
Budowa ula i omówienie 

rodzajów uli 



Ule pasieczne 

 W polskich pasiekach spotyka się bardzo różne ule. Obok 
nowoczesnych, funkcjonują ule używane od wielu pokoleń, przekazywane 
członkom rodziny. Budowane kiedyś, według obowiązujących wówczas 
zasad, dzisiaj w nowoczesnej w gospodarce są mało przydatne. Są one 
ciężkie, posiadają dachy dwuspadziowe, w ulach tych brakuje 
odpowiednej wentylacji, a zamiast odejmowanych i składanych stojaków 
mają nogi przytwierdzone na stałe do korpusa. Cechy te utrudniają 
gospodarkę pasieczną i uniemożliwiają przewożenie ich na pożytki. 
Rezygnując całkowicie z gospodarki wędrownej, trudno w obecnych 
czasach osiągnąć zadawalające wyniki ekonomiczne.  



Co to jest ul? 

 Domki, w których mieszkają pszczoły 
nazywamy ulami. W warunkach naturalnych 
pszczoły miodne osiedlają się w dziuplach drzew, 
rozpadlinach skalnych, gdzie znajdują ochronę 
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 
Pszczołom udomowionym pomieszczenia na 
gniazda, w postaci uli dostarcza człowiek.  



Jaki wybrać ul? 

 Wybór typu ula jest jedną z najważniejszych  decyzji 
podczas zakładania pasieki, gdyż jest to decyzja na długie lata. 
Trzeba tu zaznaczyć, że pszczoły potrafią doskonale dostosować się 
do stworzonych im warunków. Ul musi spełnić jedynie podstawowe 
warunki, takie jak szczelność, izolacja  termiczna, a więc ochronę 
przed zimnem i przegrzaniem, możliwość regulowania pojemności 
stosownie do rozwoju rodziny, zapewnienie właściwej  wentylacji 
oraz możliwości pozyskiwania  miodu i innych produktów 
pasiecznych. Większość obecnie produkowanych uli , zwłaszcza 
nowoczesnych uli styropianowych spełnia te wymogi. 



Jaki wybrać ul c.d.? 

 Podstawowym materiałem, z którego 
wykonywano ule w przeszłości było drewno. Dziś 
również jest ono stosowane jako dobry i trwały materiał. 
W ostatnich 20 latach powszechnie do użycia weszły 
jednak ule styropianowe i poliuretanowe. Są lekkie, 
dobrze izolują i są stosunkowo tanie. Te nowoczesne ule 
wyposażone są z reguły w system wentylacji, co jest 
bardzo istotne, wielofunkcyjne powałki, tzw. higieniczne 
dennice, dodatkowe wyloty w korpusach, wymienne 
poławiacze pyłku itp. Ich budowa jest mocna, zwarta, 
mają płaskie daszki, co bardzo ułatwia transport. 



Ustawienie ula 
 Ule należy ustawiać tak, aby pszczoły nie 
przeszkadzały mieszkańcom posesji i sąsiadom. Żądlenie 
częściej zdarza się starszym osobnikom rodziny pszczelej, 
dlatego należy im zapewnić spokojny wlot i wylot z ula. 
Między innymi z tego powodu ule ustawia się tak, aby wylot 
nie był skierowany bezpośrednio w stronę drogi. Aby 
skierować pszczoły wylatujące z ula w inną stronę, można 
stosować płoty lub żywopłoty. Jeżeli obecność owadów jest 
uciążliwa dla sąsiadów, np. ze względu na użądlenia, właściciel 
rodziny pszczelej może być pociągnięty do odpowiedzialności, 
a sąd może zakazać utrzymywania pasieki w danym miejscu.  



Lokalizacja pasieki 

 Pasiekę z kilku powodów najlepiej założyć na wsi. Rośnie 
tam wiele roślin miododajnych, a pszczoły nie są narażone na 
spaliny i inne zanieczyszczenia środowiska. Ponadto część miast 
ma ustalone wewnętrzne zakazy prowadzenia pasiek w ich 
obrębie. Hodowla pszczół może się nie powieść także w 
sąsiedztwie specyficznych zakładów pracy. Pszczoły narażone na 
hałas czy drgania podłoża mogą źle zimować. Trzeba również 
wziąć pod uwagę sąsiedztwo innych pasiek. Zbyt duża ilość uli 
ustawiona na jednym terenie skutkowała będzie 
przepszczeleniem środowiska. Ponadto może dochodzić do 
rabowania się nawzajem rodzin pszczelich oraz przenoszenia 
chorób. 



