące każdy 
moduł z leżącym pod nim lub z podstawą. Każdorazowo 
montując dany moduł pamietajmy aby go przykręcić za 
pomocą w iększego k luczyka imbusowego i 
dołączonych śrubek. Jest to niezmiernie ważne. Ul nie 
skręcony jest dość stabilny ale wystarczy potrącenie aby 
przewrócił się. Dlatego zawsze pilnujemy aby rozkręcona 
była tylko część ,którą manipulujemy, ona jednak również  
powinna być zabezpieczona separatorami modułów w 
czasie manipulacji. 


Należy pamiętać ,że minimalna ilość wkręconych śrubek 
łączących sąsiadujące moduły to 2 śrubki. Muszą wtedy być wkręcone po przekątnej a nie obok 
siebie. Jednak rekomendujemy wkręcenie zawsze wszystkich 4 dla zapewnienia pełnej 
wytrzymałości łączeń i nie forsowania obciążeniami gwintów.

	 Wewnątrz każdego modułu znajdują się ramki trzymające plaster pszczeli. Moduły zostały 
zaprojektowane tak aby frez stabilizujący ramki pozwolił na ich wsuwanie górą każdego z 
modułów. Ramki mają oznaczenie TOP pomagające określić górną beleczkę ramki - powinna ona 
zawsze znajdować się na górze. Próba wsunięcia jej odwrotnie w siłowy sposób może zakończyć 
się uszkodzeniem plastra pszczelego lub samej rameczki. 

	 Szybki, w razie porysowania lub uszkodzenia w procesie mycia niewłaściwym środkiem  
można łatwo wymienić we własnym zakresie poprzez odkręcenie 4 śrubek zlokalizowanych na 
przedniej oraz tylnej krawędzi ula. Są wtedy łatwe do wymiany. Można używać zarówno szybek z 
pleksi jak i szklanych o grubości 3mm. 


Czerwone separatory korpusów 
- Są one w istocie blaszkami metalowymi wprowadzanymi we frezy biegnące od boku ula , 
wewnątrz, przez całą jego długość, aż na przeciwległą stronę . Separatory oddzielają  dany 
segment od  reszty ula. Wprowadzamy je stroną zgiętą skierowaną do wydrążenia w bocznej 
ścianie ula - przygotowanego „pod palec”. Na środku znajduje się otwór, dzięki któremu możemy 
separator przykręcić do modułu, na czas dłuższego transportu z pszczołami. Dzięki temu nie 
wysunie się nam przypadkowo w nieodpowiednim momencie i nie narazi otoczenia na pożądlenie. 
	 	 Część zgięta z otworkiem (na śrubę) powinna zawsze być skierowana w stronę 
tego samego korpusu, w którym został umieszczony separator i nie nachodzić na sąsiedni! Jeśli 
wprowadzimy go odwrotnie należy go wyjąć i wprowadzić w odpowiedniej orientacji. Aby 
bezpiecznie wyciągnąć korpus należ założyć 4 separatory. Dwa wsunąć w wyciągany korpus oraz 
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Fot.8 Przykręcanie modułów do siebie



po jednym w moduł leżący powyżej oraz poniżej (w miejscu 
bezpoś rednio graniczącym z 
w y c i ą g a n y m m o d u ł e m ) . 
Pamię tajmy o przykręceniu 
choćby delikatnym separatorów 
d e d y k o w a n ą ś r u b k ą a b y 
zapobiec niekontrolowanemu ich 
wysunięciu przy manipulacjach 
modułami ula.

	 Tak zabezpieczoną część 
możemy odkręcić od pozostałych 
i b e z p i e c z n i e w y c i ąg n ą ć 
rozmontowując ul w domu bez 
ucieczki nawet jednej pszczoły. 
Tak możemy też transportować 
modu ły z pszczo łami przez 

dłuższy czas (czas zależny jest od ilości pokarmu dla pszczół w danym module). W przypadku 
dłuższego transportu, bez zapasu pokarmu w plastrze, należy dany moduł transportować 
połączony z podkarmiaczką wypełnioną do 1/3 zapasem inwertu. 

Do wyjęcia modułu potrzeba 4 separatorów. Jednak zestaw zawiera ich 6 co umożliwia 
umieszczenie oddzielonego modułu w dowolne miejsce ula przy użyciu pozostałych 2 
separatorów.


