
UWAGA!!! Zgnilec amerykański pszczół 

W dniu 18 września Wojewoda Śląski wydał rozporządzenie nr 2/18 w sprawie zwalczania zgnilca 

amerykańskie pszczół na terenie powiatów będzińskiego, zawierciańskiego oraz miasta Dąbrowa 

Górnicza. W związku, że ognisko choroby wystąpiło w Chruszczobrodzie, a obszar zapowietrzony 

obejmuje strefę 6 km, wyznaczono teren ograniczony w obrębie miasta Dąbrowa Górnicza tj.  

od południa:  

• do granicy powiatu zawierciańskiego wzdłuż DK790, aż do ulicy Łaskowej i dalej ulicą Łaskową 

w kierunku zachodnim,  

• następnie wzdłuż ulicy Ząbkowickiej, ulicy Związku Orła Białego i ulicą Władysława 

Sikorskiego do torów kolejowych w Dąbrowie Górniczej – Ząbkowice, 

• następnie od dworca kolejowego Dąbrowa Górnicza- Ząbkowice wzdłuż ulicy Armii Krajowej 

w kierunku zachodnim do drogi Wschodnia Obwodnica GOP 1. 

od zachodu:  

• Wschodnia Obwodnica GOP 1 w kierunku północnym do miejscowości Podwarpie, dalej 

drogą S1 do połączenia się z DK78 i wzdłuż tej drogi w kierunku miejscowości Zawiercie, do 

granicy gminy Siewierz z gminą Łazy na DK78. 

W związku z powyższym w najbliższych dniach, na drogach wjazdowych do obszaru zapowietrzonego 

zostaną ustawione tablice informacyjne o następującej treści: ”Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. 

Obszar zapowietrzony” 

Zgodnie z Rozporządzeniem w obszarze zapowietrzonym  

zakazuje się: 

• przemieszczania, bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii 

rodzin pszczelich, pszczół matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi 

używanych do pracy w pasiece, 

• organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół. 

nakazuje się: 

• niezwłoczne zgłaszanie właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii 

przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański 

pszczół. 

Nakazy i zakazy dotyczą wszystkich posiadaczy pszczół z obszaru zapowietrzonego. 

CO TO ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ?  

To bardzo groźna choroba pszczół, która nie zagraża ludziom bezpośrednio, natomiast może 

powodować trudności z zapylaniem roślin na terenach sadowniczych/ogrodniczych. Chorobę 

wywołuje bakteria Paenibacillus larvae zwana lasecznikiem larwy. Pojawia się, gdy pszczoły nie mogą 

zebrać odpowiedniej ilości nektaru, spadzi lub pyłku (czyli, gdy jest mało pożytku pszczelego) dla 

dużej ilości czerwiu i pszczoły karmicielki ograniczają do minimum pokarm dostarczany czerwiom. 

Paenibacillus larvae atakuje od wiosny do jesieni, a najsilniej w lipcu i sierpniu. Choroba ta pojawia 

się w pasiekach na terenie całego kraju. Jest zwalczana z urzędu przez służby weterynaryjne. 


