
XLV  NAUKOWA KONFERENCJA
PSZCZELARSKA

11 – 12 MARCA 2008

SZCZEGÓ£OWY PROGRAM KONFERENCJI

11 marca

10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji
dr Krystyna Pohorecka - Dyrektor Oddzia³u Pszczelnictwa ISK, 
Pu³awy 

I sesja plenarna – Biologia
przewodnicz¹cy sesji – prof. dr hab. Wojciech Skowronek

10.15 – 10.35 Wyk³ad wprowadzaj¹cy: Osi¹gniêcia XXI wieku w biologii pszczó³ 
rodzaju Apis
prof. dr hab. Jerzy Wilde – Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, 
Olsztyn

10.35 – 10.45 Dlaczego zachodzi czêœciowe wynicowanie aparatu kopulacyjnego 
trutnia i znaczenie tego procesu
prof. dr hab. Jerzy Woyke - SGGW, Warszawa

10.45 –10.55 Porównanie dwóch metod oceny zachowania higienicznego 
pszczo³y miodnej (Apis mellifera mellifera)
dr Krzysztof Olszewski, dr Grzegorz Borsuk,
prof. dr hab. Jerzy Paleolog - AR, Lublin

10.55 – 11.05 Wp³yw osierocenia rodziny pszczelej (Apis mellifera) na zmiany 
anatomiczne i d³ugoœæ ¿ycia robotnic pszczo³y miodnej
mgr Karolina Kuszewska, Zahra Naeef Ayoub, mgr Marta Wantuch, 
prof. dr hab. Micha³ Woyciechowski - UJ, Kraków

11.05 – 11.15 Wp³yw py³ku kukurydzy modyfikowanej genetycznie (odmiana 
MON 63xMON 810) na wybrane wskaŸniki antyoksydacyjne 
m³odych robotnic pszczo³y miodnej (Apis mellifera carnica)
Marek Farjan1, dr Zbigniew Lipiñski, prof. dr hab. Krystyna 
¯ó³towska1, dr Benedikt Polaczek2 - 1Uniwersytet 
Warmiñsko-Mazurski, Olsztyn; 2Freie Uniwersität, Berlin, Ger many

11.15 – 11.30 Dyskusja

11.30 – 11.50 Przerwa na kawê
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II sesja plenarna – Hodowla i Genetyka, Gospodarka pasieczna
przewodnicz¹cy sesji – prof. dr hab. Jerzy Woyke

11.50 – 12.00 Porównanie jakoœci matek pszczo³y miodnej na podstawie 
u¿y³kowania przedniego skrzyd³a
dr Adam Tofilski, dr hab. Krystyna Czekoñska – AR, Kraków

12.00 – 12.10 Alternatywna koncepcja hodowli pszczó³ w Polsce
mgr Cezary Kruk1, Piotr £uka2 - 1Lubelski Oœrodek Doradztwa 
Rolniczego w Koñskowoli; 2Pasieka Hodowlana Piotr £uka, Pu³awy

12.10 – 12.20 Asymetria skrzyde³ pszczo³y miodnej
mgr Katarzyna Wieteska - Krajowe Centrum Hodowli Zwierz¹t, 
Warszawa

12.20 – 12.30 Wstêpne wyniki badañ nad zimowaniem zapasowych matek 
pszczelich w zmodyfikowanych ulikach weselnych
dr Janusz Bratkowski1, dr hab. Bo¿ena Chuda-Mickiewicz2, prof. dr 
hab. Zygmunt Jasiñski3, dr Beata Ma dras-Majewska3, prof. dr hab. 
Jaros³aw Prabucki2, mgr Jerzy Samborski2, dr Maciej Siuda1, prof. dr 
hab. Jerzy Wilde1, prof. dr hab. Jerzy Woyke3 -1Uniwersytet 
Warmiñsko-Mazurski, Olsztyn; 2AR, Szczecin; 3SGGW, Warszawa

12.30 – 12.40 Intensyfikacja produkcji czerwiu i pszczó³ w rodzinach pszczelich 
w Polsce
prof. dr hab. Jerzy Wilde, dr Maciej Siuda, dr Janusz Bratkowski – 
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, Olsztyn

12.40 – 12.55 Dyskusja

12.55 – 14.00 I sesja posterowa - Biologia, Hodowla i Genetyka, Choroby
i Zatrucia, Gospodarka pasieczna

14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa – Centrum Szkoleniowo-Kongresowe IUNG,
Al. Królewska 17

III sesja plenarna – Choroby i Zatrucia
przewodnicz¹ca sesji – dr hab. Bo¿ena Chuda-Mickiewicz

15.00 – 15.20 Wyk³ad wprowadzaj¹cy: Choroby wirusowe pszczó³
dr hab. Pawe³ Chorbiñski - Uniwersytet Przyrodniczy, Wroc³aw

15.20 – 15.30 Zespó³ masowego giniêcia rodzin pszczelich w Polsce
dr Gra¿yna Topolska, lek.wet. Sylwia Kasprzak – SGGW, Warszawa

15.30 – 15.40 Analiza stanu zdrowotnego rodzin pszczelich na podstawie 
badania prób osypu zimowego
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dr Krystyna Pohorecka1,2, mgr Piotr Semkiw1, dr Piotr Skubida1 - 
1Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy, 2PIWet – PIB, Pu³awy

15.40 – 15.50 Ocena ryzyka rozwoju zgnilca amerykañskiego w pasiekach na 
podstawie badania prób miodu – badania wstêpne
dr Krystyna Pohorecka1,2, lek. wet. Andrzej Bober1 - 1PIWet-PIB, 
Pu³awy; 2Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy

15.50 – 16.00 Wp³yw inwazji Nosema apis na zawartoœæ py³ku w jelicie pszczó³ 
lotnych
dr hab. Rajmund Sokó³ - Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, Olsztyn

16.00 – 16.10 Zawartoœæ chlorowanych wêglowodorów u pszczó³ z osypu 
zimowego
dr Anna Spodniewska, prof. dr hab. Konstanty Romaniuk - 
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, Olsztyn

16.10 – 16.25 Dyskusja

16.25 – 16.45 Przerwa na kawê

IV sesja plenarna – Choroby i Zatrucia
przewodnicz¹cy sesji – prof. dr hab. Jerzy Wilde

16.45 – 16.55 Skutecznoœæ zwalczania Varroa de struc tor paskami z amitraz¹ w 
rodzinach z czerwiem
dr hab. Bo¿ena Chuda-Mickiewicz, prof. dr hab. Jaros³aw Prabucki, 
mgr Jerzy Samborski, mgr Piotr Rostecki - AR, Szczecin

16.55 – 17.05 Skutecznoœæ warroabójcza Biowaru, Baywarolu i kwasu 
szczawiowego w badaniach terenowych, w 2007 roku
dr Krystyna Pohorecka1,2, mgr Piotr Semkiw1, dr Piotr Skubida1, 
1Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy; 2PIWet-PIB, Pu³awy

17.05 – 17.15 Wp³yw preparatu Beevital Hive Clean na be hav ior pszczó³ i 
usuwanie Varroa de struc tor
mgr in¿. Maciej Howis - Uniwersytet Przyrodniczy, Wroc³aw

17.15 – 17.25 Porównanie wra¿liwoœci na amitraz  populacji Varroa  de struc tor 
pochodz¹cych z pasiek leczonych amitrazem i fluwalinatem
dr Krystyna Pohorecka1,2, lek. wet. Andrzej Bober1- 1PIWet-PIB, 
Pu³awy; 2Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy

17.25 – 17.40 Dyskusja

20.00 – Spotkanie kole¿eñskie w Pa³acu Marynki, ul Kazimierska 2
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12 marca

8.00 - 9.00 Zebranie Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego

V sesja plenarna – Produkty pszczele
przewodnicz¹ca sesji – dr hab. Krystyna Czekoñska

9.10 - 9.30 Wyk³ad wprowadzaj¹cy: Wêglowodanowy sk³ad miodu
dr Hel ena Rybak-Chmielewska - Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, 
Pu³awy

9.30 - 9.40 Potwierdzaj¹ca metoda oznaczania pozosta³oœci sulfonamidów w 
miodzie przy u¿yciu chromatografii cieczowej ze spektrometri¹ 
mas
dr hab. Andrzej Posyniak1, dr Kamila Mitrowska1, Krzysztof 
Ja¿d¿ewski2, Katarzyna Pietruszka1, Anna Gajda1 - 1PIWet-PIB, 
Pu³awy; 2G³ówny Inspektorat Weterynaryjny, Warszawa

9.40 - 9.50 Oznaczanie zawartoœci wody w produktach pszczelich (py³ku 
kwiatowym, jadzie pszczelim i mleczku pszczelim) metod¹ Karla 
Fischera
dr Teresa Szczêsna, dr Hel ena Rybak-Chmielewska, mgr Ewa Waœ,
dr Piotr Skubida - Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy

9.50 - 10.00  Badania wp³ywu fruktozy na proces krystalizacji glukozy
z roztworów wodnych
dr S³awomir Bakier - Politechnika Bia³ostocka

10.00 - 10.10 Wp³yw temperatury i zawartoœci wody na lepkoœæ polskich 
miodów
dr S³awomir Bakier - Politechnika Bia³ostocka

10.10 - 10.20 Nowe chemiczne markery miodów odmianowych z województwa 
dolnoœl¹skiego
dr Izabela Jasicka-Misiak, prof. dr hab. Pawe³ Kafarski – Uniwersytet 
Opolski

10.20 - 10.35 Dyskusja

10.35 - 10.50 Przerwa na kawê

10.50 - 11.20 II sesja posterowa - Produkty pszczele, Po¿ytki i Zapylanie, 
Owady zapylaj¹ce,  Apiterapia
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VI sesja plenarna – Po¿ytki i zapylanie, Owady zapylaj¹ce
przewodnicz¹cy sesji – prof. dr hab. Zdzis³aw Wilkaniec

11.20 – 11.30 Zasobnoœæ miedz i zaroœli œródpolnych w gatunki po¿ytkowe
dr Bo¿ena Denisow, mgr Ma³gorzata Wrzesieñ - AR, Lublin

11.30 – 11.40 Im port trzmieli ziemnych (Bombus terrestris) – korzyœci
i zagro¿enia
El¿bieta Ro¿ej, Hajnalka Szentgyörgyi, Micha³ Woyciechowski - UJ, 
Kraków

11.40 – 11.50 Wp³yw atraktantu Pollinus na intensywnoœæ oblotu rzepaku 
jarego
dr Zbigniew Ko³towski, Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy

11.50 – 12.00 Charakterystyka miodu pozyskanego z krajowej plantacji 
s³onecznika
dr Zbigniew Ko³towski, Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy

12.00 – 12.15 Dyskusja

VII sesja plenarna – Apiterapia
przewodnicz¹ca sesji – dr Hel ena Rybak-Chmielewska

12.15 – 12.25 Przeciwnowotworowe dzia³anie miodu
prof. dr hab. Bogdan Kêdzia, mgr El¿bieta Ho³derna-Kêdzia - 
Instytut Roœlin i Przetworów Zielarskich, Poznañ

12.25 – 12.35 Leczenie propolisem zaka¿eñ skóry i b³on œluzowych
prof. dr hab. Bogdan Kêdzia, mgr El¿bieta Ho³derna-Kêdzia - 
Instytut Roœlin i Przetworów Zielarskich, Poznañ

12.35 – 12.45 Porównanie w³aœciwoœci farmakologicznych miodów 
œródziemnomorskich w stosunku do miodów krajowych
prof. dr hab. Artur Stojko - Œl¹ski Uniwersytet Medyczny, Katowice; 
Polska Fundacja Apiterapii

12.45 – 12.55 Detoksykacyjna rola preparatu miodowo – melisowego w trakcie 
embrio i organogenezy
Aleksandra MoŸdzierz, Ma³gorzata Juszko-Piekut, Dorota Olczyk, 
Anna Rzepecka-Stojko, dr hab. Jerzy Stojko - Œl¹ski Uniwersytet 
Medyczny, Katowice

12.55 – 13.05 Wykorzystanie procesu metylacji DNA u Apis mellifera w 
poznaniu mechanizmów zachodz¹cych w genomie cz³owieka
Olga Smagacz1, Agata Kaba³a-Dzik2, Rob ert D. Wojtyczka2, Anna 
Rzepecka-Stojko2, dr hab. Jerzy Stojko1 - 1Œl¹ski Uniwersytet 
Medyczny, Katowice; 2Œl¹ski Uniwersytet Medyczny, Sosnowiec
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13.05 – 13.15 Analiza w³aœciwoœci przeciwdrobnoustrojowej miodu
w zale¿noœci od zawartych w nich substancji aktywnych
Rob ert D. Wojtyczka1, Agata Kaba³a-Dzik1, Olga Smagacz2, Anna 
Rzepecka-Stojko1, Ma³gorzata Kêpa1, Danuta Idzik1, dr hab. Jerzy 
Stojko2 - 1Œl¹ski Uniwersytet Medyczny, Sosnowiec; 2Œl¹ski 
Uniwersytet Medyczny, Katowice

13.15 – 13. 30 Dyskusja

13.30 Zakoñczenie konferencji
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I SESJA POSTEROWA - 11 marca 2008 r.

Uwaga!!!  Numery posterów odpowiadaj¹ numerom tablic

Biologia

1. Ol fac tory learn ing in worker hon ey bees (Apis mellifera carnica Pollm.) from 
queenright and queenless col o nies - prof. dr hab. A. Skirkevièius1,
L. Blaþytë-Èereðkienë2 - 1 Vilnius Ped a gog i cal Uni ver sity, 2In sti tute of Ecol ogy

of Vilnius Uni ver sity, Lith u a nia.

2. Obraz histologiczny nab³onka jelita œrodkowego robotnic i trutni pszczo³y
miodnej przetrzymywanych w cieplarce - dr A. £angowska, prof. dr hab. B.

Szymaœ - AR, Poznañ

3. Wp³yw celowej zmiany struktury wiekowej i liczebnoœci rodziny pszczelej
na zachowanie higieniczne - mgr in¿. P. Okniañski - Uniwersytet

Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz

4. Wspó³dzia³anie pomiêdzy pszczo³ami w teœcie klatkowym - dr G. Borsuk, dr

K. Olszewski, prof. dr hab. J. Paleolog - AR, Lublin

5. Wp³yw PG na zawartoœæ bia³ek powierzchniowych u Apis mellifera - test
klatkowy - mgr A. Strachecka1, R.S. Burzyñski2, prof. dr hab. J. Paleolog1,
D. Twaróg1, D. Choroszyñska1, E. Misiura1 - 1AR, Lublin; 2R.S. Burzyñski

Clinic, Hous ton, USA

6. Wp³yw temperatury otoczenia podczas zimy na wartoœci stê¿eñ bia³ek
powierzchniowych u pszczó³ - D. Twaróg, mgr A. Strachecka, prof. dr hab.

J. Paleolog, mgr K. Kasperek, E. Misiura, D. Choroszyñska - AR, Lublin

7. Wartoœæ stê¿enia bia³ek powierzchniowych u poszczególnych faz
rozwojowych Apis mellifera - D. Choroszyñska, E. Misiura, D. Twaróg, prof. dr 

hab. J. Paleolog, mgr A. Strachecka - AR, Lublin

8. Aktywnoœæ proteolityczna powierzchni cia³a Apis mellifera

- mgr A. Strachecka1, K. Grzywnowicz2 - 1AR, Lublin; 2UMCS, Lublin 

9. Odzia³ywanie kwasu mrówkowego na stê¿enie bia³ka powierzchniowego
pszczo³y miodnej Apis mellifera L. - E. Misiura, D. Choroszyñska, D. Twaróg,

prof. dr hab. J. Paleolog, mgr A. Strachecka, dr K. Olszewski - AR, Lublin

10. Wybrane mechanizmy zachowañ obronnych u robotnic i matek pszczelich

- mgr K. Kasperek, prof. dr hab. J. Paleolog, R. Szczêch - AR, Lublin

11. Udzia³ pszczó³ ró¿nego wieku w procesie usuwania martwego czerwiu - mgr
B. Panasiuk, prof. dr hab. W. Skowronek, dr D. Gerula, dr M. Bieñkowska, mgr

P. Wêgrzynowicz – Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy

12. Wp³yw wybranych czynników na poziom reakcji obronnych pszczo³y

miodnej - dr A. Ro man, Z. G³adysz - Uniwersytet Przyrodniczy, Wroc³aw

13. Sea sonal vari a tions of the main bio chem i cal pa ram e ters of the hemolymph
of Apis mellifera carpathica in Ro ma nia - A. Sapcaliu1, Adrian Siceanu1,
C. Mateescu1, E. Cauia1, C. Pavel1, I. Radoi2, D. Condur3 - 1In sti tute for
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Beekeeping Re search and De vel op ment; 2USAMV; 3Spiru Haret Uni ver sity,

Bu cha rest; Ro ma nia

Hodowla i Genetyka

14. Pre lim i nary re sults re gard ing the ge netic and morphometric

char ac ter iza tion of hon ey bees (A. mellifera) from Ro ma nia - E. Cauia1,
D. Usurelu2, P. Apostol2, D. Cimponeriu2, A. Siceanu1, 1In sti tute for

Beekeeping Re search and De vel op ment; 2Uni ver sity of Bu cha rest; Ro ma nia

15. Jakoœæ matek sztucznie unasienionych bez sprawdzonego czerwienia
oferowana na polskim rynku przez wybrane pasieki hodowlane w 2007 roku

- mgr C. Kruk1, mgr J. Kasztelewicz2, W. Starzyñski2, K. Kasztelewicz2 -
1Lubelski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Koñskowoli, 2Gospodarstwo

Pasieczne „S¹decki Bartnik” w Stró¿ach

16. Testowanie wartoœci ulików weselnych Mini-Plus w sezonie letnim

i zimowym - mgr C. Kruk1, mgr J. Kasztelewicz2, W. Starzyñski2,
K. Kasztelewicz2, J. Chudzik2, Z. Bogusz2 - 1Lubelski Oœrodek Doradztwa
Rolniczego w Koñskowoli, 2Gospodarstwo Pasieczne „S¹decki Bartnik” w

Stró¿ach

17. Stan po zimowli i iloœæ czerwiu w rodzinach pszczelich na przestrzeni

dziesiêciu lat oceny - dr A. Gontarz - Akademia Podlaska, Siedlce

18. Wp³yw anestezji ditlenkiem wêgla w mieszaninie z powietrzem i azotem na
zachowanie i prze¿ywalnoœæ robotnic pszczo³y miodnej (Apis mellifera) - dr hab. 
K. Czekoñska - AR, Kraków 

19. Ocena ró¿norodnoœci genetycznej pszczó³ z zamkniêtego rejonu hodowli

w Puszczy Augustowskiej w oparciu o badania DNA mitochondrialnego

- dr A. Oleksa - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

20. Fitohormony w inseminacji matek pszczelich - dr hab. B. Chuda-
Mickiewicz, prof. dr hab. J. Prabucki, mgr J. Samborski, mgr P. Rostecki
- AR, Szczecin

21. Podejmowanie czerwienia przez matki w ulikach snozowych  i  mini  ulach 
styropianowych - mgr J. Samborski, dr hab. B. Chuda-Mickiewicz, prof. dr hab. 