Podkarmiaczka 
- Podkarmiaczka ma dwie powierzchnię z pleksi, czarną z nadrukowanym logo - dekoracyjną 

oraz z drugiej strony przezroczystą pozwalającą zorientować się ile znajduje się w niej pokarmu 
i co się tam dzieje. Jest ona bardzo ważną częścią ula. 
W obecnych czasach rzadko mamy możliwość hodowli 
pszczół w miejscach gdzie są wstanie same się 
wyżywić. Okresowo przy tworzeniu nowych rodzin, 
pszczoły nie mają też zbieraczek mogących przynosić 
pokarm. O ile jeszcze z reguły znajdą źródła pyłku to 
już z pokarmem węglowodanowym czyli nektarem 
prawie zawsze w pewnych okresach roku jest  
problem.  Na szczęście pszczoły łatwo jest dokarmić 
roztworem cukrów, jest to również tanie rozwiazanie ale 
bardzo ważne. Kiedy tylko stwierdzamy braki pokarmu 
w plastrach (brak błyszczących wypełnionych komórek 
miodem) należy jako najwyższy korpus zamontować 
podkarmiaczkę wcześniej przenosząc na jej górę 
daszek.  Robić to należy używając separatorów 
modułowych. Nie należy zwlekać z uzupełnianiem 
pokarmu ponieważ jego brak w ciągu kilku godzin 

doprowadzi do śmierci głodowej pszczół. Gorąco 
polecam utrzymywanie podkarmiaczki na szczycie ula przez cały czas. Zrobić to należy 
zwłaszcza w regionach gdzie zdarzają się dłuższe przerwy między-pożytkowe . Do karmienia 10

można używać cukru buraczanego w stężeniu 1:1 czyli jedna części cukru jedna wody. Jednak 
taki pokarm często krystalizuje w podkarmiaczce i wymusza jej okresowe moczenie w ciepłej 
wodzie oraz częste mycie. Obecnie jednak szeroko dostępnymi są roztwory inwertów 
cukrowych , które przez dodanie do nich enzymów rozszczepiających cząsteczki wielocukrów, 
już nie krystalizują. Taki pokarm jest zdecydowanie lepszy. Podkarmiaczkę jest bardzo łatwo 
umyć, ponadto otwory funkcyjne w podkarmiaczce nie ulegają zatkaniu kryształami. Używając 
inwerty mamy mniejszy problem z przygotowywaniem roztworu - jest on już odrazu gotowy do 
wlania do podkarmiaczki. 


	 Pokarm uzupełniamy wlewając (za pomocą małego lejka) roztwór inwertu. Odkręcamy 
zaślepkę wentylacyjną daszku i przez ten otwór, kontrolując poziom, wlewamy pokarm.  Do 

 Pożytki - zasób roślin pyłko i nektarodajnych mogących być wykorzystywanych przez pszczoły10
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Fot.11 Podkarmiaczka - powierzchnia dekoracyjna

Fot.9 Separatory modułów Fot.10 Odseparowany moduł



komory pokarmowej gdzie wlewa się pokarm pszczoły 
nie mają dostępu toteż po odkręceniu korka 
wentylacyjnego nie musimy się bać ,że pszczoły wylecą. 
Wlewamy ilość pokarmu tak aby nie przekroczył około 
połowy wysokości podkarmiaczki. Przesączy się on do 
komór bocznych, z których pszczoły będą mogły go 
pobierać bez ryzyka topienia się. Do komory głównej z 
pokarmem pszczoły nie mają dostępu, a jedynie do 
mniejszych komór bocznych. Zmętnienie szyb ula po 

k a r m i e n i u j e s t 
z j a w i s k i e m 
naturalnym i wynika 
z pomazania ich 
p r z e z p s z c z o ł y 
inwertem, którym się 
ubrudziły. Zmętnienie 
minie po kilku - kilkunastu dniach gdy pszczoły wyczyszczą 
szyby. 

	Bardzo ważne jest karminie zimowe. Zaczynamy je 
wykonywać w połowie września i uzupełniamy pokarm tak 
aby pszczoły zalały i zasklepiły komórki w 2-3 korpusach pod 
podkarmiaczką. Wykonujmy to tylko w regionach gdzie 
występuje zima uniemożliwiająca całoroczny rozwój rodziny 
pszczelej. Karmienie podkarmiaczką zimą wykonujemy 
tylko gdyby pszczoły zużyły cały zapas! W innym 

przypadku doprowadzimy do przedwczesnej aktywami rodziny pszczelej i możemy doprowadzić 
do jej wyczerpania przed wiosną. 