Ocena zasobów pożytkowych 

 
 Ilość zasobów pożytkowych – ilość roślin 

znajdujących się w pobliżu zakładanej pasieki, która 
potencjalnie może dostarczać nektaru i pyłku. Wśród 
tych roślin skupię się głównie na kwitnących, jednak na 
uwagę zasługują także niektóre drzewa liściaste i iglaste, 
na których żyją mszyce i czerwce produkujące spadź. 
Ocenę zasobów dokonuje się dla pasiek stacjonarnych, 
ponieważ w przypadku wywozu pszczół możemy 
wykorzystać rośliny kwitnące na całkiem innym terenie. 



Budowa uli 

 Ul musi zapewniać pszczołom odpowiednie warunki 
bytowe. Powinien chronić rodzinę pszczelą przed czynnikami 
zewnętrznymi oraz umożliwiać utrzymanie wewnątrz 
najkorzystniejszego mikroklimatu. Ul musi mieć taką pojemność, 
by nie ograniczać rozwoju rodziny i zapewniać wystarczająco 
dużo miejsca na gromadzenie zapasów miodu. Pszczelarzowi 
musi pomagać w pracy, umożliwiając swobodny dostęp do 
rodziny pszczelej. Ul powinien być trwały i odporny na 
uszkodzenia mechaniczne. Dlatego efektywność prowadzenia 
pasieki w dużym stopniu zależy od konstrukcji ula i od tego, 
z jakiego materiału został zbudowany. 

 



Korpus gniazdowy 

To główna część ula, w której znajdują się 
plastry z czerwiem i zmagazynowanym 
miodem (w ulach wielokorpusowych 
może być ich kilka). 



Typy uli 

Ule leżaki, 

Ule kombinowane, 

Ule wielokorpusowe (stojaki). 



Budowa uli 

Każdy ul składa się z następujących elementów:  

 korpusu gniazdowego (w ulach wielokorpusowych może być ich kilka),  

 dna zwanego dennicą, daszka i podstawki.  

Wewnętrzne, ruchome wyposażenie ula stanowią:  

 ramki, nadstawki,  

 poduszki ocieplające,  

 zatwory i maty, kraty odgrodowe,  

 podkarmiaczki, wkładki i mostki wylotowe,  

 powałki i inne elementy stosowane w zależności od konstrukcji ula 
i rodzaju produkcji. 



Ule leżaki 
  Są najprostsze w obsłudze-  mają 

zawsze wolny dostęp do każdej dowolnie 
wybranej ramki i dużo przestrzeni 
manipulacyjnej. W większości 
przypadków możliwe są w nich 
jednoosobowe przeglądy. Dalsze zalety- 
to jeden rozmiar i łatwość stosowania 
ramki pracy.  



Ule kombinowane 

  Intencją twórców uli kombinowanych 
było oddzielenie nad gniazdem czystego 
miodu, gromadzonego w jasnych, 
pozbawionych czerwiu plastra. Ule te są 
lżejsze od typowych wieloramkowych 
leżaków, mimo zachowania dużej ich 
pojemności. 



Ule Wielokorpusowe 

  Rozpowszechnione są głównie tam, gdzie 
istnieją warunki prowadzenia 
wielkotowarowej gospodarki, w pasiekach 
liczących nieraz do kilku tysięcy pni, np. w 
USA, Kanadzie, krajach Ameryki Południowej i 
Środkowej, w b. ZSRR, Australii, Nowej 
Zelandii i w Chinach.  



Ule wielokorpusowe 
Ul Dadanta- ul rozbieralny o ramkach szeroko-niskich 

(ramka gniazdowa 435 x 300 mm, nadstawowa 435 x 
150mm). Mieści się w nim 15 ramek gniazdowych i 11 
nadstawkowych, zbitych z listewek o szerokości 35 
mm. Ten ul ma 2 wyloty: główny i zapasowy. W skład 
wyposażenia wchodzą: 2 wkładki wylotowe, 2 
zatwory, 2 mostki wylotowe oraz deska przegrodowa. 
Dennica jest przymocowana na stale do korpusu 
gniazdowego. 

 



Ul warszawski zwykły 

 

 Ul rozbieralny o ramkach wąsko-wąskich (ramka 
gniazdowa 240 x 445mm, nadstawowa 240 x 160mm). 
Zarówno w gnieździe jak i w nadstawce mieści się po 15 
ramek. Do wyposażenia ula należą: 2 ścieśniacze, szczelna 
przegroda, 2 maty boczne, poduszka lub mata górna. 
Dennica jest przymocowana na stałe do korpusu 
gniazdowego. 