J. Prabucki, mgr P. Rostecki - AR, Szczecin

22. Sukces reprodukcyjny trutówek w rodzinkach bezmatecznych - dr J.
Bratkowski, prof. dr hab. J. Wilde - UWM, Olsztyn

23. Re search and as sess ment of Apis mellifera carnica ped i gree col o nies - dr D.

Tamaðauskienë, dr J. Raèys - In sti tute of Ag ri cul ture, Akademija, Lith u a nia

24. The im pact of worm ing of the en vi ron ment on the hon ey bee queen losses -
ing. J. Kopernický, PhD. - SCAR, In sti tute of Api cul ture Liptovský Hrádok,

Slovakia

25. Ocena wartoœci u¿ytkowej dwóch linii pszczó³ selekcjonowanych w Oddziale 
Pszczelnictwa - mgr P. Wêgrzynowicz, dr M. Bieñkowska, dr D. Gerula, mgr B. 

Panasiuk - Oddzia³ Pszczelnictwa ISK Pu³awy
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26. Rozpoczynanie czerwienia przez matki pszczele, unasieniane sztucznie w
czasie podejmowania przez nie lotów godowych - dr D. Gerula, dr M.
Bieñkowska, mgr B. Panasiuk, mgr P. Wêgrzynowicz - Oddzia³ Pszczelnictwa

ISK Pu³awy

27. Wp³yw wieku matek pszczelich i dawki nasienia trutni na wyniki sztucznego 
unasieniania - dr M. Bieñkowska, dr D. Gerula, mgr B. Panasiuk, mgr P.

Wêgrzynowicz - Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy

28. Electronic method beerace for bees’ breed ing se lec tion - L. Kolbina,
S. Nepeivoda - The Udmurt State Sci en tific Re search In sti tute of Ag ri cul ture,

Rus sia

29. Phylogenetics of hon ey bees Apis mellifera mellifera L. from south ern and
mid dle Urals - R. A. Ilyasov, A. V. Poskryakov, A. G. Nikolenko – Rus sian

Acad emy of Sci ence, Rus sia

30. Re cent bee bre eding achivem ents in Po land - mgr J. Troszkiewicz, mgr T.

Kwiatkowski - Na tional An i mal Breed ing Cen ter, Warszawa 

31. The black bee ge net ic re sou rce con ser vati on pro gramme in Po land - mgr M.
Jasz czyns ka1  mgr J. Trosz kiew icz2, mgr T. Kwiat kows ki2 - 1Na tion al Re sea rch
In stit ute of Anim al Pro duct ion, Kra ków, 2Na tion al Anim al Bre eding Cen ter,

War szawa

32. Przyœpieszanie rozpoczynania czerwienia przez inseminowane matki - mgr

in¿. G. Szafarska, prof. dr hab. Z. Jasiñski – SGGW, Warszawa

Choroby i Zatrucia

33. Mechanizmy rozpoznawania immunologicznego u pszczo³y miodnej - prof.

dr hab. Z. Gliñski, dr M. Chmielewski, dr K. Buczek- AR, Lublin

34. Immunostymulatory naturalne w kszta³towaniu odpornoœci hemocytarnej
pszczó³ robotnic Apis mellifera L. - dr M. Chmielewski, dr M. T. Zoñ, dr K.

Buczek - AR, Lublin

35. Skutecznoœæ obnó¿y py³kowych w hodowli egzotycznego gatunku roztoczy
Blomia tropicalis (Acarina: Glycyphagidae) - prof. dr hab. W. Chmielewski -

Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy

36. Foretyczne formy roztoczy (Acarina) spotykane na kilku pospolitych
gatunkach trzmieli (Bombus spp.) w okolicy Pu³aw - prof. dr hab. W.
Chmielewski1 , prof. R. A. Baker2 - 1Oddziaù Pszczelnictwa ISK, Puùawy;

²Uni ver sity of Leeds, UK

37. Wystêpowanie warrozy i nosemozy w 2007 roku w województwie

dolnoœl¹skim - dr hab. P. Chorbiñski - Uniwersytet Przyrodniczy, Wroc³aw

38. Wybrane przyczyny wypryskiwania pszczó³ podczas zimowli

- mgr K. Kasperek, prof. dr hab. J. Paleolog - AR, Lublin

39. Ap pli ca tion of high doses of For mic Acid - F. Kamler, V. Veselý - Bee

Re search In sti tute in Dol, Czech Re pub lic
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40.Przyczyny powstawania zatruæ pszczó³ pestycydami - prof. W. Huszcza - AR,
Lublin

41.Charakterystyka toksycznego oddzia³ywania pestycydów na pszczo³y - prof.
W. Huszcza - AR, Lublin

Gospodarka pasieczna

42. Elec tronic equip ment to monitorize some bi o log i cal pro cess of eco nomic

im por tance in hon ey bee col ony and its en vi ron ment - A. Siceanu1, C.
Radoi1, I. Guresoaie1, E. Cauia1, P. Svasta2, V. Vulpe2, M. Davidescu2, C.
Ionescu3 - 1The In sti tute for Beekeeping Re search and De vel op ment, Bu cha rest;
The Polytechnics Uni ver sity, Bu cha rest; 2The Cen ter for Elec tronic Tech nol ogy

and In ter con nec tion Tech niques; 3Ra dio Con sult Ltd.

II SESJA POSTEROWA - 12 marca 2008 r.

Uwaga!!!  Numery posterów odpowiadaj¹ numerom tablic

Produkty pszczele

1. Mikrobiologiczne i chromatograficzne badania jadu pszczelego - prof. dr
hab. Z. Kokot1, mgr J. Matysiak1, mgr E. Ho³derna-Kêdzia2, prof. dr hab. B.
Kêdzia2 - 1Uniwersytet Medyczny, Poznañ; 2Instytut Roœlin i Przetworów

Zielarskich, Poznañ 

2. Wstêpne badania wêglowodorów w wosku technik¹ chromatografii gazowej
z detektorem masowym (GC-MS) - mgr E. Waœ, dr H. Rybak-Chmielewska, dr 

T. Szczêsna, dr P. Skubida - Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy

3. Poziom kumulacji wybranych pierwiastków toksycznych w pszczelich
obnó¿ach py³kowych - dr A. Ro man, A. Król - Uniwersytet Przyrodniczy,

Wroc³aw

4. Obraz py³kowy miodów rzepakowych Wy¿yny Sandomierskiej - mgr in¿. E.

Stawiarz - AR, Lublin

Po¿ytki i zapylanie

5. Porównanie nektarowania i wymiarów kwiatów szeœciu odmian borówki

wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) - dr M. Bo¿ek - AR, Lublin

6. Obfitoœæ nektarowania kwiatów funkia fortunego (Hosta fortunei Baker L.

H. Bailey) - dr M. Chwil - AR, Lublin

7. Wydajnoœæ py³kowa i morfologia ziaren py³ku funkia fortunego (Hosta fortunei

Baker L. H. Bailey) - dr M. Chwil - AR, Lublin
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8. Po¿ytek py³kowy uprawianej w gruncie trzykrotki wirginijskiej
(Tra des can tia x andersoniana W. Ludw. Rohweder) - dr M. Chwil - AR,

Lublin

9. Struktura tkanki sekrecyjnej ¿mijowca zwyczajnego (Echium vulgare L.)

- dr M. Chwil, prof. dr hab. E. Weryszko-Chmielewska - AR, Lublin

10. Kwiaty wierzby (Salix L.) Ÿród³em py³ku - dr A. D¹browska, dr M.

Kwiatkowski - Ogród Botaniczny UMCS, Lublin

11. Ekologia kwitnienia niektórych przedstawicieli z rodzaju Sedum L.
(Crassulaceae DC.) - mgr in¿. K. Rysiak, dr M. Kwiatkowski - Ogród

Botaniczny UMCS, Lublin

12. Kwitnienie i oblot przez owady kilku gatunków z rodziny Dipsacaceae w

roku 2007 - dr B. Denisow, M. Chudy - AR, Lublin

13. Po¿ytek py³kowy Euphorbia virgultosa Klok. - dr B. Denisow - AR, Lublin 

14. Proces pylenia kilku bylin z rodziny Brassicaceae - dr B. Denisow - AR,

Lublin 

15. Morfologia kwiatów i nektarników kwiatowych derenia bia³ego (Cornus

alba L.) - dr A. Konarska - AR, Lublin

16. The part of hon ey bees in pol li na tion of some eco log i cally grown crops

- dr I. Popoviè - SCAR, In sti tute of Api cul ture, Liptovský Hrádok, Slovakia

17. Po¿ytek py³kowy i morfologia nektarników je¿ówki purpurowej Echinacea

purpurea (L.) Moench - dr A. Sulborska - AR, Lublin

18. Stê¿enie py³ku wierzby (Salix spp.) w powietrzu wskaŸnikiem dostêpnoœci
py³ku dla pszczó³ - prof. dr hab. E. Weryszko-Chmielewska, dr K. Piotrowska -

AR, Lublin

19. Walory pszczelarskie kwiatów pigwowca japoñskiego (Chaenomeles
ja pon ica Lindl.) - prof. dr hab. E. Weryszko-Chmielewska, dr M. Chwil, dr M.

Chernetskyy - AR, Lublin

20. Kwitnienie i nektarowanie kwiatów pigwy pospolitej (Cy do nia oblonga
Mill.) - prof. dr hab. E. Weryszko-Chmielewska, dr M. Chwil, mgr M.

Michoñska - AR, Lublin

21. Porównanie nektarników i wartoœci po¿ytkowej trzech gatunków z rodzaju
Rho do den dron - prof. dr hab. E. Weryszko-Chmielewska, dr M. Chwil - AR,

Lublin

22. Warunki przemys³owej uprawy pszczelnika mo³dawskiego (Dracocephalum

moldavica L.)

prof. dr hab. T. Wolski, S. Kwiatkowski, K. G³owniak, M. Hajnos – Akademia

Medyczna, Lublin

23. Om¿yn Dawida (Buddleja davidii Franch.) - atrakcyjna roœlina ozdobna i
lecznicza dostarczaj¹ca po¿ytku dla owadów - prof. dr hab. T. Wolski, D.
Ko³tunowska, T. Baj, K. G³owniak, S. Kwiatkowski – Akademia Medyczna,

Lublin

24. Ocena po¿ytku py³kowego z Linum perenne L. - dr hab. A. Wróblewska, mgr

in¿. Z. Magacz - AR, Lublin
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25. Biologia kwitnienia i wydajnoœæ py³kowa dwu gatunków krzewów
ozdobnych z rodziny ró¿owatych - dr hab. A. Wróblewska, mgr in¿. K.

Cegliñska - AR, Lublin

26. Nektarowanie kwiatów ozdobnych gatunków czosnku z podrodzaju Allium i 

Melanocrommyum - dr B. ¯uraw - AR, Lublin

27. Flowerspecialization of Apis melliffera L. in North-East ern re gion of

Eu ro pean part of Rus sia - A. Brandorf - Rus sian Ag ri cul tural Acad emy, Rus sia

28. Elec tronic method Nectares - L. Kolbina, S. Nepeivoda - The Udmurt State

Sci en tific Re search In sti tute of Ag ri cul ture, Rus sia

Owady zapylaj¹ce

29. Znaczenie samców murarki ogrodowej (Osmia rufa L). oraz trzmiela
ziemnego (Bombus terrestris L.) w zapylaniu porzeczki czarnej - prof. dr hab.

Z. Wilkaniec, dr M. Fliszkiewicz, dr K. Giejdasz - AR, Poznañ

30. Aktywnoœæ lotna trzmiela ziemnego (Bombus terrestris) w warunkach
szklarniowej uprawy pomidora - dr A. Ro man, N. Szczêsna - Uniwersytet

Przyrodniczy, Wroc³aw

31. Col laps ible metal tubes as a new kind of ar ti fi cial nests for the sol i tary bees
Osmia rufa - I. Shumakova1, dr A. Komissar2 - 1De part ment of in sect ethol ogy
and sociobiology, Schmalhausen In sti tute of Zo ol ogy, Kyiv; 2In de pend ent

in ves ti ga tor, Kyiv, Ukraine

32. Murarka ogrodowa (Osmia rufa L.) jako zapylacz towarowych plantacji
truskawki – badania wstêpne - dr D. Teper, dr hab. M. Biliñski - Oddzia³

Pszczelnictwa ISK, Pu³awy

Apiterapia

33. W³aœciwoœci biotyczne preparatu Melisanpol w stosunku do organizmu
nara¿onego na dzia³anie substancji embriotoksycznych - D. Olczyk, dr hab.
J. Stojko, M. Juszko-Piekut, A. MoŸdzierz, M. Kasprzak, D. Romaniuk, A.
Rzepecka-Stojko - Œl¹ski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska Fundacja

Apiterapii, Katowice
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OSI¥GNIÊCIA XXI WIEKU W BIOLOGII PSZCZÓ£
RODZAJU  Apis

Jerzy Wilde

Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, Olsztyn
e-mail: jerzy.wilde@uwm.edu.pl

W celu wybrania najwa¿niejszych, zdaniem autora, osi¹gniêæ naukowych 8 ostat-
nich lat z biologii pszczó³ rodzaju Apis przejrzano kilka tysiêcy artyku³ów z kilku dzie- 
siêciu tytu³ów czasopism naukowych zwi¹zanych tematycznie z entomologi¹ oraz
przeszukano kilkanaœcie miêdzynarodowych baz danych, gromadz¹cych oryginalne
artyku³y dotycz¹ce biologii pszczo³y miodnej. Ostatecznie za interesuj¹ce i warte
wzmianki w opracowywanym referacie uznano 61 publikacji, opublikowanych w 15
czasopismach znajduj¹cych siê na tzw. Liœcie Filadelfijskiej.

Prze³om XX i XXI wieku to dynamiczny rozwój genetyki molekularnej, czyli
dzia³u biologii zajmuj¹cego siê genetyk¹ na poziomie biologii molekularnej. Bez
przesady zatem mo¿na powiedzieæ, i¿ wiêkszoœæ najnowszych osi¹gniêæ w biologii
pszczó³ zawdziêczamy biologii molekularnej [Nauka podstawowa zajmuj¹ca siê
biologi¹ na poziomie molekularnym bada w jaki sposób funkcjonowanie organizmów
¿ywych uwarunkowane jest w³aœciwoœciami buduj¹cych je cz¹steczek, a zw³aszcza
biopolimerów jakimi s¹ kwasy nukleinowe i bia³ka.]. S¹ wœród nich epokowe
odkrycia, do których zaliczam:

1. Opracowanie sekwencji genomu pszczo³y miodnej (2006, Na ture 443: 931-949).

2. Udowodnienie, i¿ pszczo³y olbrzymie Apis dorsata w swoich migracyjnych
wêdrówkach wracaj¹ zawsze na swoje poprzednie miejsca (2000, Na ture 406:
474–475).

3. Odkrycie, i¿ Varroa nie jest tylko jednym gatunkiem, a powszechnie w œwiecie
rozprzestrzeniony roztocz, odpowiedzialny za straty naszych pszczó³ to Varroa
de struc tor (2000, Exp Appl Acarol., 24(3):165-89).

4. Ustalenie liczby trutni unasieniaj¹cych jedn¹ matkê pszczel¹ u poszczególnych
gatunków rodzaju Apis.

5. Wykluczenie opisanej przez Tingek’a, Koenigera i Koenigera (1996) Apis
nuluensis jako nowego gatunku i zaliczenie jej do podgatunku  Apis cerana 
(2005, Mo lec u lar Phylogenetics and Evo lu tion 37(1): 25–35)

Nie oznacza to wcale, i¿ nast¹pi³ drastyczny spadek zainteresowania biologi¹
klasyczn¹, opart¹ na ¿mudnych obserwacjach, porównaniach zachowania siê pszczó³
w okreœlonych, a czasem modyfikowanych eksperymentalnie warunkach œrodowisko-
wych, czy wy³apywaniu osobników, czasem wczeœniej znakowanych, w celu okreœle-
nia struktury gniazda pszczelego. Prac tych wci¹¿ jest du¿o  i trudno by³oby w 20
minutowym wyst¹pieniu choæby tylko wspomnieæ o wszystkich. Subiektywny wybór
autora ogranicza siê do kilku, jego zdaniem w najwiêkszym stopniu determinuj¹cych
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wiedzê na temat biologii pszczó³. Warto zauwa¿yæ, i¿ wiêkszoœæ prac opisuje
egzotyczne gatunki rodzaju Apis, a postêp w biologii Apis mellifera jest wyraŸnie
mniej dynamiczny i na ogó³ dotyczy relacji tych pszczó³ z paso¿ytami (Varroa de struc -
tor, Aethina tumida, Nosema cerana), czy innymi gatunkami rodzaju Apis. Wydaje siê,
i¿ warto wymieniæ nastêpuj¹ce rezultaty, czasem maj¹ce du¿e znaczenie poznawcze,
a czasem tylko bêd¹ce niewielkim kroczkiem w lepszym poznaniu i zrozumieniu
biologii pszczó³:

1. Robotnice Apis mellifera capensis sta³y siê niebezpiecznymi paso¿ytami rodzin
pszczelich w Afryce (2001, Be hav ioral Ecol ogy, 12(4): 419-428; 2002,
Apidologie, 33(2): 99-244). 

2. Ma³y ¿uczek ulowy (Aethina tumida) najgroŸniejszym paso¿ytem pszczo³y
miodnej (2004, Apidologie, 35(3): 229-247).

3. Izolacja rozmna¿ania pomiêdzy gatunkami rodzaju Apis (2000, Apidologie
31(2): 313-339).

4. Ewolucja wielokrotnej kopulacji u pszczó³ rodzaju Apis (2000, Apidologie,
31(2): 235-248).

5. Konkurencja miêdzy trutniami  w miejscach ich gromadzenia siê u 4 gatunków
rodzaju Apis (2005, Apidologie, 36(2): 211-221). 

6. Wp³yw plastrów trutowych na produkcjê rodzin pszczelich (2002, Apidologie
33(1): 75-86) i rozmna¿anie siê Varroa de struc tor (2005, Jour nal of Eco nomic
En to mol ogy, 98(3): 645-650).

7. Wiek pszczo³y odnalezionej w bursztynie okreœlono na ok. 100 mln lat (2006,
Sci ence, 314 (5799): 614).

8. Podzia³ Varroa de struc tor pomiêdzy rojami a rodzinami macierzystymi (2005,
Jour nal of Apicultural Re search 44(4): 150-154).

9. Ró¿nice w zachowaniu higienicznym miêdzy Apis dorsata i Apis laboriosa a
Apis mellifera i Apis cerana (2004, Jour nal of In ver te brate Pa thol ogy, 86 (1-2):
1-6).