	 Jeśli podkarmiaczkę chcemy zdjąć a w środku znajdują się pszczoły robimy to używając 
standardowych separatorów korpusów, umieszczamy otwartą na dworze i czekamy aż pszczoły ją 
opuszczą. Wrócą same do ula, nie musimy ich przenosić.


	 Uwaga! Do podkarmiaczki separatory korpusów można wprowadzać jedynie w jej 
dolną część, nie można tego zrobić na samej górze. Wprowadzenie ich tam może 
doprowadzić do uszkodzenia i późniejszego przechodzenia pszczół do głównej jej komory 
gdzie będą się topić. 

Klateczka do poddawania matki pszczelej lub 
matecznika 

Kiedy istnieje potrzeba podania do pakietu obcej matki i trzeba przetrzymać ją  kilka dni 
odseparowaną od robotnic (aby jej nie pożądliły jako obcą im pszczołę), należy posłużyć się w 
tym celu klateczką. 

Przy poddaniu matki pszczelej do takiego pakietu postępujemy prawie tak samo jak w przypadku 
zasiedlania ula (spójrz następny rozdział). Różnica polega jednak na tym ,że matkę przed 
wpuszczeniem pszczół do ula  , wpuszczamy do klateczki za kratę. Uniemożliwia ona pożądlenie 
królowej. Może się ona również oddalić od chwilowo agresywnych wobec niej robotnic. Gdy chce 
ma  też możliwość zbliżania się do tych , które są w stosunku do niej nastawione przyjaźnie i ją 
karmią. 

Aby założyć klateczkę należy odstraszyć pszczoły od danego otworu wentylacyjnego za pomocą 
dmuchnięcia z podkurzacza oparami aldehydu benzoesowego. 

	 Po wpuszczeniu matki do klateczki zamykamy jej szybki i wkręcamy ją do ula w miejsce 
korka wentylacyjnego, najlepiej w środku ula. Przez dłuższą chwilę obserwujemy reakcję robotnic. 
Jeśli po kilku godzinach robotnice będą luźno ustawione przy siatce odgraniczającej je od matki, 
a ta będzie próbowała przedostać się do robotnic to możemy delikatnie unieść siatkę i ją za 
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Fot.10 Podkarmiaczka - widoczne komory

Fot.11 Podkarmiaczka z lejkiem 



chwilę usunąć. Robotnice szybko zaprowadzą 
matkę na plaster. Jeśli jednak matka oddalona 
jest od siatki a pszczoły są wygięte w łuk, 
gęsto obsiadają siatkę należy się wstrzymać. 
Czekamy  tak długo, aż zachowanie pszczół 
ulegnie zmianie i robotnice przyzwyczają się 
do nowej matki . Dopiero gdy mamy 
pewność ,że robotnice zachowują się 
przychylnie i np. ją liżą, nie gryząc nerwowo 
siateczki, możemy dopuścić do jej wejścia do 
reszty roju. Robimy to poprzez uniesienie 
siateczki oddzielającej komory klateczki. 

	 Aby podać rodzinie matecznik , 11

ściągamy w tym celu szybki oraz wyciągamy z 
klateczki siatkę. Matecznik delikatnie owijamy 
drucikiem (ale tak aby drucik go trzymał), 
którego jedną część przeciągamy przez 
szczelinę górną klateczki, tą samą przez którą 
przechodziła sitka ją dzieląca. Przeciągniętą 
część drucika mocujemy tak aby matecznik 

znajdował się w centralnej części klateczki pod jej sufitem. Zamykamy klateczkę szybkami i 
podobnie jak poprzednio wkręcamy w miejscu ula gdzie jest najwięcej robotnic. 

	 Gdy jesteśmy gotowi zamontować klateczkę z matecznikiem w ulu, dmuchamy w otwór 
wentylacyjny środkowego modułu z pszczołami za pomocą podkurzacza  aby pszczoły odeszły i 12

umożliwiły zamontowanie klateczki. Teraz możemy obserwować jak młoda matka opuszcza 
matecznik.  Zabije ona najpewniej starszą  królową, następnie poleci na lot godowy i gdy z niego 
wróci zacznie sama składać jaja jak jej poprzedniczka.


