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jący w  badanym terenie powszechnie i  licznie, w  Polsce znany jest dotych-
czas tylko ze źródlisk  gorczańskich (CHANIECKA 2001a, 2001b).
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ABSRTRACT: Bumble bees (Bombus LATR.), belong to very effective plant pollinating in-
sects of economic and ecological importance. They were placed in so called „red book” and
belong to the species of entomofauna protected by law as animals menaced by human activ-
ity and environment pollution. As elements of natural biocenoses and symbols of natural
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landscape they are also presented in postage stamps and other philatelic issues. Since now
„bumble-bee stamps” were issued in 30 countries and they amount over 50 items. Of them
the oldest are the stamps showing buff and white tailed bumble bees, Bombus terrestris L.
and Bombus lucorum (L.) issued in Switzerland, Finland (1954), Poland and former Czecho-
slovakia (1961). Total number of these issues include pictures of 13 identified species and
some undetermined Bombus specimens. Majority of them show bumble bees as pollinators
visiting agricultural cultivars (e.g. clovers, sunflower), various ornamental plants, weeds, or-
chard-, park- and forest-trees and bushes. Pollination of cultivated and wild living plant spe-
cies, especially so called „difficult flowers” plants, (e.g. red clover, alfalfa) by them is
necessery condition of optimal fruit and seed crops and ecological balance in nature. Pres-
entation of these useful insects by means of philately is worthy of recom-
mendation as an attractive and effective method of popularization of their biocenotical and
economic importance and idea of nature conservation.

KEY WORDS: Bombus, bumble bees, environment protection, nature conservation, philat-
ely.

Trzmiele należą do najbardziej efektywnych zapylaczy roślin uprawnych
polowych, szklarniowych i dziko-rosnących w przyrodzie. Zanieczyszczenie
środowiska sprawia, że od wielu już lat ich liczebność w przyrodzie ma ten-
dencję malejącą. Niektóre gatunki są zagrożone wyginięciem i w związku
z tym umieszczone zostały w tzw. „czerwonej księdze”, na liście gatunków
entomofauny prawnie chronionej. W niektórych krajach prowadzi się zakro-
joną na szeroką skalę edukację ekologiczną społeczeństwa, a zwłaszcza z my-
ślą o młodzieży, mającą na celu upowszechnienie wiedzy o tych pożytecz-
nych owadach i idei ich ochrony. Celowi temu służą m.in. edycje znaczków
pocztowych i innych walorów filatelistycznych, jako jedna z najbardziej sku-
tecznych form tej działalności.

Pierwsze europejskie znaczki pocztowe związane tematycznie z trzmiela-
mi (Bombus LATR.), ukazały się już przed ponad 50 laty w Szwajcarii i Fin-
landii (1954), a nieco póżniej w Polsce i (byłej) Czechosłowacji (1961). Pol-
ski znaczek z trzmielem, B. lucorum (L.) (w serii: owady chronione) jest jak

MOTTO: “... les Bourdons hirsutes et trapus, parfois minuscules, presque
toujours énormes et couverts, comme les hommes primitifs, d’un informe
sayon que cerclent des anneaux de cuivre ou de cinabre. Ils sont encore ŕ
demi barbares, violentent les calices, les déchirent s’ils résistent, et pénčtrent
sous les voiles satinés des corolles comme l’ours des cavernes entrerait sous
la tente, toute de soie et de perles, d’une princesse byzantine. ...”

[“... Trzmiel gruby i kosmaty, w niektórych odmianach maleńki, prawie za-
wsze ogromny i pokryty kudłatym włosem, niby człowiek jaskiniowy, o prze-
paskach barwy miedzi lub cynobru. Jest to barbarzyńca na poły, gwałci kieli-
chy kwiatów, rozdziera je, jeśli się opierają, i pakuje się do przecudnego oko-
la płatków, niby niedźwiedź z epoki lodowej do namiotu z jedwabnej, hafto-
wanej perłami tkaniny, gdzie śni królewna z Bizancjum. ...”]