Prócz wy¿ej wymienionych prac na szczególne uznanie zas³uguj¹ osi¹gniêcia
klasycznej biologii dokonane przez Woykego, który w ci¹gu ostatnich 8 lat
opublikowa³ ponad 30 oryginalnych prac dotycz¹cych poznania biologii azjatyckich
gatunków rodzaju Apis. Obserwacje i odkrycia dokonane podczas licznych wypraw
naukowych daj¹ nowe œwiat³o na wiele zagadnieñ, umo¿liwiaj¹c lepsze poznanie
biologii badanych pszczó³. Woyke nale¿y do badaczy stosuj¹cych klasyczne metody
eksperymentalne, nie unikaj¹c wszak¿e najnowszych metod analizy statystycznej. 
W moim podsumowaniu osi¹gniêæ nowego wieku, tworz¹c rank ing autorów publiku-
j¹cych prace o biologii pszczó³, Woyke bez w¹tpienia zajmuje zaszczytne I miejsce,
dystansuj¹c przy tym wielu innych autorów, bêd¹cych miêdzynarodowymi autory-
tetami apidologicznymi. 
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WP£YW PY£KU KUKURYDZY MODYFIKOWANEJ
GENETYCZNIE (ODMIANA MON 863 X MON 810)
NA WYBRANE WSKA•NIKI ANTYOKSYDACYJNE

M£ODYCH ROBOTNIC PSZCZO£Y MIODNEJ
Apis mellifera carnica

Marek Far jan1 ,  Zbigniew Lipiñski2 ,  Krystyna ¯ó³ towska1 ,
Benedikt  Polaczek3

1Katedra Biochemii, Wydzia³ Biologii, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, Olsztyn
2Olsztyn
3Freie Uniwersität Berlin, Institut für Biologie, Arbeitsgruppe Bienenforschung, Berlin, Germany
e-mail: marek.farjan@uwm.edu.pl

W 2006 roku area³ upraw roœlin ge net ycznie zmo dyf iko wan ych na ca³ym œwi ecie
osi¹gn¹³ pow ier zch niê 102 mil ion ów hek tar ów. Mo dyf ika cje te po leg aj¹ na wpro wad -
zeniu do ge nomu ro œli ny frag mentu ob cego DNA. Do mo dyf ika cji ge net ycznej
kukurydzy sto suje siê min. frag menty DNA bak ter ii Ba cill us thu ring iensis, któ re ko -
duj¹ bia³kowe Bt tok syny se lekt ywnie za bij aj¹ce szko dliwe owady. Tok syny te po jawi¹ 
siê ró wni e¿ w py³ku zmo dyf iko wan ej roœ liny. Ist nieje wiêc po tenc jalne niebezpie-
czeñstwo, ¿e mo¿e byæ on szko dliwy, szcz egól nie dla m³odych pszczó³. M³ode ro botn -
ice za czyn aj¹ po bier aæ py³ek ju¿ w 2-3 go dziny po wy gryz ieniu siê z ko mórki pla stra,
zaœ maksymalne jego iloœci pobieraj¹ w 5-tym dniu ¿ycia (Her bert 1999). 

Wyniki przeprowadzonych do tej pory badañ nie potwierdzaj¹ szkodliwego wp³y-
wu Bt toksyn na pszczo³y. Niemniej obserwacja Kaatza (2004), ¿e obecnoœæ w prze-
wodzie pokarmowym zarówno czystej Bt176 toksyny, jak i py³ku ze modyfikowanej
genetycznie kukurydzy MON810 zaostrza proces chorobowy powodowany przez
paso¿ytnicze mikrosporydia, sugeruje, ¿e Bt toksyny mog¹ w pewnych warunkach
szkodziæ pszczo³om. 

W celu sprawdzenia tej hipotezy podjêliœmy siê zbadania aktywnoœci uk³adu anty-
oksydacyjnego, jako wskaŸnika kondycji m³odych pszczó³ robotnic ¿ywionych ekspe-
rymentalnie py³kiem kukurydzy modyfikowanej i niemodyfikowanej genetycznie. 
Materia³ i metody

Materia³ do badañ stanowi³y m³ode pszczo³y robotnice wychowane w zdrowych
silnych rodzinach Apis mellifera carnica. Robotnice te nale¿a³y do czterech grup wie-
kowych (2, 3, 4 i 5-dniowe). Pszczo³y umieszczano po 20 osobników (po 5 z ka¿dej
grupy wiekowej) w klateczkach wysy³kowych do transportu matek (o wymiarach 990
x 400 x 100 mm), a nastêpnie karmiono ciastem miodowo-py³kowym sk³adaj¹cym siê
z 3 czêœci kremowanego miodu z mniszka lekarskiego i 1 czêœci py³ku z kukurydzy
modyfikowanej lub niemodyfikowanej genetycznie w grupach doœwiadczalnych lub
cukru w grupie kontrolnej. 

Py³ek z kukurydzy modyfikowanej genetycznie pochodzi³ z krzy¿ówki odmiany 
MON 863 (zawieraj¹cej bia³ka Cry1Ab toksyczne dla owadów z rzêdu Lepidoptera)
z odmian¹ MON 810 (zawieraj¹cej bia³ka Cry3Bb1 toksyczne dla Coleoptera). Py³ek
kukurydzy niemodyfikowanej genetycznie pochodzi³ z odmiany Limagrain LG 22.43. 

Doœwiadczenie prowadzono przez 5 dni w temperaturze pokojowej. Pszczo³y
w klateczkach mia³y sta³y dostêp do ciasta miodowego i wody. Po 5 dniach pszczo³y
wa¿ono, homogenizowano w roztworze soli fizjologicznej i oznaczono zawartoœæ
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bia³ka, ca³kowity sta tus anty- oksydacyjny oraz aktywnoœæ peroksydazy i transferazy
glutationowej.
Wyniki

Stwierdzono, ¿e py³ek modyfikowany genetycznie nie wywiera³ statystycznie
istotnego wp³ywu na masê cia³a pszczó³ oraz na iloœæ pobieranego ciasta miodo-
wo-cukrowego. Zaobserwowano, ¿e pszczo³y chêtniej zjada³y ciasto z cukrem oraz
ciasto z py³kiem modyfikowanym genetycznie ni¿ ciasto z dodatkiem py³ku niemody-
fikowanego, jednak ró¿nice te nie by³y statystycznie istotne. Równie¿ zawartoœæ
bia³ka, ca³kowity sta tus antyoksydacyjny, a tak¿e aktywnoœæ badanych enzymów anty-
oksydacyjnych nie ró¿ni³y siê istotnie pomiêdzy badanymi grupami pszczó³.
Wnioski

W warunkach opisanego doœwiadczenia obecnoœæ w cieœcie miodowopy³kowym
py³ku kukurydzy zawieraj¹cej Bt toksynê nie powoduje nadmiernego pobudzenia
uk³adu antyoksydacyjnego, co potwierdza brak szkodliwego dzia³ania tego py³ku na
pszczo³y.

Literetura

Herbe r t  E .W.  (1999)–  Honey bee nu tri tion. In: The hive and the honey bee. Dadant 
& Sons.    Ham il ton, Il li nois, USA, pp 197.

Kaa tz  H .H .  (2004)–   Post-mar ket safety re search on trans gen ic maize with new Bt
genes (2001-2004). Re port for Fed eral Min is try of Ed u ca tion and Re search
(BMBF) Fund ing code: 0312631.

WP£YW OSIEROCENIA RODZINY PSZCZELEJ
(Apis mellifera) NA ZMIANY ANATOMICZNE

I D£UGOŒÆ ¯YCIA ROBOTNIC
PSZCZO£Y MIODNEJ

Karol ina Kuszewska,  Zahra  Naeef Ayoub,  Marta  Wantuch,
Micha³  Woyciechowski

Instytut Nauk o Œrodowisku, Uniwersytet Jagielloñski, Kraków

W cyklu rocznym rodziny pszczelej zdarza siê regularnie, ¿e po rójce robotnice
w macierzaku pozostaj¹ przez d³u¿szy czas bez funkcjonuj¹cej matki. Nim pojawi siê
nowa matka, która rozpocznie sk³adanie zap³odnionych jaj, up³ywa niemal tyle czasu,
ile œrednio prze¿ywa jedno pokolenie robotnic. Uzasadnione staje siê wiêc pytanie jak
mo¿e nieprzerwanie funkcjonowaæ rodzina pszczela w sytuacji powstania tak zna-
cz¹cej luki pokoleniowej. Celem naszej pracy by³o sprawdzenie hipotezy, ¿e po opu-
szczeniu rodziny przez star¹ matkê pokolenie jej ostatnich robotnic, wychowywanych
w warunkach czasowego „osierocenia” ¿yje d³u¿ej, ni¿ pokolenie robotnic wychowy-
wanych w obecnoœci matki. Sprawdzano te¿, czy robotnice wychowywane w obecno-
œci lub przy braku matki ró¿ni¹ siê mas¹ a tak¿e stanem rozwoju jajników.

Badania wykonano wiosn¹ i latem 2007 roku. Trzy rodziny pszczele podzielono na
dwa równe odk³ady - w jednym z nich pozostawa³a matka, podczas gdy drugi by³ osie- 
rocony. We wszystkich tak powsta³ych odk³adach pozostawiono ramkê z jajami, by
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wylêgaj¹ce siê larwy by³y od pierwszych chwil karmione w obecnoœci lub przy braku
matki. Po zasklepieniu ostatnich komórek z czerwiem obie po³ówki rodzin ponownie
³¹czono. Wygryzaj¹ce siê robotnice, które jako larwy zosta³y wykarmione w dwóch
ró¿nych warunkach, wa¿ono tu¿ po wygryzieniu, a tak¿e badano ich d³ugoœæ ¿ycia
(w klateczkach w temperaturze 34°C i RH 50%) i liczono liczbê rureczek w ich
jajnikach.

Otrzymane wyniki nie potwierdzi³y postawionej na wstêpie hipotezy, bowiem nie
stwierdzono wyraŸnych ró¿nic w d³ugoœci ¿ycia robotnic wychowanych w obecnoœci
jak te¿ i przy braku matki. Robotnice z tych dwóch grup nie ró¿ni³y siê te¿ mas¹ cia³a.
Stwierdzono natomiast wysoce istotne ró¿nice statystyczne w liczbie rureczek
jajnikowych. Pszczo³y wychowywane bez matki mia³y blisko dwukrotnie wiêcej
rureczek jajnikowych (œrednio 9,0) od tych wychowywanych z matk¹ (œrednio 5,5).

PORÓWNANIE DWÓCH METOD OCENY
ZACHOWANIA HIGIENICZNEGO PSZCZO£Y

MIODNEJ (Apis mellifera mellifera)

Krzysztof  Olszewski ,  Grzegorz  Borsuk,  Jerzy Paleolog

Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzêcej, Akademia Rolnicza, Lublin
e-mail: krzysztof.olszewski@ar.lublin.pl

Dba³oœæ o jakoœæ produktów pszczelich, a tak¿e rosn¹ca odpornoœæ patogenów na
farmaceutyki sprawiaj¹, ¿e zainteresowaniem badaczy wci¹¿ cieszy siê zachowanie
higieniczne pszczó³. Jest ono najczêœciej oceniane na podstawie tempa usuwania
czerwiu zabitego przez mro¿enie b¹dŸ przek³ucie. Jednak wyniki uzyskane tymi meto-
dami nie zawsze s¹ zgodne (Spivak i Downey 1998). Polecan¹ metod¹ jest obserwacja
tempa usuwania czerwiu zabitego przez mro¿enie, poniewa¿ stwierdzono szybsze
usuwanie czerwiu przek³utego ni¿ zabitego przez mro¿enie. Uwa¿a siê równie¿, ¿e
czerw zabity przez mro¿enie bardziej przypomina zainfekowane larwy (brak wycie-
kaj¹cej hemolimfy, która stymuluje czyszczenie). W naszych wczeœniejszych bada-
niach czerw zabity przez mro¿enie by³ jednak usuwany szybciej ni¿ przek³uty
(Olszewski i wsp. 2007). Mog³o to wynikaæ z tego, ¿e by³ on umieszczany w gnieŸdzie 
dopiero po ca³kowitym rozmro¿eniu. Dlatego postanowiliœmy przyjrzeæ siê bli¿ej temu 
zagadnieniu.

Doœwiadczenie przeprowadzono w 15 rodzinach mieszañców F1 pszczó³ Buckfast.
W ka¿dej nak³uwano 100 komórek czerwiu w sta dium poczwarki, oraz dodatkowo
umieszczano w plastrze gniazdowym dwa fragmenty plastra z czerwiem w takim
samym sta dium, po oko³o 100 komórek ka¿dy. Czerw ten by³ uœmiercony przez kilku-
dniowe mro¿enie w temperaturze -18°C. Jeden z dwu fragmentów by³ w stanie zamro-
¿onym, natomiast drugi po ca³kowitym rozmro¿eniu w temperaturze pokojowej. Po 24
godzinach liczono ca³kowicie wyczyszczone komórki. W ka¿dej z rodzin doœwiadcze-
nie powtórzono czterokrotnie.

Ze wzglêdu na tempo czyszczenia komórek z przek³utego czerwiu rodziny podzie-
lono na higieniczne (Ryc. 1.) takie, które w ci¹gu 24 godzin wyczyœci³y przynajmniej
60% komórek i niehigieniczne (Ryc. 2.), czyli pozosta³e. W rodzinach higienicznych
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nie stwierdzono statystycznie istotnych korelacji miêdzy usuwaniem czerwiu przek³u-
tego, a mro¿onego (r=0.073, p=0,727) i rozmro¿onego (r=0.014, p=0,946). Tak¹ zale-
¿noœæ stwierdzono w przypadku porównania czyszczenia czerwiu mro¿onego z roz-
mro¿onym (r=0.450, p=0,021). W rodzinach niehigienicznych tak¿e nie stwierdzono
statystycznie istotnych korelacji miêdzy usuwaniem czerwiu przek³utego a mro¿onego
(r=0.424, p=0,772) i rozmro¿onego (r=0.158, p=0,278), ale odmiennie do rodzin higie- 
nicznych, nie zaobserwowano zale¿noœci miêdzy czyszczeniem czerwiu mro¿onego
a rozmro¿onego (r=0.211, p=0,146). W rodzinach higienicznych ró¿nice po- miêdzy
tempem usuwania czerwiu zabitego ró¿nymi metodami by³y mniejsze ni¿ w niehi-
gienicznych. W rodzinach niehigienicznych stwierdzono statystycznie istotne ró¿nice
w tempie usuwania czerwiu miêdzy wszystkimi metodami oceny zachowania higieni-
cznego (Ryc. 2), a w rodzinach higienicznych miêdzy czerwiem rozmro¿onym a czer-
wiem mro¿onym i zabitym przez przek³ucie (Ryc. 1).

W œwietle prezentowanych wyników mo¿na stwierdziæ, ¿e najszybciej usuwany by³ 
czerw rozmro¿ony (Ryc. 1 i 2). W rodzinach higienicznych tempo usuwania czerwiu
przek³utego i mro¿onego by³o zbli¿one (Ryc. 1), a w niehigienicznych czerw przek³uty 
by³ usuwany znacznie wolniej od mro¿onego (Ryc. 2). Za lepsz¹ metodê oceny zacho-
wania higienicznego nale¿a³oby uznaæ szybkoœæ usuwania czerwiu zabitego przez
przek³ucie ni¿ przez mro¿nie. Jednak na zwiêkszenie tempa usuwania czerwiu mro-
¿onego mog³o mieæ wp³yw mro¿enie d³u¿sze ni¿ 24 godziny (Taber niepublikowane za 
Kefuss 1996). Stwierdzenie na ile zwiêksza ono szybkoœæ czyszczenia wymaga
dalszych badañ. Rozmra¿anie czerwiu przed poddaniem do rodzin wydaje siê niewska- 
zane gdy¿ istotnie przyspiesza jego usuwanie.

(a, b) ró¿nica istotna dla P £ 0.05; (A, B) ró¿nica istotna dla P £  0.01

Ryc. 1. Liczba ca³kowicie wyczyszczonych komórek w rodzinach higienicznych 
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(a, b) ró¿nica istotna dla P £ 0.05; (A, B) ró¿nica istotna dla P £ 0.01

Ryc. 2. Liczba ca³kowicie wyczyszczonych komórek w rodzinach niehigienicznych
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DLACZEGO ZACHODZI CZÊŒCIOWE
WYNICOWANIE APARATU KOPULACYJNEGO

TRUTNIA I ZNACZENIE TEGO PROCESU

Jerzy Woyke

Zak³ad Pszczelnictwa SGGW, Warszawa

Podczas sztucznego unasieniania matek pszczelich, nasienie pobiera siê naj³atwiej
z czêœciowo wynicowanego aparatu kopulacyjnego trutnia. Rocznie pobiera siê na
œwie- cie nasienie od oko³o 1 miliona trutni. Dotychczas jednak nikt nie opisa³
dlaczego za- chodzi zatrzymanie siê na sta dium czêœciowego wynicowania, pomimo,
¿e w aparacie kopulacyjnym nie ma ¿adnego przewê¿enia uniemo¿liwiaj¹cego
wynicowanie ca³ko- wite. 

Celem wyjaœnienia tego zjawiska badano budowê niewynicowanego aparatu kopu-
lacyjnego trutnia oraz przebieg wynicowania.

Okazuje siê, ¿e tak zwan¹ czêœæ spiraln¹ szyjki tworzy kanalik o œrednicy 0.3 – 0.5
mm œrednicy. Wnêtrze kanalika pokryte jest w³oskowatymi kolcami. Stosunkowo
³atwo udaje siê otworzyæ (rozewrzeæ) szersz¹ czêœæ kanalika w pobli¿u mieszka
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(przedsionka). Du¿ego wysi³ku wymaga natomiast rozwarcie wê¿szej czêœci kanalika,
którego œcianki s¹ szczepione kolcami. Podczas wynicowania nastêpuje wynicowanie
wszystkich czêœci aparatu kopulacyjnego w³¹cznie z kanalikiem czêœci spiralnej.
Jednakowo¿ rozwarcie i wynicownie wê¿szej czêœci kanalika szczepionej kolcami
stawia du¿y opór. Powoduje to zatrzymanie na tzw sta dium czêœciowego wynicowania. 
Dopiero dalszy znaczny wzrost ciœnienia wewn¹trz wynicowanej czêœci aparatu,
powoduje rozwarcie w¹skiej czêœci kanalika. Umo¿liwia to ca³kowite wynicowanie
aparatu kopulacyjnego.