Zasiedlanie ula WindowBee™ pszczołami 
	 Jedynym momentem gdy tak naprawdę potrzebujemy pomocy pszczelarza jest 
zasiedlanie ula. Wykonuje się to zwykle raz i wystarcza na bardzo długi czas, zwykle wielu lat. 
Jeśli posiadamy więcej niż jeden ul to być może więcej pomocy pszczelarza nie będziemy 
potrzebować, poza chęcią zakupu matek pszczelich innej rasy lub lini hodowlanej.

	 Po umówieniu dnia odbioru pakietu pszczół( należy w rozmowie zaznaczyć ,że potrzeba 
objętości około 2 szklanek pszczół, a zamówienie zwykle trzeba szykować już zimą), oddzielamy 
jeden  najniższy korpus od podstawy i reszty ula. Wyciągamy też z niego ramkę z plastrem- tak 
aby był całkowicie pusty. Dwa separatory będziemy potrzebować w trakcie transportu pszczół 

dlatego należy je zabrać ze sobą wraz z mocującymi je śrubkami. 
Dolny najlepiej odrazu założyć i przykręcić. Resztę ula 
odkładamy na bok. Pamiętajmy ,że we wszystkich ramkach 
pozostałych modułów muszą być już wstawione plastry 
pszczele. Ewentualnie jeden  najwyższy może zawierać samą 
węzę.  Pusty moduł zabieramy ze sobą i jedziemy do 
pszczelarza.

	 Prosimy go o nasypanie do otwartego modułu około 2 
szklanki pszczół (objętościowo).  Aby zwiększyć ilość wsypanych 
robotnic, możemy poprosić pszczelarza o spryskanie pszczół  
wodą z rozpylacza. Wilgotne „zbiają się” w grupy zajmujące 
mniejszą objętość. Skutek jest taki ,że będziemy wstanie 
zmieścić zdecydowanie więcej pszczół do jednego pustego 
modułu.  Następnie instruujemy pszczelarza  jak ma zamknąć 
moduł separatorem górnym gdy go już napełni wsypując do 
niego pszczoły.  Następnie dokręcamy separatory tak aby  nie 
wyszły one przypadkowo w czasie transportu. 	 	 N a l e ż y 

poprosić o dostarczenie matki do tego pakietu pszczelego 

 Matecznik - poczwarka przyszłej matki pszczelej11

 Podkurzacz - odymiacz pszczelarski, dym upośledza przekaźnictwo feromonów ataku ,dlatego pszczoły łagodnieją.12
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Fot.12 Klateczka do poddawania obcej matki

Fot.13 Moduł z mokrym pakietem pszczelim



osobno, w klateczce, bez pszczół towarzyszących.

	 Gdy wrócimy już z pszczołami do domu to nakładamy przyniesiony moduł jako pierwszy - 
najniższy na podstawę. Skręcamy go z nią i nakładamy na niego resztę ula sprawdzając czy 
wszystko jest szczelne, całość też skręcamy. Otwieramy dowolny otwór wentylacyjny ula (ale w 
części gdzie nie ma pszczół, bo cały czas powinny znajdować się w najniższym zamkniętym 
jeszcze separatorami module) i wpuszczamy przez niego na puste plastry matkę pszczelą.

Poniżej w miejsce do tego przeznaczone ( służące do umieszczania separatorów) w podstawie ula 
wprowadzamy kratę odgrodową  - zabezpieczy ona pakiet przed ucieczką matki pszczelej a w 13

raz z nią wszystkich pszczół. Tak długo dopóki nie pojawi się czerw  w plastrach krata powinna 14

być założona.

Kiedy wszystko jest gotowe odkręcamy górny separator z modułu w którym są pszczoły i 
delikatnie ale nie odrazu na całą szerokość wysuwamy go. Wysuwamy tylko na szerokość 
przejścia 1-2 pszczół. Chodzi o to ,żeby robotnice masowo nie okłębiły agresywnie  matki, z którą 
jakiś czas nie miały styczności. Następnie otwieramy dolny separator ale już na całą szerokość.  
Gdy matka jest  otoczona przez karmiące ją robotnice ,możemy całkowicie usunąć separatory z 
ula.

W tym momencie powinniśmy nalać pokarm do podkarmiaczki tak aby pszczoły mogły zacząć 
znosić go do plastrów i je odbudowywać. Jeśli o tym zapomnimy najpewniej pszczoły zaczną 
ginąć z głodu.