 



Ul warszawski poszerzony  

 
 Ul rozbieralny o ramkach wąsko-
wąskich (ramka gniazdowa 300 x 435mm, 
nadstawowa 360 x 130mm). W gnieździe 
mieści się 16 ramek, w nadstawce 15 ramek. 
Do wyposażenia ula należą: 2 ścieśniacze, 
szczelna przegroda, 2 maty i poduszka lub 
mata górna. Dennica jest przymocowana na 
stałe do korpusu gniazdowego. 

 



Ul wielkopolski 

 Stojak wielokorpusowy, rozbieralny, składa 
się z dwóch korpusów na ramkę gniazdową i 
jednej nadstawki na półramkę, która służy za 
dodatkowy magazyn miodowy. W korpusie 
gniazdowym mieści się 10 ramek o wymiarach 360 
x 260 mm, w nadstawce też 10 półramek (360 x 
130 mm). Wyposażenie ula stanowią ponadto: 
dwie wkładki wylotowe, mostek wylotowy, zatwór 
i ramka ocieplająca. Dennica jest ruchoma. 

 



Ul Dadanta 

  
Typowy ul Dadanta jest ulem kombinowanym. Wymiary 
zewnętrzne gniazdowej ramki dadantowskiej wynoszą: 
szerokość 435 mm, wysokość 300 mm. W ulu Dadanta, 
w wersji najbardziej rozpowszechnionej, mieści się 15 ramek 
gniazdowych. Podwójne ściany, przednia i tylna, wykonane są 
z drewna i wypełnia je materiał izolacyjny.  
Ściany szczytowe (boczne) wykonane są z pojedynczych 
desek, a gniazdo ocieplają maty boczne. Z prawej strony 
przedniej ściany takiego ula (8 cm od ściany szczytowej), 
umiejscowiony jest otwór wylotowy (bok prawy i lewy w ulu 
określa się stojąc za nim).  
 



Wymiary ramek stosowanych 

w najpopularniejszych ulach  
  

Źródło: W. Ostrowska: ‘Pszczelarstwo” Wydawnictwo PWE, Warszawa 2013, s. 20-30 

             Typ ula 
Ramka gniazdowa Ramka nadstawkowa 

Szerokość wysokość Szerokość Wysokość 

Dadanta 435 300 435 145 

Warszawski poszerzony 300 435 360 130 

Wielkopolski 360 260 360 130 

Warszawski zwykły 240 435 240 155 

Dadanta zmodyfikowany 

amerykański 
448 286 448 168 

Dadanta”płytki 

amerykański” 
448 191 - - 

Dadanta 

wielokorpusowy 
435 230 - - 

Langstrotha 448 232 448 144 



Stałe wymiary w ulach 

 Gniazdo pszczele zbudowane bez ingerencji 
pszczelarza sprawia wrażenie budowli dość 
chaotycznej i przypadkowej. Jednak pszczoły 
budują gniazdo według względnie dokładnych 
reguł. Dotyczą one odległości między środkowymi 
ściankami plastrów (około 37,5 mm), grubości 
plastrów z czerwiem pszczelim (25 mm), 
i odległości między plastrami, czyli szerokości tak 
zwanych uliczek międzyplastrowych (od 6 do 
12,5 mm).  



Nowoczesny ul powinien: 

• Dbać o dobrostan rodziny pszczelej zimą i 
latem, 

• Powinien być przystosowany do gospodarki 
wędrownej 

 
Droga pokarmowa  

 

Kłąb zimowy  / 

miejsce do 

czerwienia 



Dennica odejmowana, zasiatkowana z 

wkładką dennicową, która umożliwia kontrolę 

ilości warrozy. 

  



  

Korpusów, które dają połączyć się w jedną  całość 



Krata odgrodowa 

 

1 2 3 





Przegonka – ul swoją konstrukcją musi 

umożliwiać stosowanie przegonki 



Podkarmiaczki – duże i łatwe w użyciu 



WAŻNE 

W pasiece posiadamy  TYLKO  

jeden typ ula. 



Sposoby zestawiania uli: (wady i zalety) 

jednorzędowe, dwurzędowe, grupowe, dowolne 

Ule na toczku można ustawić rzędami, czyli: 

 jeden rząd, 

 dwa rzędy, 

 trzy i więcej rzędów, 

Jednak w taki sposób, aby wylotki wszystkich uli były skierowane w jednym 
kierunku. Odstępy między rzędami powinny wynosić co najmniej 5 m, a 
między poszczególnymi ulami w rzędach:  

 przy ulach jednokolorowych 5 do 6 metrów, 

 przy ulach wielokolorowych 3 do 5metrów. 