Du¿y wzrost ciœnienia wewn¹trz aparatu powoduje, ¿e nasienie zostaje wyrzucone
ze znaczn¹ si³¹, Ma to du¿e znaczenie podczas naturalnej kopulacji, kiedy to nasienie
musi zostaæ wstrzykniête poprzez ma³y otwór kopulacyjny matki do jej jajowodów
nape³nionych ju¿ nasieniem z poprzednich kopulacji

OLFACTORY LEARNING IN WORKER
HONEYBEES(Apis mellifera carnica Pollm.) FROM

QUEENRIGHT AND QUEENLESS COLONIES

Algirdas  Skirkevièius1 ,  Laima Blažyte-Èereškiene2

1 Vilnius Ped a gog i cal Uni ver sity, Vilnius, Lith u a nia. 
e-mail: algskirk@ktl.mii.lt
2 In sti tute of Ecol ogy of Vilnius Uni ver sity, Vilnius, Lith u a nia. 
e-mail: blazyte@ekoi.lt

There are some data on the in flu ence of the queen’s loss in a hon ey bee col ony on
the work ers’ be hav iour (Winston 1987; Skirkevièius 2004). Changes were also de ter -
mined in the sen si tiv ity of antennal re cep tors of the work ers from a queenless col ony
to the odour of the queen ex tract (Skirkevièiene 1991; Skirkevièius 2004). Ab sence of
the queen in a col ony dur ing the early adult life of worker bees af fects the mat u ra tion
of antennal lobes of their brain and the on tog eny of their learn ing be hav iour (Mor gan
et al. 1998). How ever, the ways and means of re al iza tion of this in flu ence are un -
known.

In or der to study the sig nif i cance of the queen’s loss in a hon ey bee col ony to the
on tog eny of the queen pheromone per cep tion, con di tioned pro bos cis ex ten sion re -
sponse to a queen ex tract in worker hon ey bees (Apis mellifera carnica Pollm.) was in -
ves ti gated. We stud ied worker bees (newly emerged, 1–10, 12, 14, 16, 18 and
20-day-old) from spe cially formed queenright (with the mated and egg-lay ing queen)
and queenless col o nies. Con di tion ing con sists of pair ing an odour of the queen ex tract
(dose of 0.001 of queen equiv a lent) pre sen ta tion to a re strained bee with a sub se quent
re ward (30% su crose so lu tion). We es ti mated the con di tioned re sponse level in the
10th learn ing trial and the rate of con di tion ing (learn ing trial num ber af ter which the
con di tioned re sponse level did not in crease).

Our re sults re vealed a great im prove ment in ol fac tory learn ing of queenright work -
ers dur ing the first three days of adult life (p=0.001). The ol fac tory learn ing of worker
bees from a queenless col ony reached its max i mum only on the 10th day (p<0.001),
seven days later than that of queenright bees. Dif fer ences in the lev els of con di tioned
re sponse to the queen ex tract of queenright and queenless work ers were sta tis ti cally
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sig nif i cant in the pe riod from two to nine days of adult de vel op ment (in all cases
p<0.01). Sim i lar sta tis ti cally sig nif i cant dif fer ences were re vealed in the rate of con di -
tion ing of queenright and queenless work ers of the same age in the pe riod from three
to eight days (in all cases p<0.05, ex cept the rate of con di tion ing of 6-day-old bees be -
ing p=0.053). The con di tioned re sponse of work ers over 10 days of age was high ir re -
spec tive of the queen’s pres ence in the col ony (in all cases p>0.05). The rate of con di -
tion ing of queenright and queenless work ers of the same age was not sta tis ti cally sig -
nif i cant in the pe riod from nine to 20 days (in all cases p>0.05).

These re sults sug gest that the hon ey bee queen’s ab sence in the col ony sig nif i cantly
re tards the abil ity of young work ers to learn to rec og nize the queen ex tract odour.

Ref er ences

M o r  g a n ,  S . M . ,  B u t z  H u r y n ,  V . M . ,  D o w n e s ,  S . R . ,  M e r  c e r ,
A . R .  ( 1 9 9 8 ) - The ef fects of queenlessness on the mat u ra tion of the honey bee 
ol fac tory sys tem. Behav. Brain Res., 91(1-2): 115 – 126.

Sk i rkev i è iene ,  Z .  ( 1991) -The role of the pres ence of the bee queen (Apis
mellifera L.) in the col ony upon the sen si tiv ity of worker bee ol fac tory re cep tors to 
the queen’s pheromone. Phero mones, 1(1-4): 51 – 66.

Sk i rkev i è iu s ,  A .  (2004) -First symp toms of queen loss in a hon ey bee col ony (Apis
mellifera). Apidologie, 35(6): 565-573.

Wins ton ,  M.L.  (1987) -  The bi ol ogy of the honey bee. Cam bridge, Mass: Har vard
Uni ver sity Press.

OBRAZ HISTOLOGICZNY NAB£ONKA JELITA
ŒRODKOWEGO ROBOTNIC I TRUTNI PSZCZO£Y
MIODNEJ PRZETRZYMYWANYCH W CIEPLARCE

Aleksandra  £angowska,  Bo¿ena Szymaœ

Katedra Hodowli Owadów U¿ytkowych
Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Poznañ

Przedmiotem badañ by³a ocena nab³onka jelita œrodkowego robotnic i trutni w mo-
mencie wygryzienia (wiek „0”) oraz w wieku 7 dni. Owady przetrzymywano na diecie
wêglowodanowej, w cieplarce, bez mo¿liwoœci dokonywania oblotów.

Ramki ca³kowicie wype³nione zasklepionym czerwiem trutowym lub roboczym
inkubowano w cieplarce. Wygryzaj¹ce siê pszczo³y umieszczano w ulikach, po 75 ro-
botnic i 7 trutni w ka¿dym. Pszczo³om podawano w strzykawkach syrop cukrowy 1:1
zakwaszony kwasem mlekowym do pH 5,5. Nie podawano osobno wody.  

Pobrane do badañ pszczo³y, zarówno 7-dniowe jak i osobniki  „0”-wieku (pozy-
skane z inkubowanych plastrów, natychmiast po ich wyjœciu z komórek), sch³odzono.
Wypreparowano jelita œrodkowe, które umieszczano w 4% roztworze formaliny.
Makroskopowo jelita trutni „0” wieku wyró¿nia³y siê od pozosta³ych zielonym zabar-
wieniem.

Utrwalony w formalinie materia³ tkankowy odwodniono w alkoholu etylowym i za- 
topiono w parafinie. Skrawki parafiny gruboœci 4 µm barwiono hematoksylin¹
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i eozyn¹. Analizie poddano 25 obrazów z mikroskopii œwietlnej utrwalonych aparatem
cyfrowym o wysokiej rozdzielczoœci.

W ocenianych preparatach nab³onek jelita œrodkowego, zarówno robotnic, jak i tru- 
tni, cechowa³ siê stosunkowo du¿¹ wynios³oœci¹ (wysokoœci¹ komórek), ziarnist¹ cyto- 
plazm¹, obecnoœci¹ wyraŸnych j¹der komórkowych, krypt regeneracyjnych oraz rab-
dorium, tak¿e po 7-dniowym okresie przebywania owadów w cieplarce.

U robotnic 7-dniowych zaobserwowano wakuolizacjê cytoplazmy, przy czym
wakuole u³o¿one by³y zwykle wokó³ organelli, niekiedy tworz¹c wokó³ j¹der
przejaœnienie („hallo”). W komórkach nab³onka robotnic w wieku „0” nie obserwo-
wano wakuoli. Odwrotne zjawisko mia³o miejsce w przypadku trutni. Cytoplazma ko-
mórek nab³onka jelita œrodkowego trutni „0” by³a silniej zwakuolizowana, ni¿ trutni
7-dniowych, przy czym wakuole nie tylko otacza³y organelle, ale by³y równie¿ u³o¿one 
przypodstawnie. Nasuwa to przypuszczenie, ¿e nab³onek jelita trutni ulega inte-
nsywnemu odnowieniu. 

W œwietle jelita robotnic w wieku „0” obecne by³y pojedyncze b³ony perytroficzne, 
które u po³owy ocenianych osobników otacza³y homogenn¹ masê treœci pokarmowej.
B³ony perytroficzne w jelicie robotnic 7-dniowych by³y niezwykle liczne, a charakter
treœci pokarmowej by³ podobny jak u robotnic „0”. Nab³onek jelita œrodkowego trutni,
szczególnie tu¿ po wygryzieniu, wytwarza³ nieco mniej b³on perytroficznych ni¿
nab³onek robotnic. Natomiast w œwietle jelita trutni widoczne by³y luŸne elementy
struktur komórkowych (jeden z czterech preparatów jelita trutni „0” i piêæ z oœmiu
preparatów jelita trutni 7-dniowych), co mo¿e œwiadczyæ o z³uszczaniu siê nab³onka.

Zaobserwowano nieco ró¿ny charakter dzia³alnoœci wydzielniczej nab³onka jelita
trutni i robotnic, niezale¿nie od wieku. U robotnic mo¿na by³o zauwa¿yæ zarówno wy-
dzielanie typu merokrynowego, jak i - nieco mniej intensywne - holokrynowego.
U trutni natomiast du¿o intensywniejsza by³a sekrecja typu holokrynowego, ni¿
merokry- nowego. 

WP£YW CELOWEJ ZMIANY STRUKTURY
WIEKOWEJ I LICZEBNOŒCI RODZIY PSZCZELEJ

NA ZACHOWNIE HIGIENICZNE

Piotr  Okniañski

Katedra Zoologii, Wydzia³ Biologii i Hodowli Zwierz¹t, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy,
Bydgoszcz,
e-mail:piotr.oknianski@interia.pl

Zachowanie higieniczne pszczó³ miodnych odpowiedzialne za usuwanie chorego
lub zamar³ego czerwiu jest wa¿nym elementem odpornoœci kolonijnej. Tempo ekspre-
sji tego zachowania uwarunkowane jest wieloma czynnikami. Jednym z nich mo¿e byæ 
liczebnoœæ i struktura wiekowa rodziny.

Ocenê  wp³ywu liczebnoœci i poœrednio struktury wiekowej rodziny dokonano
w dwóch grupach po 10 rodzin (grupy G1 i G2 rodzin pszczó³ kraiñskich okreœlonych
jako niehigieniczne). W ka¿dej z grup przeprowadzono testy ig³owe przed zasileniem
czerwiem i pszczo³ami czyli przed tzw. biomanipulacj¹ i po niej. W nastêpuj¹cych
periodach czasowych dokonywano testów: po 24 h od tzw. biomanipulacji po 7 dniach
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i po 21 dniach. Wykonano 7 tzw. biomanipulacji, w ka¿dej z grup. Rodziny grupy G1
zasilane by³y trzema ramkami z czerwiem i pszczo³ami z rodzin niehigienicznych,
rodziny z grupy G2 analogicznie tak¹ sam¹ iloœci¹ z rodzin higienicznych.

We wszystkich seriach doœwiadczenia stwierdzono najwiêksze tempo oczyszczania
w grupie G2 zasilanej  pszczo³ami higienicznymi, œrednio o  64 % wiêcej wyczyszczo-
nych komórek ni¿ w tym samym czasie w grupie G1.Najwiêksze ró¿nice miêdzy
grupami obserwowano w testach dokonywanych po 7 dniach i po 21 dniach od tzw.
biomanipulacji.

Okaza³o siê, ¿e pszczo³y niehigieniczne po zwiêkszeniu liczebnoœci poprzez tzw.
biomanipulacje przy pomocy pszczó³ higienicznych wykazywa³y szybsze tempo czy-
szczenia komórek ni¿ zasilane pszczo³ami niehigienicznymi. Odnotowano równie¿
wzrost tempa i liczby czyszczonych komórek w rodzinach niehigienicznych zasilanych 
pszczo³ami niehigienicznymi œrednio dla wszystkich testów o 15 % po 24 h od testu
pierwszego po biomanipulacj, o 23 % w teœcie po 7 dniach i o  20 % w teœcie po 21
dniach. Œrednie wyników dla grupy G2  po 24 h by³y nastêpuj¹ce 66% po 24 h, 98 po 7 
dniach i 83 % po 21 dniach.

Uzyskane wyniki pozwalaj¹ uznaæ metodê tzw. bimanipulacji za skuteczniejsz¹
w przypadku wprowadzania do rodziny pszczó³ higienicznych. Jednoczeœnie potwie-
rdzaj¹ wp³yw liczebnoœci na zachowanie higieniczne o czym œwiadcz¹ wyniki w gru-
pie G1.Wyniki testów po 7 i 21 dniach potwierdzaj¹ równie¿ mo¿liwoœæ wp³ywu
wieku pszczó³ na ekspresjê badanego behawioru.

SEASONAL VARIATIONS OF THE MAIN
BIOCHEMICAL PARAMETERS OF THE

HEMOLYMPH OF Apis mellifera carpathica
IN ROMANIA

Agripina Sapcal iu1 ,  A.  Siceanu1 ,  Cr is t ina  Mateescu1 ,   El iza
Cauia1 ,   Crenguta  Pavel1 ,  I .  Radoi2 ,   D.  Condur3

1Institute for Beekeeping Re search&De vel op ment–Bu cha rest  (www.icdapicultura.com)
2USAMV Bu cha rest
3Spiru Haret Uni ver sity Bu cha rest

The bio chem i cal anal y ses of the blood are largely used for the rou tine di ag no sis
and es pe cially for the met a bolic sur vey in farm an i mals. These facts con duct us to the
idea that sim i lar anal y ses, ap plied on hon ey bee hemolymph, could be used to
monitorise the healthy state of honey bee col o nies. The pres ent stud ies rep re sent pre -
lim i nary re searches which aimed to in ves ti gate the vari abil ity of the main bio chem i cal
pa ram e ters in the hemolymph of the healthy hon ey bees (Apis mellifera) all the whole
year (ac tive and in ac tive sea sons). The re searches were car ried out on hon ey bee sam -
ples col lected from 5 hon ey bee col o nies be long ing to a breed ing api ary of the In sti tute
for Beekeeping Re search and De vel op ment from Bu cha rest. In or der to per form the
bio chem i cal anal y ses, the hon ey bees sam ples, con sist ing in 50 in di vid u als on sam ple
(10 in di vid u als/col ony) were ran domly col lected and their haemolimph col lected, (300
µl /analized sam ple/de ter mi na tion), at dif fer ent time in ter vals, in both ac tive sea son
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(spring-sum mer) and in ac tive one (fall-win ter). To tally, there were col lected 50
haemoliph sam ples in a 2 years in ter val and the  fol low ing 21 bio chem i cal pa ram e ters
were an a lyzed: GLU (mg/dl), HDL-c (mg/dl), ALP (UI/l), T-cho (mg/dl), Tprot
(mg/dl), Alb. (g/dl), BUN (mg/dl), LDH (UI/l), CPK (UI/l), Mg (mg/dl), IP (mg/dl),
GGT (UI/l), GOT (UI/l), GPT (UI/l), Ca (mg/dl), Cre (mg/dl), Amy (UI/l), T–BIL 
(mg/dl),  TG (mg/dl), UA (mg/dl). The test was car ried out af ter the col lec tion and pro -
cess ing of the sam ples us ing the SPOTCHEM EZSP4430, equip ment with dry kits, the
slides tech nique, re spec tively.

WSPÓ£DZIA£ANIE POMIÊDZY PSZCZO£AMI
W TEŒCIE KLATKOWYM

Grzegorz  Borsuk,  Krzysztof  Olszewski ,  Jerzy Paleolog

Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzêcej, Akademia Rolniczam, Lublin
e-mail: grzegorz.borsuk@ar.lublin.pl

D³ugowiecznoœæ pszczó³ jest uwa¿ana za jeden z czynników, który wp³ywa w po-
œredni sposób na wydajnoœæ rodziny pszczelej. Im d³u¿ej ¿yje pszczo³a, tym wiêcej
razy wylatuje z ula po wzi¹tek, a tym samym wiêcej surowców przyniesie do gniazda.
W wyniku poliandrii rodzina pszczela sk³ada siê z pszczó³ o ró¿nych genotypach, które 
ró¿ni¹ siê d³ugoœci¹ ¿ycia oraz efektywnoœci¹ pobierania pokarmu. W obrêbie rodziny
pszczelej dochodzi do wspó³dzia³ania pomiêdzy ró¿ni¹cymi siê grupami pszczó³, co
mo¿e wp³ywaæ na wydajnoœæ tej rodziny. Takie wspó³dzia³anie mo¿e przybieraæ kilka
form. Gdy po wymieszaniu pszczó³ pochodz¹cych z dwóch rodzin, A-wysokopro-
dukcyjnej oraz B niskoprodukcyjnej, wartoœæ produkcyjna rodziny mieszanej AB bê-
dzie poœrednia pomiêdzy wartoœciami rodzin A i B, wówczas w rodzinie mieszanej
pszczo³y wspó³dzia³aj¹  addytywnie. Gdy wartoœæ produkcyjna rodziny mieszanej AB
bêdzie zbli¿ona do jednej z rodzin wyjœciowych (A lub B), wówczas w rodzinie mie-
szanej pszczo³y wspó³dzia³aj¹  nieaddytywnie i ma to charakter dominowania beha-
wioralnego. Wskutek nieaddytywnych interakcji pomiêdzy robotnicami wartoœæ produ- 
kcyjna rodziny mieszanej AB mo¿e byæ wy¿sza lub ni¿sza od wartoœci rodzin A lub B.
Wówczas wspó³dzia³anie takie mo¿na okreœliæ jako specyficzn¹ reakcjê o charakterze
naddominowania behawioralnego. 

Celem pracy by³o okreœlenie d³ugowiecznoœci oraz tempa pobierania syropu przez
ró¿ni¹ce siê genotypami pszczo³y, które wymieszano i umieszczono razem we wspól-
nej klateczce. Postanowiono sprawdziæ czy pomiêdzy tak wymieszanymi pszczo³ami
wyst¹pi wspó³dzia³anie i o jakim charakterze.  

Do badañ u¿yto dwóch ras pszczó³ Apis mellifera carnica (Car) oraz Buckfast
(Bcf). Doœwiadczenie przeprowadzono w klateczkach Woykego. Utworzono trzy
grupy doœwiadczalne: 

1. Car – jednorodna: klateczki zawiera³y 100% pszczó³ Car,

2. Car/Bcf – mieszana: klateczki zawiera³y 50 % pszczó³ Car i 50% pszczó³ Bcf,

3. Bcf  - jednorodna: klateczki zawiera³y 100% pszczó³ Bcf.
Ka¿da grupa liczy³a po 20 klateczek, do których zasiedlono po 50 szt. pszczó³

(w grupie nr 2 - po 25 pszczó³ ka¿dej z ras). Nastêpnie klateczki wstawiono do komory 
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klimatyzowanej, w której panowa³a sta³a temperatura i wilgotnoœæ. Wszystkie klate-
czki otrzyma³y podkarmiaczki z syropem cukrowym (1:1). Podczas ca³ego
do-œwiadczenia klatki z wymieszanymi pszczo³ami Car/Bcf filmowano i okreœlono,
które z pszczó³ czêœciej pobiera³y syrop ze strzykawki. Codziennie liczono pszczo³y
pad³e w ka¿dej z klatek. Za miarê  d³ugowiecznoœci przyjêto œmiertelnoœæ pszczó³ czyli 
dzieñ doœwiadczenia, w którym przy ¿yciu pozostawa³o jeszcze odpowiednio  75%,
50% i 25% pszczó³ w ka¿dej klateczce (M75, M50 i M25). Miarami efektywnoœci
pobierania syropu by³a ³¹czna iloœæ pobranego syropu  odpowiednio do 10., 20. i 40.
dnia doœwiadczenia (D10, D20 i D40). Doœwiadczenie przeprowadzono w dwóch
powtórzeniach, a  wyniki przedstawiono w Tab. 1.