	 Kratę odgrodową usunąć możemy gdy matka składa jaja , robotnice znoszą pyłek i w 
części komórek znajdują się już larwy. Wcześniejsze usunięcie kraty może skończyć się ucieczką 
pszczół. Okresowo pakiety mogą próbować ucieczki co może wydawać się groźne, z powodu 
dużego ruchu przed wylotem ula,  jednak takie nie jest. Pszczoły masowo wychodzą przed ul 
czekając na matkę latają przed wylotem. Z racji założenia kraty odgrodowej nie ma na to szans, 
matka nie wyjdzie. Dlatego po pewnym czasie - zwykle kilkunastu minutach, robotnice  masowo 
zaczynają wracać. Sytuacja może się powtarzać kilkukrotnie po czym pszczoły przyjmą nowy ul i 
wszystko się ustabilizuje gdy tylko  pojawią się pierwsze larwy. Po osadzeniu pakietu występuje 
wzmożony ruch ponieważ pszczoły uczą się nowej lokalizacji ula. Aby  nie wróciły do pszczelarza 
należy zabrać pszczoły, których ul macierzysty oddalony jest przynajmniej 4-5 km od naszej 
lokalizacji. 


Wprawianie węzy oraz plastrów pszczelich do 
rameczek ula 
	 Ul WindowBee™ został wyposażony w rameczki w ilości 5 szt na zestaw. W beleczkach 
ramki znajdują się szczeliny przez które można przeciągnąć kawałek węzy i za jego pomocą 

przymocować do ramki uprzednio wycięty, na ciasny 
wymiar, plaster pszczeli  lub arkusz węzy. Węza jest lepka i 
łatwo się formuje dlatego można jeden koniec 
przeciągniętego, mocującego fragmentu, przytwierdzić do 
ramki po jej zewnętrznej 
stronie. Tak postępujemy 
przy każdej z 4 stron.  

Zamocowany nadaje się do 
u ż y c i a p o u p r z e d n i m 
wyśrodkowaniu jego pozycji. 
Plaster i węza powinny być 
ustabilizowane idealnie w 
środku symetrii ramki, tak 
aby od powierzchni plastra 

czy też węzy do szyb był obustronnie  idealnie taki sam odstęp. Jest 
to bardzo ważne ,gdyż w przypadku zbyt małej odległości od plastra do szyb ula  pszczoły nie 
będą mogły wykorzystać tej powierzchni i ją chaotycznie odbudują albo pogryzą. Natomiast jeśli 

 Krata odgrodowa jest kratą ,której oczka łatwo przechodzą robotnice natomiast matka pszczela nie może przekroczyć z powodu 13

swoich rozmiarów

 Czerw - tak nazywają się larwy pszczele, ale też innych owadów14
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przestrzeń będzie zbyt duża to pszczoły będą łączyć 
plaster z szybami co nie będzie wyglądało estetycznie , 
poza tym ograniczy przestrzeń życiową pszczół. Przy 
wprawianiu plastra starajmy się uszkodzić palcami jak 
najmniejszą ilość jego komórek , pszczoły naprawią je ale 
zniszczone zbyt mocno mogą zostać brzydko 
odbudowane. Należy uważać wprowadzając ramki w 
specjalnie przygotowane frezy i nie używać zbyt dużej siły 
aby nie złamać rameczek albo nie wyłamać plastra 
pszczelego w nich zainstalowanego. Powinny one 
ześlizgiwać się wzdłuż frezu. Zaczynamy wprowadzanie 
od wypustek dolnych beleczek ramki, tak aby trafiły w 
przygotowany na nie frez. Następnie ześlizgujemy je w 
dół, aż do wprowadzenia całej ramki.  Kiedy dolna 
beleczka mija otwór wentylacyjny może wyskoczyć z frezu 
- proszę o tym pamietać i odpowiednio ją nakierować we frez biegnący dalej poniżej otworów.


Krata odgrodowa, jej wykorzystanie i zakładanie 


	 Krata odgrodowa wycięta na odpowiedni rozmiar, wprowadzana w to samo miejsce co 
separatory między modułowe, służy do ograniczania miejsca, gdzie może przebywać matka 
pszczela. Pozwala to na wybór miejsc gdzie matka ma składać jaja, lub ograniczyć ją gdyby w ulu 
było za dużo pszczół. Ograniczona złoży znacznie mniej jaj.

W początkowym okresie zasiedlania ula , gdy ją założymy w podstawę chroni nas przed ucieczką 
zakupionego u pszczelarza pakietu pszczół. Zasada jej działania jest banalna - otwory łatwo 
forsują robotnice natomiast matka nie może jej przejść z powodu swojego większego rozmiaru.