(MAETERLINCK M. 1901: La vie des abeilles.[Życie pszczół]. Paris).
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dotychczas jedyną pozycją z tym motywem, wydaną w naszym kraju. Później
ukazały się edycje w wielu innych krajach na całym świecie. Wydawano je
przy różnych okazjach, jak np. „Evropsky Rok Ochrany Přirody” (Czechy –
1995), „Krasnaja Kniga” (Rosja – 1994), „Pro Juventute” (Szwajcaria –
1954), „Fur die Jugend” (Niemcy – 1984), „I Exposicion Nacional de Orqu-
ideas” (Kolumbia – 1967), „Maurice Maeterlinck Prix Nobel De Litterature
1911” (Niger – 1977) etc. W sumie jest ich obecnie na świecie ponad 50,
a łącznie z kartami pocztowymi i stemplami okolicznościowymi o tej tematy-
ce znacznie więcej. Pokazano na nich 13 określonych i ponad 14 niezidenty-
fikowanych gatunków.

W literaturze filatelistyczno-entomologicznej trzmiele traktowane są za-
zwyczaj łącznie z pszczołą miodną i innymi błonkówkami pszczołowatymi.
Celem obecnego opracowania jest oddzielne potraktowanie tematu, gdyż
dotychczas brak było publikacji naukowej z tego zakresu, poza skromnymi
wzmiankami o charakterze popularno-naukowym (CHMIELEWSKI 1977).
Prezentację oparto na zbiorach własnych (znaczki, karty pocztowe) groma-
dzonych od wielu lat, przy czym korzystano z katalogów filatelistyki świato-
wej, takich jak Michel i Scott oraz Yvert & Tellier. Zebrane dane skonfron-
towano z podobnymi informacjami w dostępnej literaturze (DEVOS 1968;
FISK i in. 1962; MOULTON 1971; PRUESS 1973; SHAW, STUART CHING 1994;
WRIGHT 1967).

A oto gatunki trzmieli (Bombus LATR.) na wydanych dotychczas znacz-
kach pocztowych (kraj, rok edycji serii):

B. americanorum F. (Vietnam – 1986); B. bimaculatus CRESSON (Buł-
garia – 2002[?]); B. hortorum (L.) (Węgry – 1980); B. lucorum (L.)
(Finlandia – 1954, Polska – 1961, W. Man – 2001); B. modestus EVER-
SMANN (Rosja – 2000); B. muscorum (L.) (Rosja – 2000); B. pascu-
orum (SCOP.) [= B. agrorum (F.)] (Angola – 2000, Rosja – 2000);
B. pomorum (PANZ.) (Litwa – 1999); B. proteus GERSTAECKER (Rosja
– 2000); B. (Megabombus) ruderatus (F.) (Gwinea Równikowa – 1974,
Portugalia - Azory – 1984, Rosja – 2000); B. sporadicus NYLANDER
(Rosja – 2000); B. subterraneus (L.) (Angola – 2000, Rosja – 2000);
B. terrestris (L.) (Belgia – 1996, Jugosławia – 1978, Mongolia – 1979,
Niemcy - Berlin – 1982, Niger – 1977, Norwegia – 1997, Sharjah –
1972, Wielka Brytania – 1985); Bombus sp. (Brazylia – 1979, Finlandia
– 1993, Gwinea-Bissau – 2001, Monako – 1988, 1989, Kolumbia –
1967, Mozambik – 1989, Nikaragua – 1979, Niemcy - Berlin – 1985,
(była) NRD – 1980, 1982; Paragwaj – [?], Rosja – 1994, St Vincent –
1976, Umm-Al.-Qiwain – 1973).
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Spośród roślin odwiedzanych przez trzmiele na znaczkach tych pokazano
m.in. Carduus sp., Dianthus sp., Catasetum macrocarpum RICH. ex CUNTH.,
Centurea sp., Doronicum sp., Echium vulgare L., Fragaria sp., Gaillardia ari-
stata PURSH., Gentiana sp., Geranium sanguineum L., Helianthus annuus L.,
Hypericum perforatum L., Iris sp., Lilium sp., Monochaetum sp., Myosotis sp.,
Pulsatilla sp., Rosa sp., Salix sp., Trifolium pratense L., Trifolium repens L., Ve-
ronica sp.

Prezentacja trzmieli jako elementu krajobrazu przyrodniczego poprzez
filatelistykę jest efektywną, efektowną i godną rekomendacji formą popula-
ryzacji wiedzy o tych pożytecznych owadach, idei ochrony przyrody i środo-
wiska życia człowieka. Znaczki o tej tematyce poza walorami edukacyjnymi
mają też dużą wartość naukową i są miniaturowymi dziełami sztuki.
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