W powtórzeniu I œmiertelnoœæ pszczó³ w grupie mieszanej by³a poœrednia pomiêdzy 
grupami jednolitymi Bcf i Car, zatem pszczo³y w grupie mieszanej Car/Bcf
wspó³dzia³a³y addytywnie. Iloœæ pobranego syropu w grupie mieszanej Car/Bcf
zbli¿ona by³a do grupy jednorodnej Car. Wskazuje to na wystêpowanie miêdzy
pszczo³ami w grupie mieszanej Car/Bcf nieaddytywnych interakcji o charakterze
dominowania behawioralnego pszczó³ Car.

W powtórzeniu II œmiertelnoœæ pszczó³ w grupie mieszanej Car/Bcf by³a zbli¿ona
do grupy Car, co wskazuje na nieaddytywne wspó³dzia³anie pszczó³ o charakterze
dominowania pszczó³ Car. Iloœæ pobranego syropu w grupie mieszanej Car/Bcf
zbli¿ona by³a do grupy Bcf. Wskazuje to na nieaddytywne interakcje o charakterze
dominaowania behawioralnego pszczó³  Bcf.

Po dokonaniu analizy filmów okaza³o siê, ¿e w grupie mieszanej Car/Bcf pszczo³y
Bcf o 18 % czêœciej pobiera³y syrop z podkarmiaczki ni¿ pszczo³y Car. Czêstsze
pobieranie syropu nie zwiêkszy³o ca³kowitej iloœci pobranego syropu, ale zwiêkszy³o
œmiertelnoœæ pszczó³ w grupie Car/Bcf.

Tabela 1

D³ugowiecznoœæ i pobieranie syropu w teœcie klatkowym

Powt.
Grupy

doœwiadczalne

Œmiertelnoœæ pszczó³
£¹czna iloœæ pobranego syropu   

[ml]

M75 M50 M25 D10 D20 D40

I

Car 26 a 35 a 43 a 18 a 33 b 48 b

Car/Bcf 29 a 39 b 48 b 20 b 33 b 48 b

Bcf 29 a 42 b 51 c 18 a 29 a 44 a

II

Car 29 a 36 a 43 a 17 a 32 b 49 b

Car/Bcf 26 a 36 a 45 a 17 a 29 a 44 a

Bcf 29 a 42 b 50 b 17 a 28 a 44 a

M75 – dzieñ, w którym przy ¿yciu pozostawa³o jeszcze 75 % pszczó³ z 50 sztuk nasie-
dlonych do klateczki
M50 – dzieñ, w którym przy ¿yciu pozostawa³o jeszcze 50 % pszczó³ z 50 sztuk nasie-
dlonych do klateczki
M25 – dzieñ, w którym przy ¿yciu pozostawa³o jeszcze 25 % pszczó³ z 50 sztuk nasie-
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dlonych do klateczki
D10 – ³¹czna iloœæ pobranego syropu w pierwszych dziesiêciu dniach doœwiadczenia
D20 – ³¹czna iloœæ pobranego syropu w pierwszych dwudziestu dniach doœwiadczenia
D40 – ³¹czna iloœæ pobranego syropu w pierwszych czterdziestu dniach doœwiadczenia
a, b, c - ró¿nice pomiêdzy grupami doœwiadczalnymi, s¹ istotne statystycznie dla
p£ 0,05

WP£YW PG NA ZAWARTOŒÆ BIA£EK
POWIERZCHNIOWYCH U Apis mellifera

Test klatkowy

Aneta  Strachecka1 ,  R.S.  Burzyñski2 ,  Jerzy Paleolog1 ,  Dagmara
Twaróg3 ,  Dorota  Choroszyñska3 ,  Ewa Misiura3

1Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzêcej, Akademia Rolnicza, Lublin
e-mail: aneta.ciolek@ar.lublin.pl
2R.S.Burzyñski Clinic, Hous ton, USA.
3Wydzia³ Nauk o ¯ywnoœci i Biotechnologii, Akademia Rolnicza, Lublin

Istotn¹ rolê w barierze odpornoœciowej pszczó³ odgrywaj¹ polipeptydy [3,4] zloka-
lizowane na powierzchni ich cia³a, które pe³ni¹ rolê substancji efektorowych odpowie-
dzi immunologicznej lub substancji litycznych wobec patogena. Fenyloacetylogluta-
minian sodu (PG) jest niskocz¹steczkow¹ substancj¹ odblokowuj¹c¹ regiony promoto-
rowe wyciszonych genów [1], o nastêpuj¹cej budowie:

   [2]

Postêpuj¹ce z wiekiem i spowodowane przez blokowanie regionów paromotoro-
wych wyciszanie niektórych genów, mo¿e byæ jedn¹ z g³ównych przyczyn procesu
starzenia [1,2]. Jednak uwa¿a siê, ¿e „molekularne prze³¹czniki” takie jak PG mog¹
przeciwdzia³aæ tym zmianom i ¿e PG u ludzi wp³ywa stabilizuj¹co na procesy
metyzacji / demetylacji genomu. W ten sposób stabilizuje genom, zmniejsza ekspresjê
onkogenów, zmniejsza wyciszanie antyonkogenów oraz pobudza apoptozê komórek
nowotworowych [2].

Celem badañ by³a ocena wp³ywu PG na stê¿enie bia³ek powierzchniowych
pszczo³y miodnej w ró¿nych stadiach rozwojowych, które charakteryzuj¹ siê ró¿nym
natê¿eniem procesów aktywowania i wyciszania genów. Ewentualny wp³yw PG na te
procesy powinien zamanifestowaæ siê zmianami w stê¿eniu bia³ek powierzchniowych.

PG podawano: 1) larwom w pierwszych 3 dniach ¿ycia przez oprysk; 2) doros³ym
osobnikom – iniekcja. Test przeprowadzono w czterech grupach pszczó³: 

I – larwy niepryskane PG i wygryzione z nich imago nie szczepione PG; 
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II – larwy pryskane PG, a wygryzione z nich imago nie szczepione PG; 
III - larwy pryskane PG i wygryzione z nich imago szczepione PG; 
IV – larwy nie szczepione PG, a wygryzione z nich imago szczepione PG. 
Z ka¿dej grupy pobierano po 500 jednodniowych pszczó³ i utrzymywano w klat-

kach po 50 szt. Pad³e osobniki pobierano co 4 dni i przechowywano w temperaturze
-8oC. Z ka¿dego pobrania z ka¿dej z czterech grup wybrano po 7 osobników i po
rozmro¿eniu przep³ukano 5 ml wody destylowanej w celu wyp³ukania bia³ek
powierzchniowych. Po p³ukaniu materia³ przechowywano w probówkach Eppendorfa
w temperaturze – 20oC. Oznaczenie zawartoœci bia³ek powierzchniowych wykonano
metod¹ Lowry’ego zmodyfikowan¹ przez Schacterle – Pollack’a [5].

Ryc.1  Skutki oddzia³ywania PG na wartoœci stê¿eñ bia³ek powierzchniowych.

Skutki oddzia³ywania PG na wartoœci stê¿eñ bia³ek powierzchniowych przed-
stawiono na ryc. 1. Pryskanie larw i iniekcja doros³ych osobników PG wp³ywa³y na
stê¿enie bia³ek powierzchniowych u pszczó³. Najwiêkszy wp³yw PG na wzrost stê¿e-
nia bia³ek powierzchniowych zaobserwowano u osobników pryskanych w okresie
larwalnym. Nie posiadaj¹ one os³onki i substancja ta wnika bez przeszkód do ich
organizmu, w tym czasie zachodzi te¿ najszybsza synteza komórek i nieustanna
biosynteza bia³ka. Mniejszy wzrost zaobserwowano w grupie (III) pryskanej i szcze-
pionej PG, a najmniejszy u osobników doros³ych tylko szczepionych PG (grupa IV).
Szczepienie jako ingerencja w organizm pszczo³y mog³o ponadto os³abiæ jej naturaln¹
barierê odpornoœciow¹ i powodowaæ spadek stê¿enia bia³ek powierzchniowych.

Widaæ wyraŸnie, ¿e podanie PG w wieku larwalnym wp³ynê³o znacznie na poziom
produkcji bia³ek powierzchniowych u wygryzionych z tych larw imago. Tym samym
musia³o wp³yn¹æ na ekspresjê warunkuj¹cych je genów. Prowadzone obecnie badania
wyka¿¹, czy bia³kami o podwy¿szonym przez PG stê¿eniu s¹ nisko- i wysokocz¹stecz- 
kowe proteazy i in hib i tory proteaz (pe³ni¹ce bardzo wa¿n¹ funkcjê obronn¹) [3, 4] czy
s¹ to bia³ka pochodz¹ce ze zwi¹zków pokarmowych lub peptydy pochodz¹ce od pato-
genów. 
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O przezimowaniu i mo¿liwoœciach wykorzystania zimuj¹cych rodzin decyduje
wiele czynników biologicznych i fizycznych. Jednym z nich jest temperatura otoczenia 
podczas zimowli. W poprzedniej pracy stwierdzono, ¿e spadek temperatury otoczenia
prowadzi do zwiêkszenia liczby upadków [1]. Interesuj¹ce wydaje siê w takim razie,
czy wraz ze spadkiem temperatury otoczenia zmieniaj¹ siê równie¿ wartoœci stê¿eñ
bia³ek powierzchniowych u osypanych pszczó³, co postanowiono zbadaæ w tej pracy.

W grudniu 2006 r. za³o¿ono wk³adki dennicowe do 13 styropianowych uli Ostro-
wskiej w celu zbierania osypu. Pszczo³y zbierano z wk³adek: 03.01; 10.01; 03.02;
12.02 i 01.03.2007r. po czym je liczono, wa¿ono na wadze elektronicznej, okreœlano
iloœæ samic Varroa de struc tor oraz stopieñ pora¿enia przez Nosema apis [1], a nastê-
pnie przechowywano w temperaturze -8oC. Z ka¿dej próby trzykrotnie wybrano po
7 robotnic, które po rozmro¿eniu umieszczano w probówkach i wytrz¹sano przez
4 min. w wodzie destylowanej, w celu wyp³ukania bia³ek powierzchniowych. Po czym
prze- chowywano je w probówkach Eppendorfa w temperaturze -20oC. Oznaczenie
zawar- toœci bia³ek wykonano metod¹ Lawry’ego zmodyfikowan¹ przez Schacterle –
Pollack’a [6] W czasie doœwiadczenia rejestrowano charakterystyki pogodowe ze stacji 
meteorologicznej w Radawcu k. Lublina.

32



Tabela 1

Temperatury otoczenia w czasie trwania doœwiadczenia.

Data pobrania temp.min.(oC) temp.max.(oC) temp.œrednia(oC)

03.01.2007 -0,79 2,29 0,71

10.01.2007 2,14 5,57 3,86

03.02.2007 -6,45 -0,73 -3,45

12.02.2007 -3,6 0,7 -1,4

01.03.2007 -5,43 -0,57 -3

Wartoœci stê¿enia bia³ek powierzchniowych u osypanych robotnic Apis mellifera
zmienia³y siê w zale¿noœci od temperatury zewnêtrznej. Wysokie wartoœci stê¿eñ tych
bia³ek zaobserwowano w lutym i w marcu, kiedy to temperatura (œrednia) otoczenia
spad³a poni¿ej -3oC. Spadek temperatury zewnêtrznej wi¹¿e siê ze zwiêkszeniem na-
k³adów energetycznych rodziny na ogrzanie k³êbu zimowego, co za tym idzie prowa-
dzi do szybszego wyczerpania pszczó³. Os³abione osobniki s¹ bardziej podatne na
zaka¿enia patogenami, w wyniku zachwiania bariery odpornoœciowej, g³ównie struktur 
anatomiczno-fizjologicznych okrywy cia³a [3,4]. Bia³ka, które wykryto w tym okresie
na powierzchni cia³a robotnic, mog³y zatem pochodziæ od entomopatogenów [2].
Drug¹ przyczyn¹ wysokich wartoœci stê¿eñ bia³ek powierzchniowych w tym okresie
mog³y byæ zmiany zachodz¹ce w rodzinie w czasie przedwioœnia. Pszczo³y zu¿ywaj¹
od lutego wiêksze iloœci pierzgi (bogatej w bia³ka) potrzebnej na wytworzenie
mleczka, zarówno dla matki (która zaczyna sk³adaæ pierwsze jaja), jak i dla zwiêk-
szaj¹cej siê iloœci czerwiu [5]. Dok³adna analiza proteolityczna i entomopatogenna
wyjaœni to zagadnienie. Dalsze badania s¹ w toku.
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Ryc.1   Zale¿noœci wartoœci stê¿eñ bia³ek powierzchniowych w osypie od tempe-
ratury otoczenia.
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U pszczó³ w rozwoju osobniczym wyró¿niono kilka stadiów rozwojowych: rozwój
embrionalny w jaju, larwê zwiniêt¹, larwê wyprostowan¹ (przêd¹c¹), przedpoczwarkê,
poczwarkê i owad doskona³y [1].

W organizmie Apis mellifera znajduj¹ siê bia³ka, które pe³ni¹ ró¿norodne funkcje,
m.in. rozk³adaj¹ przyjmowane pokarmy, reguluj¹ metabolizm oraz ochraniaj¹ przed
patogenami [2]. W poprzedniej pracy wykazano, ¿e aktywnoœæ i stê¿enie bia³ek
powierzchniowych zmienia siê w zale¿noœci od kasty pszczó³ [5]. Interesuj¹ce wydaje
siê, czy stê¿enie bia³ek powierzchniowych zmieni siê równie¿ w poszczególnych
fazach rozwojowych u tych owadów. Dlatego celem pracy by³o wykazanie zale¿noœci
stê¿enia bia³ka powierzchniowego od sta dium rozwojowego robotnic Apis mellifera.

Próby do analizy (po 50 szt. z ka¿dej fazy rozwojowej, z ka¿dej z 2 testowanych
rodzin) pobrano w okresie lata i przechowywano w temperaturze -8oC. Nastêpnie
z ka¿dej z tak otrzymanych prób trzykrotnie wybrano: 10 larw, 10 poczwarek i 7
doros³ych osobników uzyskuj¹c 3 powtórzenia. Po rozmro¿eniu przep³ukano w 5 ml
wody destylowanej, w celu wyp³ukania bia³ek powierzchniowych i ponownie
zamro¿ono w temperaturze -20 oC. Oznaczenie zawartoœci bia³ek wykonano metod¹
Lawry’ego zmodyfikowan¹ przez Schacterle – Pollack’a [6].
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Wartoœci stê¿enia bia³ek powierzchniowych u robotnic zmienia³y siê w zale¿noœci
od fazy rozwojowej. Wysokie wartoœci stê¿enia tych bia³ek wykazano dla larw i po-
czwarek, co mog³o byæ zwi¹zane z licznymi procesami mitotycznymi oraz ze zwiêk-
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Ryc.1   Zale¿noœæ wartoœci stê¿eñ bia³ek powierzchniowych od fazy rozwojowej
robotnic Apis mellifera (okres: od larwy 1,2-dniowej do poczwarki).

Ryc.2   Zale¿noœæ wartoœci stê¿eñ bia³ek powierzchniowych od fazy rozwojowej
robotnic Apis mellifera (okres: od pszczó³ wygryzaj¹cych siê do osobników
4-tyg.).



szon¹ biosyntez¹ bia³ek w tym okresie w porównaniu z osobnikami doros³ymi. Bia³ka
w sta dium larwy i poczwarki mog³y byæ równie¿ dostarczane ze zwi¹zkami pokar-
mowymi. Gwa³towny spadek bia³ek powierzchniowych u pszczó³ przed wygryzieniem
mo¿e œwiadczyæ o wykorzystaniu ich do procesów ¿yciowych zachodz¹cych w sta -
dium larwy i o zmieniaj¹cym siê metabolizmie. Po wygryzieniu nastêpi³ wzrost
stê¿enia bia³ek powierzchniowych. Wynika to najprawdopodobniej z nabywaniem
przez nie barier ochronnych [3]. Z wiekiem odnotowano spadek iloœci tych bia³ek, co
mo¿e mieæ zwi¹zek z nabywaniem przez nie coraz bardziej z³o¿onych czynnoœci ¿ycio- 
wych i czêstszych kontaktów ze œrodowiskiem zewnêtrznym [4]. 
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Rozpad i synteza bia³ek to istotne procesy zachodz¹ce w organizmach. Bia³ka
przyjmowane z pokarmem musz¹ byæ rozk³adane do ma³ych peptydów, aminokwasów,
ulegaj¹cych absorpcji w jelicie. Enzymy proteolityczne (peptydazy, proteazy,
proteinazy) to enzymy z grupy hydrolaz, które katalizuj¹ hydrolityczny rozk³ad wi¹-
zania peptydowego. S¹ one zaanga¿owane w zewn¹trz- lub wewn¹trzkomórkowe tra-
wienie bia³ek (proteoliza nieorganiczna) oraz uczestnicz¹ w procesach biologicznych
takich jak: aktywacja zymogenów, uwalnianie hormonów i fizjologicznie aktywnych
bia³ek z ich prekursorów, translokacja przez b³ony, porz¹dkowanie kompleksów bia³-
kowych oraz aktywacja receptorów (proteoliza organiczna) [1,2,8]. Natomiast prawie
zupe³nie nie s¹ przebadane enzymy proteolityczne wystêpuj¹ce na powierzchni cia³a
owadów, sk³adniki wydzielin na kutikuli. 
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Dlatego celem pracy by³o opracowanie metody oznaczania powierzchniowej
aktywnoœci proteolitycznej u kast rodziny pszczelej pod k¹tem zmian sezonowych, jak
i faz rozwojowych.

Matki (40 sztuk), trutnie (100 sztuk) i robotnice (300 sztuk) pobierano w nastê-
puj¹cych okresach: wrzesieñ/paŸdziernik, listopad/grudzieñ, styczeñ/luty, kwie-
cieñ/maj, lipiec/sierpieñ i przechowywano w temperaturze -20oC. Nastêpnie, po
rozmro¿eniu owady umieszczano na Miracloth i przep³ukiwano wod¹ destylowan¹,
pop³uczyny wylewano. Po czym owady umieszczano ponownie w probówce i wy-
trz¹sano przez 3 min. w wodzie destylowanej, a nastêpnie w 1% roztworze detergentu
(Tri ton X-100, Serva) w celu wyp³ukania bia³ek powierzchniowych. Po przes¹czeniu
preparat zamro¿ono w probówkach Eppendorfa. Po ponownym rozmro¿eniu wyko-
nano oznaczanie aktywnoœci proteaz kwaœnych, obojêtnych i zasadowych wed³ug
metody Ansona (1938), stosowanej w enzymologii do okreœlania poziomu aktywnoœci
tych bia³ek.