Krata odgrodowa jest lekko złamana na końcu i należy ją przykręcić delikatnie tak samo  jak 
separator, aby uniknąć jej przypadkowego wysunięcia.


Użycie dedykowanej przegonki 
	 Dedykowana przegonka ( słowo chodzi od skrótu myślowego przeganianie pszczół)  jest 
elementem ula dostępnym dodatkowo i nie jest załączoną do ula w standardowym zestawie 
częścią. Zakładana jest identycznie jak moduł jednak po jej założeniu w ciągu doby pszczoły 
przemieszczają się do modułów z matką całkowicie opuszczając pozostałe. Można w ten sposób 
łatwo opróżnić część ula z pszczół i wyciągnąć plastry bez żadnej pszczoły po nim chodzącej.

	 Alternatywą dla przegonki jest użycie podkurzacza i aldehydu benzoesowego a właściwie 
jego par z podkurzacza oraz separatorów. Po wdmuchnięciu zapachu do odpowiedniego korpusu 
przez otwór wentylacyjny pszczoły zaczną go gwałtowanie opuszczać. Gdy będzie pusty 
zamykamy go standardowo separatorem i bez pszczół możemy zdjąć.


Podstawy hodowli pszczół w ulach WindowBee™ 
	 Nasze ule zostały zaprojektowane tak aby okiełznać i podążać za biologicznymi 
wymaganiami pszczół ale jednocześnie umożliwić jak najszerszy jej  totalny podgląd. Wszystko to 
ma być zapewnione w sposób wykluczający narażenie na użądlenie początkującego pszczelarza i 
w sposób taki aby jak najwierniej przedstawiał obraz działania ula korpusowego w miniaturze. 
Wszystko to dostępne jest poczynając od okresu przedwiośnia po pełen fascynujących zdarzeń 
okres ciepłej pory roku  aż po zimowlę i spokojne oczekiwanie na wiosenne czerwienie przy 
pierwszych wiosenne lotach robotnic.

	 Z uwagi na charakter tej broszury informacyjnej - instrukcji obsługi - i jej ograniczony 
zakres gorąco polecam odwiedzenie strony www.WindowBee.com gdzie szczegółowo opisaliśmy 
cykle i procesy rządzące rodzinami pszczelimi. W tym szczegółowo opisaliśmy poszczególne 
elementy hodowli w dziale „Prace w sezonie”.
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Fot.14 Ramka ula wślizguje się w 
przygotowany frez
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	 Nie mniej w największym skrócie: rodzina pszczela jest jednostką jako całość , i tak należy 
na nią patrzeć. Jest stałocieplna  i utrzymuje w miejscach gdzie znajduje się matka około 34°C i 
takiej temperatury wymagają jaja oraz larwy pszczele i poczwarki. Pszczoły aktywnie tą 
temperaturę regulują. Ale aby tego dokonać ich metabolizm przypomina tempem metabolizm 
ptaka lub ssaka o podobnej masie a nawet jest nieco szybszy. W związku z tym wraz z  
oddechem pszczoły generują duże ilości pary wodnej. Musi ona mieć szansę opuszczenia ula - i 
temu służą otwory wentylacyjne w jego bokach oraz przy podstawie. W standardowych ulach 
wylot jest szeroki i przez niego właśnie łatwo odbywa się wymiana gazowa i ucieczka nadmiaru 
wilgoci. Ul obserwacyjny połączony jedynie wężem ze światem zewnętrznym nie ma na  taką 
łatwą wymianę gazową szans. 

Dlatego bardzo ważną zasadą jest pilnowanie czystości korków wentylacyjnych. Ma to 
szczególne znacznie zimą i na przedwiośniu gdy pszczoły nie mogą masowo wentylować 
gniazda. Drożność korków wentylacyjnych utrzymujemy przepychając co pewien czas ich otworki 
za pomocą drucika, wpychając propolis (pszczoły uszczelniają nim ul) do wnętrza.  
Zaawansowani hodowcy mogą korek wymienić i zebrać z niego propolis do własnych potrzeb 
jako produkt pszczeli.

	 W zasadzie jest to jedyna, wraz z okresowym karmieniem pszczół czynność ,która jest 
wymagana do prawidłowo prowadzonej hodowli w celach dekoracyjnych i informacyjno- 
ekspozycyjnych. 