 



Ważne 

  Ule można też ustawiać grupowo: po 
dwa, trzy, z wylotkiem skierowanym w różne 
strony. Niektórzy pszczelarze decydują się na 
ule rozrzucone, z wylotami również w różne 
strony. Niewskazane jest jednak ustawianie 
uli blisko jeden drugiego, ponieważ zbyt 
ciasne ustawianie uli powoduje błądzenie 
pszczół. 

 



Nie należy 

stawiać uli: 

• w centrum ruchliwego miasta oraz z daleka od pożytków, 

• w pobliżu zakładów przemysłowych emitujących zanieczyszczenia 
np. cukrownie, 

• frontem wylotowym w bezpośredniej bliskości wody stojącej lub 
płynącej, w której to obciążone i powracające pszczoły mogą się 
utopić, 

• na przeciągu, gdzie chłodne powietrze wdziera się do ula przez 
otwory wlotowe, 

• w kotlinie (niecce), gdzie ciężkie i chłodne powietrze, szczególnie 
podczas bezwietrznej pogody stoi bez ruchu. 



Nie należy stawiać 

uli cd. 
• naprzeciwko budynków ustawionych w podkowę, 

której część otwarta skierowana jest na południe, 
gdyż wtedy wiatr zachodni łapie się na jej 
wschodnim ramieniu i wdziera się do całego 
kwadratu, powodując, że rój pszczół nie ma spokoju 
ani w zimie, ani w lecie, 

• na terenie piaszczystym, nie osłoniętym, gdyż latem 
ule będą się przegrzewać, 

• w gęstym lesie lub słabo prześwietlanym sadzie, ze 
względu na cień. 

 



Cechy dobrego ula 

 Dobry ul powinien stwarzać pszczołom optymalne warunki 
bytowe oraz ułatwiać pracę pszczelarzowi. Jest to także ul, 
przystosowany do gospodarki wędrownej, nieodzownej w 
dzisiejszym pszczelarstwie.  

• Wykonany ściśle według standardu, w oparciu o określony 
wymiar ramki. Wszystkie zmiany ramek są niewskazane, 
choć pszczelarze majsterkowicze chętnie przeprowadzają 
eksperymenty w tym zakresie, 

• Ul o prostej konstrukcji, wszystkie skomplikowane 
rozwiązania utrudniają obsługę i podwyższają koszty. Prosta 
konstrukcja ułatwia także budowę uli we własnym zakresie. 



Cechy dobrego ula 

 • Lekki. Powszechnie stosowane drewno do budowy uli zastępowane jest 
przez surowce o dobrych parametrach izolacyjnych, takie jak styropian i 
pianka poliuretanowa. Przy umiejętnym i ostrożnym obchodzeniu się, ule 
takie mogą być użytkowane przez wiele lat, 

• Łatwo rozbieralny, którego konstrukcja ułatwia przeprowadzenie zabiegów 
higieniczno-sanitarnych i wprowadzenie dodatkowych, nowych 
technologii pasiecznych, 

• Przystosowany do gospodarki wędrownej- płaski daszek, brak wystających 
elementów, lekki, o konstrukcji zapewniającej skuteczną i łatwą regulację 
wentylacji w ulu na czas transportu rodzin, 

• Pojemny, estetyczny wygląd. 



Tendencje w budowie ula 
Materiały tradycyjnie wykorzystywane w budowie uli są wypierane przez: 

 styropian,  

piankę poliuretanową, 

płyty pilśniowe.  

 Przy właściwym konserwowaniu tych materiałów żywotność ula może 
sięgać nawet 30 lat. W porównaniu z drewnem są one znacznie lżejsze. Ma to 
duże znaczenie dla zdrowia pszczelarza. Wystarczy sobie uświadomić, że 
pszczelarz dźwiga co najmniej 1000 kg podczas jednej wizyty w pasiece 
pięćdziesięcio pniowej (1 korpus 10 kg x dwukrotne jego podniesienie x50 uli). 
Większość pasiek w Polsce wyposażona jest w ule leżaki lub kombinowane, które 
nie nadają się do intensywnej gospodarki pasiecznej. Są one ciężkie, o dachach 
dwuspadziowych, posiadają nogi przytwierdzone na stałe do ula. Dodatkowym 
mankamentem jest brak odpowiedniej wentylacji.  



Tendencje w budowie ula cd. 
 