Najwy¿sze aktywnoœci proteolityczne dla Apis mellifera zaobserwowano u trutni
z okresu wiosny oraz u robotnic pochodz¹cych z okresu lata. Wysokie wartoœci po-
wierzchniowej aktywnoœci proteaz u trutni wskazuj¹ na ich aktywnoœæ godow¹ w okre- 
sie wiosny. Trutnie posiadaj¹ na powierzchni swojego cia³a bariery ochronne zabe-
zpieczaj¹ce przed zaka¿eniem matki, podczas lotu godowego i kopulacji [7]. Martwe
osobniki maj¹ wy¿sz¹ aktywnoœæ proteolityczn¹ w porównaniu z ¿ywymi postaciami.
Przyczyn¹ tego mo¿e byæ liza martwego cia³a owada, co powoduje uwalnianie proteaz
z g³êbszych tkanek lub porastanie owadów przez patogeny, uwalniaj¹ce proteazy kwa-
œne [3, 5]. Najni¿sz¹ aktywnoœæ proteolityczn¹ zaobserwowano u matek. Przypuszcza
siê, ¿e taki stan wynika z pozycji, jak¹ ona pe³ni w rodzinie pszczelej i szczególnego
traktowania (karmienie i czyszczenie matki przez robotnice). Matka nie opuszcza ula
przez ca³y okres wegetacyjny. Wylatuje z gniazda tylko podczas lotów godowych, aby
zebraæ nasienie na ca³e ¿ycie. Po takim locie rozpoczyna sk³adanie jaj w komórkach
lêgowych, o które dbaj¹ robotnice, reguluj¹c ich wilgotnoœæ, temperaturê, przep³yw
powietrza oraz czystoœæ i stan m³odego pokolenia. Dlatego matka nie jest nara¿ona na
kontakt z patogenami w zbyt du¿ym stopniu [6, 7]. 

Jesieni¹ tylko robotnice wykazuj¹ aktywnoœæ proteolityczn¹. Przed zim¹ robotnice
zbieraj¹ py³ek i nektar, i gromadz¹ je w komorach. Roœliny, z których pochodz¹ te pro- 
dukty, wytwarzaj¹ toksyny. Adaptacja owadów do toksycznych sk³adników pokarmu
mo¿e przybieraæ ró¿ne formy i jest jedn¹ z podstawowych teorii koewolucji. Pszczo³y
zareagowa³y na niesprzyjaj¹ce warunki detoksyfikacj¹ tych zwi¹zków i wytworzeniem 
odpowiednich barier ochronnych w postaci proteolizy powierzchniowej i aktywnoœci
inhibitorowej [5,7].

Przeprowadzone doœwiadczenia potwierdzaj¹ wa¿noœæ badañ nad aktywnoœci¹
proteolityczn¹ powierzchni cia³a owadów i wydaje siê niezwykle wa¿ne podjêcie dal-
szych badañ w tym aspekcie.
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Pszczo³y podczas swojego ¿ycia osobniczego s¹ nara¿one na ró¿norodne
patogenny, dlatego w rozwoju ewolucyjnym wykszta³ci³y zespó³ mechanizmów
obronnych [1]. Struktury anatomiczno – fizjologiczne okrywy cia³a stanowi¹ bariery
przeciwzakaŸne, których funkcj¹ jest zabezpieczenie przed zasiedleniem patogena.
Istotn¹ rolê odgrywaj¹ tak¿e polipeptydy odpornoœciowe [2] zlokalizowane na po-
wierzchni cia³a, które pe³ni¹ rolê substancji efektorowych odpowiedzi immu-
nologicznej u wielu gatunków owadów. 

Obecnie najwiêkszym zagro¿eniem dla pszczó³ jest Varroa de struc tor. Jest wiele
metod zwalczania tego patogena. Jedn¹ z nich jest stosowanie kwasów organicznych
takich jak np. kwas mrówkowy. Zastosowanie tego kwasu w okresie jesieni czêœciowo
chroni pszczo³y przed paso¿ytami. Skutecznoœæ preparatu zale¿y od iloœci odpa-
rowanego kwasu, który z kolei ma wp³yw na stan rodziny oraz na jej temperaturê
wewnêtrzn¹ [3]. 

W poprzedniej pracy wykazano, ¿e stê¿enie bia³ek powierzchniowych zale¿y od
sta dium rozwojowego owadów [6] oraz od kasty i œrodowiska [5]. Interesuj¹ce jest jak
na ich stê¿enie wp³ynie zastosowanie kwasu mrówkowego i czy ten wp³yw bêdzie
ró¿ny w zale¿noœci od sta dium rozwojowego robotnic. Tym samym, czy wyst¹pi nega-
tywny efekt polegaj¹cy na tym, ¿e lecz¹c jedn¹ chorobê obni¿amy odpornoœæ orga-
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nizmu przeciw innym. OdpowiedŸ na te pytania by³a celem prezentowanego do-
œwiadczenia.

Kwas mrówkowy podano w parowniczkach 5 rodzinom w stê¿eniu 60%. Jedna
rodzina stanowi³a grupê kontroln¹. Materia³ do analizy (po 40 szt. z ka¿dej rodziny)
pobierano w czasie doœwiadczenia w okresach: 5, 6-dni, 7 dni, 2 tyg. i 3 tyg. od
rozpoczêcia stosowania kwasu. Próby przechowywano w temperaturze -8oC.
Nastêpnie z ka¿dej próby trzykrotnie wybrano: po 7 doros³ych robotnic oraz po 10
larw i wyp³ukano ka¿d¹ próbkê w 5 ml wody destylowanej, uzyskuj¹c w ten sposób
3 powtórzenia. Po wyp³ukaniu materia³ przechowywano w temperaturze -20oC w pro-
bówkach Eppendorfa. Do oznaczania stê¿enia bia³ek zastosowano metodê Lowry’ego
zmodyfikowan¹ przez Schacterle – Pollack’a [7].

Tabela 1

Wartoœci stê¿eñ bia³ek powierzchniowych w poszczególnych stadiach
rozwojowych robotnic po zastosowaniu kwasu mrówkowego.

PRÓBY

STÊ¯ENIE BIA£KA
POWIERZCHNIOWEGO

C (mg/ml)

Kontrola 0,045

Kontrola – 5,6-dniowe L 0,839

Kontrola – 1-dniowe DR 0,046

Kontrola – DR œwie¿o wygryzione 0,217

Kontrola – DR starsze 0,194

5,6-dniowe L po zastosowaniu kwasu 0,844

1-dniowe DR po 7 dniach stosowania kwasu 0,120

DR œwie¿o wygryzione po 2 tyg.stosowania kwasu 0,134

DR starsze po 2 tyg.stosowania kwasu 0,149

DR œwie¿o wygryzione po 3 tyg.stosowania kwasu 0,150

DR starsze po 3 tyg.stosowania kwasu 0,244

(L – larwy, DR – doros³e osobniki)

Kwas mrówkowy wp³ywa³ na stê¿enia bia³ek powierzchniowych u pszczó³. Naj-
wiêkszy wp³yw kwasu mrówkowego zaobserwowano w przypadku larw 5,6-dniowych. 
Mo¿e byæ to zwi¹zane z intensywnymi podzia³ami mitotycznymi i wzmo¿on¹ biosyn-
tez¹ bia³ek w okresie larwalnym. Larwy nie posiadaj¹ wzmocnionych os³on cia³a (brak 
pow³oki chitynowej), przez co kwas mrówkowy ³atwo wnika. U doros³ych osobników
obserwujemy spadek stê¿enia bia³ka powierzchniowego.
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Kwas mrówkowy z jednej strony umo¿liwia zwalczanie Varroa destructor, a z dru-
giej strony mo¿e naruszaæ struktury anatomiczno - fizjologiczne okrywy cia³a owadów, 
przez co zwiêksza podatnoœæ na dzia³anie enzymów histolitycznych uwalnianych przez 
patogeny [4]. Co za tym idzie wzrasta stê¿enie bia³ka na powierzchni pszczó³, ponie-
wa¿ pewna jego iloœæ pochodzi od patogenów.

Oznaczone bia³ka s¹ bia³kami powierzchniowymi pszczo³y. Obecnie trwaj¹ dalsze
badania nad analiz¹ bia³ek powierzchniowych wyizolowanych od pszczó³. 
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Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzêcej, Akademia Rolnicza, Lublin

Reakcja obronna pszczo³y miodnej Apis mellifera nie jest prost¹ cech¹ genetyczn¹
i sk³ada siê z szeregu sk³adników, a ka¿dy determinowany jest przez wiêcej ni¿ 1 parê
genów. Obronnoœæ zaliczana jest do cech psychicznych robotnic i to analiza ich zacho-
wania jest podstaw¹ do selekcji w kierunku ³agodnoœci rodzin. Postawiono sobie wiêc
pytanie, czy intensywnoœæ zachowañ agresywnych robotnic, ma swoje odzwiercie-
dlenie w agresywnoœci  matek pszczelich bêd¹cych ich siostrami. Przy okazji postano-
wiono bli¿ej zbadac mechanizmy zachowañ agresywnych ró¿nych genetycznie matek.

W tym celu w wytypowanych dwu agresywnych – A1,A2 i dwu ³agodnych – L1,L2 
rodzinach pszczelich przeanalizowano zachowania obronne w testach polowych, a wy- 
niki porównano z rezultatami przeprowadzonych testów laboratoryjnych (klatkowych)
dotycz¹cych zachowañ agresywnych matek bêd¹cych siostrami pszczó³ z wybranych
rodzin.
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W 10 testach polowych (dla ka¿dej z rodzin) okreœlano: czas od podra¿nienia (trzy- 
krotne uderzenie w ul) do wbicia pierwszego ¿¹d³a w rêkawicê z owczej skóry przesu-
wan¹ przed wylotem, liczbê ¿¹de³ po dwu minutach od pierwszego ¿¹d³a, oraz dystans
ucieczki przed pszczo³ami. 

Test klatkowy przeprowadzono na 154 (72 parach) nieunasienionych matkach
³¹cz¹c je w pary (w klateczkach Woykego) w nastêpuj¹cych kombinacjach: A1-A1,
L1-L1, A1-L1, oraz A2-A2, L2-L2, A2-L2. Przed po³¹czeniem matkom obcinano
sztylet ¿¹d³a, oraz wa¿ono z dok³adnoœci¹ do 0,1mg (³¹czono osobniki o zbli¿onej
masie cia³a). Matki obserwowano przez 15 godzin rejestruj¹c ich zachowanie, analizê
wyników oparto o 61 par – wœród których nie stwierdzono upadków.

Szczegó³owe wyniki przedstawiaj¹ tabele nr 1 i 2. Charakterystyki opisuj¹ce fazê
kulminacyjn¹ behawioru obronnego matek ( œrednia d³ugoœæ rundy, œrednia d³ugoœæ
1 rundy oraz ³¹czny czas walk / 1 parê) znajduj¹ swoj¹ analogiê w zachowaniu
robotnic - wyra¿onym przez liczbê ¿¹de³ po 2 minutach oraz dystansem ucieczki -
i wskazuj¹ na wy¿sz¹ agresywnoœæ owadów z rodzin A1 i A2. Pary mieszane matek
(AL) wykazywa³y poœrednie wartoœci tych cech. Natomiast matki „³agodne” – L1 i L2
wykazywa³y ni¿szy próg reakcji na bodziec (krótszy czas do pierwszego ataku oraz
wiêksz¹ liczbê rund) od matek A1 i A2, co nie odzwierciedla³o szybkoœci pobudzenia
robotnic (czas do pierwszego ¿¹d³a) w rodzinach z których pochodzi³y. Interesuj¹ca
wydaje siê analiza frekwencji ataków i ucieczek. W parach siostrzanych (AA, LL)
czêœciej atakowa³y matki ciê¿sze a ucieka³y l¿ejsze, natomiast w kombinacji AL
sytuacja by³a odwrotna – co po czêœci wynika³o z silniejszej agresji matek L1 i L2.
Obserwacja ta sugeruje jeszcze silniejsze obni¿enie progu wra¿liwoœci na bodziec
matek L co mog³o byæ spowodowane istnieniem substancji zapachowych pe³ni¹cych
rolê „feromonów agresji” u matek A. 

Tabela 1

Wyniki testu klatkowego – agresja matek.

Lp. Charakterystyki

Kombinacje

Seria1 Seria2

A1A1 L1L1 A1L1 A2A2 L2L2 A2L2

1 Liczba par. 6 9 12 14 11 9

2 Liczba rund ( w czasie 15 godz.). 10,8 18,4 14,9 13,3 16,4 15,7

3 Œrednia d³ugoœæ rundy [min]. 27,1 11,1 18,3 20 15,2 17,5

4 Œrednia d³ugoœæ pierwszej rundy [min]. 86,6 15,7 41,2 48 20,5 39,7

5 Czas do pierwszego ataku [min]. 167,2 124,7 39,4 59,6 41,4 58

6 £¹czny czas walk / 1 parê [min]. 293,3 204,6 408,6 266 249,8 276,4

7 Œredni czas do pogodzenia siê [min]. 771,8 815,4 682 736,7 628,8 695

8 % pogodzonych 83 88 67 64 100 77
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Lp. Charakterystyki

Kombinacje

Seria1 Seria2

A1A1 L1L1 A1L1 A2A2 L2L2 A2L2

9 % niepogodzonych 17 12 33 36 0 23

10 Frekwencja ataków [%]:

10.1 atakuje l¿ejsza, 23 21 51 28 29 50

10.2 atakuje ciê¿sza, 64 63 36 48 31 31

10.3 pozosta³e, 13 16 13 24 40 19

10.4 atakuje agresywna, 44 36

10.5 atakuje ³agodna, 49 52

10.6 pozosta³e 7 12

11 Iloœæ ucieczek/parê 4,3 1,6 2,4 2,1 0,9 1,9

12 Frekwencja ucieczek [%]:

12.1 ucieka l¿ejsza, 73 33 28 31 60 41

12.2 ucieka ciê¿sza, 27 26 62 38 40 59

12.3 pozosta³e. 0 40 10 31 0 0

12.4 ucieka agresywna, 52 94

12.5 ucieka ³agodna. 48 6

13 Iloœæ zachowañ przyjaznych/parê 1,6 4,1 2,3 1,7 0,1 2,9

14 Iloœæ ignorowañ/parê 0,8 0,4 0,6 1 0,8 0,8

Tabela 2

 Wyniki testu polowego.

CHARAKTERYSTYKI
RODZINA

A1 A2 L1 L2

Czas do 1 ¿¹d³a  [sek.]. 38 39,4 42,1 50,4

Liczba ¿¹de³ po 2 min. 19,4 18,8 15 14,8

Dystans ucieczki [m]. 53,3 113,2 24,65 33,1
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UDZIA£ PSZCZÓ£ RÓ¯NEGO WIEKU W PROCESIE
USUWANIA MARTWEGO CZERWIU

Beata  Panasiuk,  Wojciech Skowronek,  Dariusz  Gerula ,
Ma³gorzata  Bieñkowska,  Pawe³  Wêgrzynowicz

Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy

Zachowanie higieniczne pszczó³ to miêdzy innymi zdolnoœæ identyfikacji i usu-
wania martwego/chorego czerwiu i pszczó³ ze œrodowiska ulowego, co prowadzi do
ograniczenia w jego obrêbie populacji mikroorganizmów chorobotwórczych. Zapo-
biega to czêsto rozwojowi okreœlonych chorób pszczó³ nawet bez ingerencji
pszczelarza i stosowania preparatów leczniczych, eliminuj¹c tym samym ryzyko
ska¿enia produktów pszczelich.

 Na zachowania higieniczne pszczó³ wp³ywa szereg czynników, takich jak warunki
œrodowiskowe, si³a rodziny i wiek robotnic, jak równie¿ genetyczne pochodzenie
pszczó³ i zwi¹zane z tym wrodzone zdolnoœci do oczyszczania plastrów. 

W sezonie pszczelarskim 2006 roku, w Zak³adzie Hodowli Pszczó³, Oddzia³u
Pszczelnictwa w Pu³awach wykonano obserwacje pszczó³ robotnic w ró¿nym wieku
zajmuj¹cych siê oczyszczaniem komórek z czerwiem uszkodzonym przez mro¿enie.
W tym celu przygotowano doœwiadczaln¹ rodzinê pszczel¹ w jednoramkowym ulu
obserwacyjnym ze szklanymi œciankami. Dla zachowania naturalnej struktury rodziny,
ul zasiedlonego oko³o tysi¹cem pszczó³ w ró¿nym wieku wraz z czerwi¹c¹ matk¹,
czerwiem w ró¿nym sta dium rozwoju oraz zapasem miodu i pierzgi. Plas ter w ulu
obserwacyjnym przed rozpoczêciem doœwiadczenia, wymieniono na inny z m³odszym
czerwiem, aby wygryzaj¹ce siê pszczo³y w po³¹czeniu z dodawanymi znakowanymi
nie zwiêksza³y udzia³u m³odych robotnic. Podczas doœwiadczenia rodzina by³a
dokarmiana syropem cukrowym. M³ode robotnice, po 200 sztuk, w krótkim czasie od
wygryzienia znakowano ró¿nokszta³tnymi, numerowanymi opalitami i dosypywano do
ula obserwacyjnego. Po dosypaniu ostatniej partii znakowanych pszczó³, w centralnej
czêœci plastra rodziny doœwiadczalnej wstawiono przygotowany wczeœniej frag ment
plastra z czerwiem w sta dium przedpoczwarki uœmierconym poprzez mro¿enie (24
godz., temp.-18oC). Na zewn¹trz ustawiono kamerê cyfrow¹ w celu rejestracji
zachowañ pszczó³ tak, ¿eby wyraŸny obraz obejmowa³ powierzchniê plastra z oko³o
100 komórkami czerwiu. W dniu rozpoczêcia rejestracji, w ulu obserwacyjnym
znajdowa³o siê po oko³o 200 pszczó³ znakowanych w wieku 1, 6, 11 i 16 dni oraz
starsze pszczo³y pochodz¹ce ze wstêpnego zasiedlenia. Rejestracjê obrazu prowadzono 
w œwietle podczerwonym, które nie niepokoi pszczó³. 

Badania rozpoczêto 15 lipca i zakoñczono po 4 dobach. W póŸniejszym terminie
wykonano analizê zarejestrowanego obrazu. Obserwowano zachowanie pszczó³,
a przede wszystkim czas zainteresowania komórkami z poddanym czerwiem, otwie-
ranie i zgryzanie zasklepu oraz usuwanie martwych przedpoczwarek. Jednoczeœnie
w okresie filmowania, w godzinach intensywnych lotów zbieraczek obserwowano
mostek wylotkowy ula doœwiadczalnego i loty znakowanych pszczó³.