	 Dla celów hodowlanych wymagana jest szersza wiedza i dokształcanie we własnym 
zakresie poprzez obserwację, artykuły naukowe lub doświadczenie w pracy w standardowej 
pasiece hodowlanej. Do wszystkich tych aktywności serdecznie zachęcam, zaprocentuje to 
większym zainteresowaniem hodowlą ,która wraz z nabywaniem wiedzy stanie się jeszcze 
bardziej ciekawa.


Choroby pszczół 
	 Nie zwykliśmy myśleć o tym ,że pszczoły mogą chorować. Jednak jak każdy ,żywy 
organizm poza chorobami pojedynczych pszczół, kolonia, rodzina pszczela może cierpieć z 
powodu zagrożenia inwazją licznych patogenów. 

	 Choroba najczęściej  jest skutkiem zaburzenia składu robotnic (zbyt mała ich ilość  w 
stosunku do liczebności larw i poczwarek wymagających ogrzania i karmienia, dlatego takie same 
problemy może wywołać również głód). Głodne pszczoły ograniczają ogrzewanie czerwiu, 
robotnice  zaprzestają termo-genezy oraz opieki nad larwami. Te obumierając stają się siedliskiem 
chorób bakteryjnych i grzybiczych. Walka z nimi jest zazwyczaj łatwa i polega na usunięciu 
przyczyny braku opieki nad larwami, a więc na dostarczeniu robotnic lub nakarmieniu 
głodującego roju. Ewentualnie na dostosowaniu wielkości ula do ilości robotnic, czyli odjęciu 
nieobsiadanych przez pszczoły modułów.

	 W tym ograniczonym opracowaniu nie ma niestety miejsca na dokładne opisy chorób, 
dlatego gorąco polecam lekturę szeroko dostępną w internecie oraz na www.WindowBee.com. 


Warroza -Varroa destructor  
	 Jedyną chorobą o jakiej trzeba wspomnieć dokładniej  w instrukcji obsługi jest Warroza. 
Powodowana jest przez dużego roztocza Varroa destructor. Niszczy i uszkadza on czerw pszczeli 
ale także nakłuwa robotnice wysysając z nich hemolimfę  oraz roznosi inne choroby (głównie 15

wirusowe) wśród robotnic. 

	 Obecnie nie ma rodzin pszczelich całkowicie wolnych od tego pasożyta i pszczelarze 
przerzucają się pomysłami jego zwalczania.	 Jest  wymagane aby prowadzić takie leczenie  
pszczół stale ,gdyż w innym wypadku, w dość krótkim czasie, dojść może do zniszczenia wielu 
rodzin pszczelich w związku z rozwojem masowej inwazji. Bardzo proszę zapoznać się z tym 
pasożytem poszukując informacji oraz zdjęć szeroko dostępnych w internecie.


	 Ule obserwacyjne o szybach oddalonych od siebie o 38/39 mm spłycają komórkę 
pszczelą. Pszczoły rozwijające się w nich mają krótszy czas rozwoju, który przestaje odpowiadać 
samicom Varroa destructor.


 Hemolimfa - (upraszczając) = krew owadów15
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	 Cykl rozwojowy pszczół ulega desynchronizacji z cyklem rozwoju samic Varroa. Populacja 
roztocza ulega zapaści i po kilku generacjach robotnic, rodziny utrzymywane w ulach 
obserwacyjnych stają się wolne od warrozy. Taka właśnie sytuacja ma miejsce także w przypadku 
ula WindowBee™.

 

Dlatego w tych ulach nie leczy się początkowej,  obecnej tylko podczas zasiedlania i 
pewien czas później, inwazji Varroa destructor. Rodziny same przez zmianę czasu rozwoju 
robotnic uwolnią się od pasożyta! 

Podsumowanie 
	 Dziękujemy za wybranie i zakup naszego ula Windowbee™. Cieszymy się ,że mogliśmy 
podzielić się naszą pasją z Państwem. Pamiętajcie proszę ,że nauki „pszczelarzenia" nie można 
nauczyć się w jeden weekend gdyż jest to obszerny dział wiedzy hodowlanej. 

	 Jako twórca ula jest mi niezmiernie miło ,że hobby jakim zajmuję się od dzieciństwa może 
przynieść komuś radość i wspomóc zagrożone zmianami środowiska tak pożyteczne owady 
jakimi są pszczoły. Rozszerzenie hodowli na szerszą skalę może zwiekszyć pulę genetyczną tych 
owadów i dzięki temu również ich zdrowotność i zapas populacyjny na wypadek poważnych 
zamian środowiskowych jakie niewątpliwie czekają naszą planetę. Tym bardziej ,że wspiera 
wypieranie warrozy , ciągle groźnego pasożyta Pszczoły miodnej.