 Wymiana uli lub tworzenie pasieki od podstaw wymagają 
wybrania optymalnego rozwiązania konstrukcyjnego 
wprowadzanego ula. Trudno jest spełnić wszystkie wymagania 
wybrania optymalnego rozwiązania konstrukcyjnego 
wprowadzonego ula. Każdy pszczelarz próbuje osiągnąć pewien 
kompromis pomiędzy tymi wymaganiami a kosztem wykonania ula. 
Poza ulami stanowiącymi największy wydatek, niezbędne 
inwestycje jakie pszczelarz musi poczynić dla sprawnego 
funkcjonowania zakładanej pasieki, bez względu na jej wielkość, to 
zakup sprzętu.  



Ule poliuretanowe 

Podobnie jak z uli drewnianych, miód pozyskiwany z uli 
poliuretanowych jest tak samo ekologiczny i równie smaczny. 
Tego rodzaju ule, wykonane z poliuretanu są niezwykle 
wytrzymałe, zwłaszcza na uszkodzenia mechaniczne, a 
dodatkowo zapewniają doskonałą izolację termiczną zarówno 
latem jak i w mroźne, zimowe wieczory. W porównaniu do uli 
wykonanych z innych materiałów, poliuretanowe są o wiele 
lżejsze jak i ich produkcja trwa o wiele krócej. Tym samym 
odchodząc od standardowych uli zyskujemy znacznie więcej, a 
przede wszystkim zyskujemy większą wytrzymałość, co jest 
niezwykle ważne przy ich całorocznej eksploatacji. 



Ule poliuretanowe 

Ule wykonane z poliuretanu są zdecydowanie lżejsze od 
uli drewnianych. Idealnie sprawdzają się w pasiekach 
wędrownych, w których występuje konieczność 
przemieszczania uli. Zdarza się, że częste przenoszenie 
uli prowadzi do uszkodzeń, potłuczeń a nawet zniszczeń 
poszczególnych elementów. Właściwości poliuretanu 
pozwalają na intensywną eksploatację bez utraty 
właściwości mechanicznych. 



Ule poliuretanowe 
Zalety ula poliuretanowego:  

• niewielka waga,  

• zbudowane z niezwykle trwałego, twardego i odpornego na warunki 
atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne materiału, 

• posiadają bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, zarówna zimą jak i 
latem, 

• duża łatwość utrzymania higieny w ulu, 

• niewielka chłonność materiału, 

• poszczególne elementy tych uli zestawiają się bez problemu z elementami uli 
z innych materiałów (np. z ulami styropianowymi czy drewnianymi). 



Ul wielkopolski 10 ramkowy – poliuretanowy 



Ul dadant 10 ramkowy – poliuretanowy 



Ul wielkopolski 12 ramkowy – poliuretanowy 



Ule styropianowe 

Coraz większą popularnością cieszą się również 
ule styropianowe. Niewielka masa i małe, w 
porównaniu z ulami drewnianymi, gabaryty 
czynią je szczególnie przydatnymi w pasiekach 
wędrownych, ale są użyteczne także w 
pasiekach stacjonarnych, również amatorskich. 



Ule styropianowe 
O ich przydatności decyduje łatwość ich odkażania, trwałość i 
duża estetyka wykonania. Gospodarka w ulach styropianowych 
nie różni się od tej w ulach wykonanych z innych materiałów. 
Jedynym problemem, z którym może się spotkać pszczelarz, jest 
zawilgocenie gniazda wynikające z nieprzepuszczalności tego 
materiału. Za to duża termoizolacyjność styropianu zapewnia 
doskonałe warunki cieplne, co korzystnie wpływa na szybki 
rozwój wiosenny rodziny pszczelej utrzymywanej w takim ulu. 
Ule styropianowe są wyposażone w dodatkowe elementy 
ułatwiające wykonywanie wielu prac pasiecznych i do 
pozyskiwania dodatkowych produktów pszczelich. 



Ule styropianowe 

Zalety ula styropianowego: 

• znakomite właściwości izolacyjne 

• odporność na wilgoć 

• lekkość elementów, która ułatwia podkarmianie, miodobranie oraz 
prowadzenie pasiek wędrownych 

• długa żywotność, związana z odpornością na czynniki atmosferyczne 

• mocna i trwała konstrukcja 

• ekologiczność (brak ryzyka dla środowiska przy produkcji, wtórne 
wykorzystanie odpadów) 

• kompatybilność wszystkich elementów 

 



Ul Wielkopolski z dennicą niską - styropianowy 



Ul Dadant dennica wysoka z poławiaczem pyłku - 

styropianowy 

  



Ul Warszawski Poszerzany z dennicą niską - 

styropianowy 
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