Kilkakrotne liczenie robotnic znakowanych, jak i nieznakowanych, w pozycji „stop 
klatka” wykaza³o, ¿e znakowane pszczo³y stanowi³y 30-35% wszystkich pszczó³ w ro-
dzinie doœwiadczalnej. W czynnoœciach zwi¹zanych z identyfikacj¹ i oczyszczaniem
martwego czerwiu w podobnej intensywnoœci i liczbie bra³y udzia³ pszczo³y znako-
wane i nieznakowane. Stwierdzono, ¿e wiêkszoœæ obserwowanych komórek z mro¿o-
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nymi przedpoczwarkami by³a zidentyfikowana przez pszczo³y ju¿ w pierwszych godzi- 
nach trwania obserwacji, nieliczne komórki ju¿ w ci¹gu pierwszych 20 minut, wiêk-
szoœæ miêdzy 1 a 5-t¹ godzin¹, a nieliczne póŸniej. Zgryzanie zasklepu, za którego roz- 
poczêcie uznano pojawienie siê w nim otworu, odbywa³o siê najczêœciej w ci¹gu
pierwszych 10-ciu godzin, a komórki oczyszczone by³y miedzy 20 a 70-t¹ godzin¹. Za
zupe³ne wyczyszczenie uznano mo ment z³o¿enia przez matkê w komórce jaja. 

Zmieniaj¹ca siê liczba obserwowanych robotnic podczas poszczególnych czynnoœci 
zwi¹zanych z oczyszczaniem by³a zwi¹zana z czasem trwania tych czynnoœci. Wœród
pszczó³ o znanym wieku nale¿¹cych do wszystkich grup wiekowych zaobserwowano
³¹cznie  3138 „wizyt” zwi¹zanych z oczyszczaniem komórek z martwym czerwiem.
W identyfikacji komórek uszkodzonych bra³o udzia³ 15,0% robotnic; które w dniu
rozpoczêcia doœwiadczenia mia³y 1 dzieñ; 34,6% robotnic 6-cio dniowych oraz 19,5
i 30,8% odpowiednio 11-to i 16-to dniowych. W zgryzaniu zasklepu odpowiednio
22,3%; 29,5%; 22,3% i 25,9%; a w oczyszczaniu wnêtrza komórki 26,2%; 30,9%;
22,0% oraz 20,8%.

Obserwacje wykaza³y, ¿e wszystkie pszczo³y ulowe bior¹ udzia³ w usuwaniu
martwego czerwiu z komórek, ale najczêœciej robi¹ to pszczo³y w wieku oko³o 6-10
dni.

WP£YW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA POZIOM
REAKCJI OBRONNYCH PSZCZO£Y MIODNEJ

Adam Roman,  Zofia  G³adysz

Uniwersytet Przyrodniczy, Wroc³aw

Pszczo³a miodna (Apis mellifera L.) jest gatunkiem, który broni dostêpu intruzów
do swego gniazda. Na ka¿d¹ ingerencjê z zewn¹trz pszczo³y reaguj¹ mniejsz¹ lub
wiêksz¹ agresj¹. W okresie aktywnoœci lotnej pszczó³ zawsze w strukturze rodziny
pszczelej jest pewna liczba pszczó³ strzeg¹cych dostêpu do gniazda i w razie
koniecznoœci broni¹cych do niego dostêpu. S¹ to pszczo³y w wieku ok. 18-21 dni,
pe³ni¹ce funkcjê stra¿niczek. Pszczo³y z tej grupy charakteryzuj¹ siê najwy¿szym
poziomem agresji i one jako pierwsze atakuj¹ potencjalnego intruza.

Celem pracy by³o okreœlenie poziomu agresywnej reakcji pszczó³ na bodŸce
zapachowe i dŸwiêkowo-dr¿eniowe u wejœcia do ula w zale¿noœci od wybranych
czynników wewnêtrznych rodziny i œrodowiskowych.

Badania przeprowadzono w okresie od kwietnia do sierpnia 2006 r. na oœmiu
rodzinach pszczelich – mieszañcach z udzia³em pszczo³y kraiñskiej. W trakcie 12
pomiarów dokonanych w odstêpach 10-dniowych pszczo³y by³y dra¿nione na wylocie
ula zapachowo: silne perfumy, jad od w³asnej pszczo³y i jad pszczo³y obcej. Substancj¹ 
zapachow¹ nas¹czano kartoniki, które ustawiano przy wejœciu do ula. Nastêpnie
liczono pszczo³y atakuj¹ce kartoniki w ci¹gu 15, 30 i 60 sekund. Ka¿dy zapach by³
stosowany oddzielnie. Próba dr¿eniowo-dŸwiêkowa polega³a na 3-krotnym stukniêciu
metalowym prêtem w wylot ula i pozostawieniu przy wykocie kartonika przy-
mocowanego do prêta, który atakowa³y pszczo³y - liczenie pszczó³ agresywnych j.w.
Poziom agresji okreœlono w skali punktowej od 1 (do 10 pszczó³) do 4 pkt. (powy¿ej
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70 pszczó³). Obfitoœæ po¿ytku oceniono w pkt.: 1 – b. ubogi, 2 – ubogi, 3 – œredni, 4 –
obfity, 5 – b. obfity. Aktywnoœæ pszczó³ oceniono w skali punktowej 1-4.

Badania wykaza³y, ¿e przed po¿ytkiem g³ównym oraz w trakcie 4 prób w okresie
obfitego po¿ytku poziom reakcji agresywnych u rodzin pszczelich by³ niski (tab. 1).
Sytuacja uleg³a radykalnej zmianie, kiedy w drugiej po³owie czerwca obfitoœæ po¿ytku
znacznie siê obni¿y³a do poziomu poni¿ej œredniego. Pszczo³y sta³y siê bardzo agre-
sywne, a czas ich reakcji masowej skróci³ siê do 15 sekund. Spowolnienie reakcji agre- 
sywnych na bodŸce zewnêtrzne wyst¹pi³o w okresie nastroju rojowego. W okresie upa- 
³ów, kiedy œrednia temperatura w dzieñ wynosi³a 28-33 oC, a wilgotnoœæ wzglêdna
powietrza w ci¹gu dnia nie przekracza³a 40%, pszczo³y wychodzi³y z uli i wi¹za³y pod
wylotami tzw. „brody”. W tym okresie ich reakcja na bodŸce zewnêtrzne by³a
spowolniona, ale gdy ju¿ wyst¹pi³a by³a intensywna i d³ugotrwa³a. Gdy przy takiej
samej temperaturze powietrza wzros³a wilgotnoœæ powy¿ej 50%, reakcja pszczó³ by³a
szybka i intensywna. Reakcja pszczó³ na zapachy by³a powolna i po 60 sekundach
osi¹ga³a poziom poni¿ej œredniego. W ci¹gu ca³ego okresu badañ poziom reakcji
pszczó³ na zapachy prawie nie ulega³ zmianie i nawet w okresie lipca osi¹gn¹³ œredni¹
wartoœæ 1,8 pkt. ¯aden z zapachów nie okaza³ siê wyraŸnie silniejszym bodŸcem do
agresji. Zdecydowanie najintensywniej pszczo³y reagowa³y agresj¹ na uderzenia w wy- 
lot ula.

WNIOSKI

1. Si³a i czas reakcji pszczó³ na bodziec zewnêtrzny uzale¿nione by³y od tempe-
ratury i wilgotnoœci powietrza.

2. W okresie zwiêkszonej aktywnoœci lotnej pszczó³, w czasie obfitego po¿ytku
oraz nastroju rojowego agresywne reakcje pszczó³ by³y na niskim poziomie.

3. Najszybsz¹  i  najsilniejsz¹  reakcjê  agresywn¹  pszczó³  wywo³ywa³o  uderzanie 
w wylot ula.

Tabela 1

Œrednie wartoœci agresywnych reakcji pszczó³ na wybrane bodŸce zewnêtrzne

Kolejne
pomiary

Obfitoœæ
po¿ytku

pkt.

Œrednie dane pogodowe Aktywnoœæ
pszczó³

pkt.

Rekcja na bodŸce Czas
reakcji

s
Temperatura

oC
Wilgotnoœæ

%
Drgania

pkt.
Zapach

pkt.

1 2 19 35 1,5 1,4 1,3 60

2 3 17 48 1,6 1,4 1,4 60

3 4 17 32 2,5 1,5 1,3 30

4 5 17 33 2,8 1,6 1,5 30

5 4 23 40 2,8 1,7 1,4 30

6 3 29 42 2,5 1,1 1,3 15

7 3 31 46 2,3 2,7 1,8 15

8 3 29 33 1,8 1,9 1,5 15

9 2 28 24 1,5 1,9 1,1 60
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Kolejne
pomiary

Obfitoœæ
po¿ytku

pkt.

Œrednie dane pogodowe Aktywnoœæ
pszczó³

pkt.

Rekcja na bodŸce Czas
reakcji

s
Temperatura

oC
Wilgotnoœæ

%
Drgania

pkt.
Zapach

pkt.

10 2 33 23 1,3 1,9 1,1 60

11 1 16 81 1,8 2,6 1,5 15

12 1 20 52 1,8 2,4 1,4 30

œrednia 2,8 23,3 40,8 2,0 1,9 1,4 35

SD 1,22 6,34 15,62 0,53 0,59 0,19 x
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PORÓWNANIE JAKOŒCI MATEK PSZCZO£Y
MIODNEJ NA PODSTAWIE U¯Y£KOWANIA

PRZEDNIEGO SKRZYD£A

Adam Tofi lski ,  Krystyna Czekoñska

Akademia Rolnicza, Kraków

Jakoœæ matek pszczo³y miodnej oceniana jest zwykle na podstawie masy ich cia³a.
Jednak masa matki zmienia siê w ci¹gu jej ¿ycia. Celem badañ by³o okreœlenie czy
jakoœæ matek mo¿e byæ oceniana na podstawie rozmiarów i kszta³tu u¿y³kowania
przedniego skrzyd³a. Oczekiwano, ¿e matki pszczele lepszej jakoœci bêd¹ mia³y
skrzyd³a wiêksze, bardziej symetryczne oraz o innym kszta³cie u¿y³kowania ni¿ matki
gorszej jakoœci. W tym celu wychowano matki z larw jednodniowych (lepszej jakoœci)
i trzydniowych (gorszej jakoœci). W sumie wychowano 23 matki lepszej jakoœci i 29
matek gorszej jakoœci. Od wszystkich matek pobrano skrzyd³a z obu stron cia³a i opra-
wiono w ramki fotograficzne z szybkami do oprawiania przeŸroczy. Obrazy skrzyde³
pobierano z u¿yciem skanera fotograficznego Nikon 5000 ED. Nastêpnie, przy pomo-
cy programu DrawWing, okreœlono po³o¿enie 18 punktów charakterystycznych przed-
niego skrzyd³a. Wspó³rzêdne punktów charakterystycznych nak³adano na siebie meto-
d¹ Prokrusta. Rozmiar skrzyd³a porównywano z u¿yciem rozmiaru centroidy. Asy-
metriê mierzono na podstawie odleg³oœci Prokrusta pomiêdzy kszta³tem skrzyd³a
lewego i prawego. 

Skrzyd³a matek lepszej jakoœci by³y istotnie wiêksze od skrzyde³ matek gorszej
jakoœci. Ró¿nice pomiêdzy skrzyd³em prawym a lewym by³y mniejsze u matek lepszej
jakoœci, ni¿ u matek gorszej jakoœci, jednak zale¿noœæ ta nie by³a statystycznie istotna.
Podobnie kszta³t u¿y³kowania nie ró¿ni³ siê istotnie pomiêdzy skrzyd³ami matek
lepszej i gorszej jakoœci.

ASYMETRIA SKRZYDE£ PSZCZO£Y MIODNEJ

K a t a r z y n a  W i e t e s k a

Krajowe Centrum Hodowli Zwierz¹t, Warszawa

Badania wp³ywu œrodowiska na kszta³towanie siê cech morfologicznych pszczó³
prowadzone s¹ od pocz¹tku XX wieku, równolegle z badaniami maj¹cymi na celu
stworzenie biometrycznych wzorców rasowych. Oskórek owadów nie roœnie po osi¹-
gniêciu sta dium imago, dlatego te¿ na zaburzenia cech morfologicznych znacz¹co
wp³ywaj¹ czynniki zaistnia³e w czasie rozwoju larwalnego. Zaburzenia rozwojowe
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mog¹ przejawiaæ siê w stopniu asymetrii miêdzy stronami cia³a, jednoczeœnie nie po-
woduj¹c powa¿nych konsekwencji dla prze¿ycia i funkcjonowania osobników.

Za cel badania przyjêto okreœlenie stopnia i poziomu asymetrii pomiêdzy skrzy-
d³ami przednimi i tylnymi. Aby przeœledziæ wp³yw, jaki chów wsobny ma na ekspresjê
cech, w³¹czono do badañ linie utrzymywan¹ w du¿ym inbredzie.

Materia³ badawczy stanowi³y próby 30 pszczó³ robotnic,  ka¿da pobrana od jednej
z czterech linii pszczó³ z pasieki dra Andrzeja Zawilskiego: inbredowana linia car á,
pochodz¹ca z hodowli niemieckiej linia car N, linia cau ã i mieszaniec miêdzyrasowy
cau ã x car N. Preparowano skrzyd³a przednie i tylne. Na ka¿dym skrzydle mierzono
jego d³ugoœæ, szerokoœæ, przek¹tn¹ oraz powierzchniê.

U linii car N , cau ã i cau ã x car N stwierdzono istotn¹ asymetriê kierunkow¹
skrzyde³ przednich. Prawe skrzyd³a by³y wiêksze od lewych. Potwierdza to wczeœniej-
sze wyniki uzyskane przez Smith i in. (1997). Na skrzyd³ach tylnych wyst¹pi³a asyme-
tria fluktuacyjna (FA). Ró¿nice miêdzy wielkoœci¹ tylnych skrzyde³ prawych i lewych
by³y nieisotne, bez tendencji do przybierania wiêkszych wartoœci na okreœlonej stronie
cia³a. U mieszañca cau ã x car N nie zaobserwowano wzrostu asymetrii wzglêdem linii 
rodzicielskich, chocia¿ wyniki pomiarów tej linii cechowa³y siê najwiêkszym
zró¿nicowaniem.

Na tle pozosta³ych linii wyj¹tek stanowi³a inbredowana linia car á. Chów wsobny
spowodowa³ spadek wartoœci pomiarów liniowych skrzyde³ wzglêdem wzorców
rasowych i w odniesieniu do drugiej linii car N. Zarówno na skrzyd³ach przednich, jak
i tylnych stwierdzono asymetriê fluktuacyjn¹. Ten wynik jest zgodny z doniesieniami
o tym, ¿e homozygoty wykazuj¹ wiekszy stopieñ FA ni¿ heterozygoty (Wata³a
i Markowski 1999).

ALTERNATYWNA KONCEPCJA HODOWLI
PSZCZÓ£ W POLSCE

Ce zary Kruk1 ,  P iot r  £uka2

1Lubelski Oœrodek Postêpu Rolniczego w Koñskowoli
e-mail: cezarykruk@wp.pl
2Pasieka Hodowlana Piotr £uka, Pu³awy

Aktualnie posiadamy w Polsce oko³o 40 tys. pasiek oraz oko³o 1,1 milion rodzin
pszczelich. Prac¹ hodowlan¹ zajmuje w Polsce oko³o 40 pasiek hodowanych, reali-
zuj¹cych ró¿ne programy hodowlane. Jesieni¹ 2006 roku w pasiekach hodowlanych,
zazimowano w stadach zachowawczych ³¹cznie 2500 rodzin pszczelich. W liczbie tej
1500 rodzin znajduje siê w hodowli zachowawczej w zamkniêtych rejonach w Puszczy 
Augustowskiej i Puszczy Kampinoskiej. Rzeczywista populacja selekcjonowana wy-
nosi oko³o 1000 rodzin, czyli zaledwie 0,1% krajowego pog³owia pszczó³.

Aktualny model hodowli pszczó³ w Polsce. Wiêkszoœæ pasiek hodowlanych bazuje
na bardzo ma³ych populacjach pszczó³, licz¹cych od kilku do kilkudziesiêciu rodzin
pszczelich. Jest to bardzo szczup³a baza materia³u hodowlanego, co w konsekwencji
prowadzi do zubo¿enia genetycznego populacji. 

W wiêkszoœci stad hodowlanych rodziny posiadaj¹ krótkowieczne matki sztucznie
unasienione. Krótkowiecznoœæ matek w du¿ym stopniu wynika z b³êdów stosowanej
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technologii przy ich wychowie. Czêsto w rzeczywistoœci, rzekoma praca hodowlana
i ocena rodzin sprowadza siê do reprodukcji kolejnej generacji matek- córek od matek
które jedynie prze¿y³y okres oceny, a nie od matek o najwiêkszej wartoœci hodowlanej.

Warto pamiêtaæ, ¿e sta³e bazowanie na sztucznej inseminacji, w d³ugiej per-
spektywie mo¿e prowadziæ do degeneracji genetycznej pszczó³ i pojawienia siê w niej
genów letalnych i pó³- letalnych. W konsekwencji prowadzi to do wydelikacenia po-
g³owia.

Linie hodowane w czystoœci z koniecznoœci bazuj¹ na materiale silnie zinbredo-
wanym. Uzyskiwanie postêpu hodowlanego w tych warunkach jest w rzeczywistoœci
iluzj¹. 

Dobór trutni ogranicza siê niemal wy³¹cznie do zapewnienia jedynie ich czystoœci
rasowej. Tylko nieliczni hodowcy stosuj¹ selekcjê pni ojcowskich oraz celowy dobór
par rodzicielskich. 

W wiêkszoœci pasiek, selekcja opiera siê na wynikach oceny indywidualnej, co nie
jest najlepsz¹ metod¹ hodowlan¹. Standardowa pasieka hodowlana opiera swoje obse-
rwacje, obserwuj¹c jedn¹ grupê selekcyjn¹, na jednym pasieczysku i wykorzystuj¹c¹
jeden kompleks po¿ytkowy. Metod¹ tak¹ nie sposób jest wyhodowaæ linii maksy-
malnie uniwersalnej. Selekcja opiera siê niemal wy³¹cznie na podstawie oceny
w³asnej- jest ona bardzo wzglêdna i czêsto zawodna.

Stosowany sys tem pañstwowych dotacji oraz sztucznie nakrêcone lobby, zapewnia
sukces ekonomiczny pasiekom hodowlanym produkuj¹cym masowo matki u¿ytkowe
sztucznie unasienione bez sprawdzonego czerwienia. W koñcowym efekcie, pasieki
hodowlane zamiast zajmowaæ siê tym do czego s¹ powo³ane, czyli prac¹ hodowlan¹,
w sezonie pasiecznym zajmuj¹ siê masow¹ reprodukcj¹ matek czêsto o w¹tpliwej
wartoœci u¿ytkowej.

Alternatywna koncepcja hodowli pszczó³ w Polsce wynika z krytycznej  analizy
rzeczywistoœci. Populacja hodowlana powinna byæ radykalnie powiêkszona do stanu
obejmuj¹cego co najmniej 10% populacji pszczó³ w kraju. W tym celu powinna
nast¹piæ maksymalna liberalizacja wszelkich przepisów mog¹cych ograniczaæ
uzyskanie statusu pasieki hodowlanej. W Polsce istnieje wiele pasiek zajmuj¹cych siê
reprodukcj¹ matek o d³ugiej tradycji i du¿ej renomie, które mog³yby z tego skorzystaæ. 