	 Proszę pamiętać ,że ul WindowBee™ jest ulem obserwacyjnym i hodowlanym 
przeznaczonym również do prowadzenia hodowli matek pszczelich szczególnej wartości. W 
związku z miniaturowymi rozmiarami nie można liczyć na to ,że tak mała rodzina pszczela jaka go 
zasiedla będzie dla nas dużym, a czasem jakimkolwiek źródłem produktów pszczelich. W 
ogromnej części przypadków to my będziemy musieli dostarczać pszczołom pokarm w postaci 
inwertu. 
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Gwarancja 
	 Ograniczona gwarancja obejmuje wady produktowe oferowanego ula a więc w 
szczególności wady elementów konstrukcyjnych niezauważone pomimo starań w procesie 
składania ,  wydruku i obróbki drewna w szczególności są to: 


-Zalania elementów wkręcanych plastikiem na etapie produkcyjnym uniemożliwiające wkręcenie 
wkrętów i śrub,


- Niewymiarowe elementy ,które nie pasują do układu ula (np. moduł którego rozmiary nie 
pozwalają na jego przykręcenie).  


Tylko takie reklamacje bedą rozpatrywane pozytywnie.


	 Charakterystyka materiału Nylon pa12 oraz drewna i pleksi są ogólnie dostępne i zmiany 
tych materiałów powstające w czasie nie podlegają gwarancji. Jakościowo praktycznie  nie 
podlegają takim zmianom.


	 Należy obchodzić się z ulem w sposób delikatny aby nie uszkodzić konstrukcji ula ani 
szybek. Mycie prowadzić powinno się miękka ściereczką nie zostawiającą „kłaczków” używając 
delikatnych detergentów. We własnym zakresie można wymienić szybki wykonane w standardzie 
z pleksi na inne z pleksi lub szklane grubości 3mm.


	 Gwinty metalowe mają ograniczoną wytrzymałość mogą ulec uszkodzeniu w przypadku 
zbyt forsownego przykręcania elementów ula. Należy je przykręcać do pierwszego lekkiego 
oporu.

Wszystkie elementy mają fizyczną i mechaniczną wytrzymałość charakterystyczną dla ich 
wykorzystania. 

	 W razie uszkodzenia mechanicznego elementu ula gwarancja tego nie obejmuje. Należy 
wówczas  wymienić uszkodzony element , kupując kompatybilny zamiennik w serwisie.


Serwis 
	 Wszystkie części ula WindowBee™ są wymienne i możliwe do zamówienia na stronie 
https://www.windowbee.com lub bezpośrednio kontaktując się na contact@windowbee.com. 


	 


Zakończenie 
	 Na sam koniec chciałbym wyrazić moją wdzięczność w stosunku do Rodziców. Ul ten jak i 
całe hobby nie mogłyby powstać i się rozwijać gdyby nie ich tolerancja w stosunku do 
nietypowych zainteresowań dziecka. Ogromny wkład Taty w projekt ula oraz jego drewniane 
wykończenie, Mamy natomiast w design, pozwoliły na jego finalizację. 


Serdecznie dziękuję     
Krzysztof Grzegorzewicz ( WindowBee ) 

Rodzice: 
Hanka Grzegorzewicz 
Adam Grzegorzewicz 

  z  17 17

https://www.windowbee.com
mailto:contact@windowbee.com

	Spis treści
	Przedmowa
	Czym jest ul WindowBee™
	Dla kogo przeznaczony jest ul WindowBee™
	Aspekty prawne lokalizacji ula w przestrzeni publicznej
	Warunki utrzymywania pszczół w ulu WindowBee™
	Lokalizacja ula w pomieszczeniu mieszkalnym
	Montaż ula WindowBee™
	Akcesoria dostępne w zestawie z opisem przeznaczenia
	Klateczka do poddawania matki pszczelej lub matecznika
	Zasiedlanie ula WindowBee™ pszczołami
	Wprawianie węzy oraz plastrów pszczelich do rameczek ula
	Krata odgrodowa, jej wykorzystanie i zakładanie
	Użycie dedykowanej przegonki
	Podstawy hodowli pszczół w ulach WindowBee™
	Choroby pszczół
	Podsumowanie
	Gwarancja
	Serwis
	Zakończenie