Linia hodowlana, aby prowadziæ w niej hodowlê z prawdziwego zdarzenia powin-
na liczyæ min i mum 100 rodzin pszczelich i charakteryzowaæ siê du¿ym bogactwem
genetycznym. Miar¹ bogactwa genetycznego takiej populacji powinna byæ iloœæ posia-
danych grup matecznych, a nie tylko liczba pni pszczelich.

Nale¿y wykorzystaæ mo¿liwoœæ uzyskiwania postêpu hodowlanego poprzez sele-
kcjê pni ojcowskich. Populacjê hodowlan¹ mo¿na bardzo ³atwo radykalnie powiêk-
szyæ, poprzez w³¹czenie do hodowli, populacji rodzin z matkami F1, utrzymywanymi
w pasiekach produkcyjnych, bêd¹cych z pasiek¹ hodowlan¹ w kooperacji. Pasieka ho-
dowlana, powinna d¹¿yæ do stworzenia zespo³u pasiek produkcyjnych, bêd¹cych z ni¹
w kooperacji. W pasiekach tych nale¿a³oby prowadziæ ocenê terenow¹ materia³u hodo- 
wlanego i ostr¹ selekcjê pni ojcowskich z matkami F1. Trutnie z 10% najlepszych
rodzin powinny trafiaæ z powrotem do pasieki hodowlanej. W ten sposób selek-
cjonowana populacja selekcjonowana wraz z pniami z matkami F1 mog³aby obej-
mowaæ nawet kilka tysiêcy rodzin pszczelich przypadaj¹cych na jedn¹ liniê hodo-
wlan¹.

Ostroœæ selekcji w hodowli powinna naœladowaæ selekcjê naturaln¹. Selekcja
w pniach ojcowskich oraz selekcja pobranych trutni do rozp³odu powinna byæ bardzo
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ostra, natomiast potencjalnych pni matecznych umiarkowana. Niestety stosowana
praktyka jest odwrotna.

Proponujê zast¹pienie doboru indywidualnego trutni, doborem masowym. Prost¹
form¹ takiego doboru trutni przy inseminacji jest u¿ycie nasienia mieszanego po wielu
trutniach. Najproœciej uzyskaæ je mo¿na poprzez naturalne wymieszanie od³owionych
najwartoœciowszych trutni w rodzinie lub zastosowanie nasienia homogenizowanego.
Dziêki temu „uœredniony truteñ” u¿yty do podczas inseminacji, w minimalny sposób
wp³ywa³by na ocenê pnia matecznego, a populacja by³by dziêki temu „genetycznie
bogata”. 

Kolejnym atutem alternatywnego sposobu hodowli, by³aby mo¿liwoœæ wyhodowa-
nie ras i linii maksymalnie uniwersalnych i najlepiej dostosowanych do zró¿nicowa-
nego œrodowiska. Sprzyja³a by temu hodowla bazuj¹ca na wielu populacjach, w wielu
pasiekach i korzystaj¹cych z przeró¿nych kompleksów po¿ytkowych oraz selekcjono-
wanych w ró¿nych warunkach œrodowiskowych.

Selekcja indywidualna stosowana w pasiekach powinna zostaæ zast¹piona  o wiele
doskonalsz¹ selekcj¹ rodzinow¹, oceniaj¹c¹ o wiele trafniej wartoœæ hodowlan¹
pszczó³. Oceniana grupa mateczna przy selekcji rodzinowej powinna liczyæ 7- 10 pni.
Taka grupa umo¿liwia ju¿ bardzo precyzyjn¹ ocenê wartoœci hodowlanej. Selekcja
indywidualna w grupie matek- sióstr powinna mieæ znaczenie wtórne i drugorzêdne.
Selekcjê opart¹ na ocenie w³asnej nale¿y koniecznie wzbogaciæ ocen¹ potomstwa.
Dobrze by³oby te¿ do³¹czyæ ocenê krewnych w linii bocznej.

Produkcja matek sztucznie unasienionych reprodukcyjnych oraz matek na potrzeby 
oceny stacjonarnej powinna bez wzglêdu na koszty maksymalnie optymalizowaæ
warunki ich uzyskania. Matki tej kategorii powinny byæ d³ugowieczne i posiadaæ min i -
mum 5- 6 mln plemników w zbiorniczkach nasiennych. 

Wsparcie pañstwa poprzez sys tem dotacji powinno byæ skoncentrowane przede
wszystkim na maksymalnych dotacjach do matek reprodukcyjnych ze sprawdzonym
czerwieniem.  Najlepiej by³oby, aby takie matki pasieka hodowlana sprzedawa³a wraz
z odk³adem, po to aby pszczelarz odbiorca nie nara¿a³ ich na ryzyko podczas poddawa- 
nia i aby zaraz po zakupie móg³ przyst¹piæ do ich reprodukcji. Matki tej kategorii po-
winny byæ drogie, tak aby ich produkcja zapewnia³a dobr¹ rentownoœæ pasiekom hodo- 
wlanym. 

Masow¹ reprodukcj¹ matek u¿ytkowych powinny zajmowaæ siê pasieki re pro-
dukcyjne nie prowadz¹ce pracy hodowlanej. Nale¿a³oby przywróciæ sta tus pasiek re -
produkcyjnych.

W systemie uznawania pasiek hodowlanych zarówno zarodowych jak i re pro-
dukcyjnych powinny aktywnie uczestniczyæ przedstawiciele zwi¹zków pszczelarskich. 
By³by to powrót do starej dobrej praktyki. Aktywne w³¹czenie zwi¹zków pszczelar-
skich do hodowli by³oby bardzo pomocne w stworzeniu masowej hodowli i wielkiej
populacji hodowlanej.

Matki oferowane na polskim rynku dla pasiek produkcyjnych powinny byæ objête
kontrol¹ ich jakoœci (mon i tor ing). Najlepiej aby prowadzi³a to instytucja nie powi¹zana 
z rynkiem producentów. Z pewnoœci¹ poprawi³oby to jakoœæ produkowanych matek. 

W nomenklaturze hodowlanej nale¿y te¿ powróciæ do tradycyjnego nazewnictwa.
Matki hodowlane nale¿y dzieliæ na zarodowe, reprodukcyjne i u¿ytkowe, a pasieki ho-
dowlane na zarodowe i reprodukcyjne. By³oby to logiczne, spójne, zrozumia³e  i zgod-
ne z polskim piœmiennictwem.
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SUKCES REPRODUKCYJNY TRUTÓWEK
W RODZINKACH BEZMATECZNYCH

Janusz Bratkowski ,  Jerzy Wilde

Katedra Pszczelnictwa, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, Olsztyn
e-mail: janub@uwm.edu.pl

Interesuj¹cym zjawiskiem u pszczo³y miodnej jest negatywny stosunek robotnic do
jaj sk³adanych przez trutówki w obecnoœci matki. Chaline i in. (2004) opisuj¹ jednak
interesuj¹cy przypadek ca³kowitego wyjadania jaj trutowych w bezmatku.

Celem pracy by³o okreœlenie sukcesu reprodukcyjnego trutówek fizjologicznych
w rodzinkach trwale bezmatecznych.

Doœwiadczenie wykonano w Olsztynie na pszczo³ach Apis mellifera carnica. Z ro-
dzin z matkami-siostrami wykonano bezmateczne mini-rodzinki sk³adaj¹ce siê z ca.
1 500 robotnic i 5 000 komórek czerwiu pszczelego. Rodzinkom zapewniono pokarm
i utrzymywano w stanie bezmatecznym niszcz¹c zak³adane mateczniki. Doprowadzono 
przez to do ujawnienia siê trutówek fizjologicznych. Po wygryzieniu siê czerwiu
dokonywano co 4 dni przegl¹du w celu zarejestrowania dnia rozpoczêcia sk³adania jaj
przez trutówki. Nastêpnie oznaczano na folii komórki z jajami. Kolejnych oznaczeñ
stanu tych komórek dokonywano w 4. dniu rozwoju osobniczego, w pierwszym dniu
zasklepienia i w ostatnim dniu rozwoju czerwiu zasklepionego oraz w 1. i 2. dniu
wygryzienia.

Na wylotach uli umieszczono oblotniki z krat¹ odgrodow¹ na okres doœwiadczenia. 
Pierwsze rodzinki doœwiadczalne utworzono 27 maja, a pierwsze trutówki uaktywni³y
siê 4 lipca. We wszystkich rodzinkach (n=53) uaktywni³y siê trutówki. Rodzinka
wychowa³a przeciêtnie 15,8 trutni.

W okresie bezpoœredniego kontaktu pszczó³ z czerwiem otwartym stwierdzono, ¿e
redukcja czerwiu do 4. dnia rozwoju osobniczego wynios³a 70,3%. W dalszej czêœci
doœwiadczenia robotnice usunê³y 77,9% larw oznaczonych w 4. dniu rozwoju. Sta dium 
czerwiu zasklepionego prze¿y³o tylko 16,9%. W okresie rozwoju pod zasklepem czerw 
by³ mocno atakowany przez grzybicê wapienn¹. Z jaj z³o¿onych przez trutówki
rozwinê³o siê do postaci doros³ej jedynie 2,8% trutni (max=12,7%).

Na tak niski sukces reprodukcyjny trutówek z³o¿y³y siê wysoka redukcja czerwiu
niezasklepionego wyjadanego przez robotnice oraz pod zasklepem pora¿onego
grzybic¹.
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WP£YW WIEKU MATEK PSZCZELICH I DAWKI
NASIENIA NA WYPE£NIENIE ZBIORNICZKÓW

NASIENNYCH

Ma³gorzata  Bieñkowska,  Dariusz  Gerula ,  Beata  Panasiuk,
Pawe³  Wêgrzynowicz

Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy

Jednym z warunków powodzenia inseminacji jest ca³kowite opró¿nienie jajowo-
dów przez matki pszczele. Wp³yw na to ma wiele czynników takich jak: wiek matki,
warunki wychowu matek i trutni, sposób ich przetrzymywania przed i po inseminacji.
W Polsce z roku na rok roœnie zapotrzebowanie na matki sztucznie unasieniane, dla-
tego te¿ w pasiekach hodowlanych liczba unasienianych matek bywa bardzo du¿a, a ja- 
koœæ - ró¿na.

Celem badañ by³o okreœlenie wp³ywu wieku matek i dawki nasienia na jakoœæ una-
sieniania wyra¿on¹ wype³nieniem zbiorniczków nasiennych i stanem jajowodów
w warunkach prowadzenia masowej inseminacji.

Badania prowadzono w 2006 i 2007 roku, w pasiece hodowlanej Oddzia³u
Pszczelnictwa w Pu³awach. £¹cznie unasieniono1027 matek pszczelich linii „Maryn-
ka” w wieku 5, 7 i 10 dni, zró¿nicowanymi dawkami nasienia- 6, 8 i 10 mm3, pobie-
ranego od trutni rasy kaukaskiej. Matki do inseminacji przetrzymywano w laborato-
rium w temperaturze pokojowej, w dwukomorowych klateczkach transportowych wraz 
z pszczo³ami. Po inseminacji matki w klateczkach z 25 pszczo³ami przetrzymywano
przez 48 godzin w osieroconych rodzinach pszczelich. Po tym okresie matki zabijano
i preparowano w celu okreœlenia stanu jajowodów i oceny liczby plemników w zbior-
niczkach nasiennych.  

Straty matek po inseminacji wynosi³y œrednio 3,1% i by³y zbli¿one we wszystkich
grupach wiekowych. Jednak istotnie wiêcej upadków zaobserwowano wœród matek
najm³odszych 3,8% (tab.1). Z obserwacji wynika, ¿e wœród badanych matek czêœæ
z nich nie opró¿ni³a jajowodów – œrednio 16,5%. S¹ to wyniki znacznie lepsze od uzy-
skanych we wczeœniejszych badaniach (Gontarz i in.2005, Bieñkowska, Panasiuk
2006), w których udzia³ matek z nie opró¿nionymi jajowodami wynosi³ odpowiednio
22,3% i 27,7%. Stwierdzono, ¿e procent takich matek wzrasta³ w ka¿dej grupie
wiekowej, kiedy unasieniano je wiêkszymi dawkami nasienia. Wraz z wiekiem ros³a
liczba matek z opró¿nionymi jajowodami (od 72,4% do 86,3%), ale mala³a wraz z ro-
sn¹c¹ dawk¹ nasienia.

 Wype³nienie zbiorniczków nasiennych matek, które opró¿ni³y jajowody z nad-
miaru nasienia wynosi³o œrednio 3,199 mln plemników. S¹ to wyniki ni¿sze, ni¿ uzy
skane przez Woykego i Jasiñskiego (1976, 1978), ale porównywalne z wype³nieniem
zbiorniczków nasiennych matek naturalnie unasienionych (badania w³asne – nie opu-
blikowane) i zbli¿one do wyników uzyskanych przez innych autorów (Mackensen
1964, Wilde 1995). Bardzo interesuj¹ce jest to, ¿e istotnie najlepiej wype³nione
zbiorniczki nasienne mia³y matki 5-dniowe (œrednio 3,379 mln plemników) natomiast
najmniej plemników znajdowa³o siê w zbiorniczkach matek 7 dniowych bez wzglêdu
na zastosowan¹ dawkê nasienia.

Stwierdzono, ¿e w wiêkszoœci przypadków matki mia³y w zbiorniczkach
nasiennych od 2,5 mln plemników do 4,5 mln plemników bez wzglêdu na wiek matek
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i zastosowan¹ dawkê nasienia (tab. 2). Jednak najwy¿szy procent matek, u których 
w zbiorniczkach nasiennych znajdowa³o siê powy¿ej 4,5 mln plemników stwierdzono
we wszystkich grupach doœwiadczalnych matek najm³odszych. 

Tabela 1

Stan jajowodów, œmiertelnoœæ matek oraz liczba plemników w zbiorniczkach
nasiennych matek sztucznie unasienianych

Wiek

dni

Dawka
nasienia N

Stan jajowodów

Matki
martwe

Zbiorniczki nasienne matek
z opró¿nionymi jajowodami

Opró¿nione
Nie

opró¿nione
V

Liczba
plemn. w
zb. nas.

Sd

mm3 n % n % n % mm3 mln

5

6 109 77 70,6 28 25,7 4 3,7 0,93 3,215 1,25

8 144 108 75,0 31 21,5 5 3,5 0,90 3,218 1,30

10 87 61 70,1 22 25,3 4 4,6 0,96 3,872 1,30

Razem

œrednio 5 dni

340 246

72,4 a

81

23,8 b

13

3,8 b 0,92 3,379 b 1,31

7

6 97 85 87,6 9 9,3 3 3,1 0,87 2,830 1,05

8 169 139 82,2 24 14,2 6 3,5 0,91 3,217 1,19

10 78 60 76,9 17 21,8 2 2,5 0,99 3,267 1,35

Razem

œrednio 7 dni

345 284

82,3 b

50

14,5 a

11

3,2 b 0,92 3,111 a 1,20

10

6 92 80 86,9 10 10,9 2 2,2 0,92 3,038 1,14

8 157 137 86,2 17 10,8 3 1,9 0,90 3,116 1,04

10 93 78 83,9 12 12,9 3 3,2 1,03 3,266 1,20

Razem

œrednio 10 dni

342 295

86,3 b

39

11,4 a

8

2,3 a 0,93 3,135 a 1,11

Razem

œrednio

1027 825

80,3

170

16,5

32

3,1 0,93 3,199 1,21
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Tabela 2

Udzia³ procentowy matek w grupach o ró¿nej liczbie plemników w
zbiorniczkach nasiennych w zale¿noœci od wieku matek i dawki nasienia

Liczba
plemników w

zb. nas. matek
(mln)

Udzia³ procentowy matek w zale¿noœci od wieku matek i dawki nasienia

5 dni 7 dni 10 dni

6 mm3 8 mm3 10 mm3 6 mm3 8 mm3 10 mm3 6 mm3 8 mm3 10 mm3

do 1,5 9,1 6,5 0 12,8 7,9 15,2 5,0 3,6 3,8

1,5 - 2,5 23,4 24,1 21,3 27,9 20,1 11,9 31,2 27,7 21,8

2,5 - 3,5 25,9 31,5 16,4 27,9 36,0 30,5 33,8 35,8 33,3

3,5 - 4,5 24,7 23,1 29,5 26,7 21,6 27,1 17,5 22,6 30,8

4,5 - 5,5 13,0 11,1 19,7 4,6 12,2 8,5 10,0 8,0 5,1

> 5,5 3,9 3,7 13,1 0 2,2 6,8 2,5 2,2 5,1
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PRELIMINARY RESULTS REGARDING THE
GENETIC AND MORPHOMETRIC

CHARACTERIZATION OF HONEYBEES
(A. mellifera) FROM ROMANIA

Eliza  Cauia1 ,  Daniela  Usurelu2 ,  Pompil ia  Apostol2 ,
D.  Cimponer iu2 ,  A.  Siceanu1

1In sti tute for Beekeeping Re search and De vel op ment – Bu cha rest, Ro ma nia
2In sti tute of Ge net ics -Uni ver sity of Bu cha rest, Ro ma nia

In the last time, in in ter na tion ally con text, the car ried out re searches in the field of
the hon ey bees’ di ver sity re vealed a cer tain de gree of ge netic pol lu tion in dif fer ent
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coun tries from Eu rope (France, Ger many, Po land) as a re sult of the im port of more
pro duc tive hon ey bees races or in ter ra cial hy brids. This sit u a tion could have a neg a tive
im pact on the adapt abil ity suc cess to flora and cli mate con di tions, In Ro ma nia, ac cord -
ing to clas si cal re searches based on morphometry, the Ro ma nian hon ey bees (A. m.
carpatica) is well adapted at lo cal con di tions and have a good re sis tance in terms of
dis eases, but the in tro duc tion of dif fer ent races or hy brids could be an im mi nent sit u a -
tion. In or der to have a more ac cu rate sit u a tion of the Ro ma nian hon ey bees’ di ver sity,
the pres ent study was started in 2007 in the frame of Ge netic In sti tute – Uni ver sity Bu -
cha rest and In sti tute of Beekeeping Re search and De vel op ment - Bu cha rest, and, for
the first time in Ro ma nia, it was aimed to have a pre lim i nary mollecular char ac ter iza -
tion, by spe cific ge netic anal y ses on mtDNA (the COI-COII test), of honey bees sam -
ples from dif fer ent re gions of Ro ma nia, in cor re la tion with some morphometrical mea -
sure ments on wings, which to con trib ute to a better anal y sis of the ob tained data.

The re sults re gard ing the anal y sis on mtDNA rev eled that the Ro ma nian pop u la tion 
is not to tally ho mog e nous, some of the sam ples show ing dif fer ences re gard ing the
RFLP pat tern.

FITOHORMONY W INSEMINACJI MATEK
PSZCZELICH

Bo¿ena Chuda-Mickiewicz,  Jaros³aw Prabucki ,  Jerzy Samborski ,  
Piotr  Rostecki

Zak³ad Pszczelnictwa Akademia Rolnicza, Szczecin
e-mail: bozena.chuda-mickiewicz@biot.ar.szczecin.pl

Konsekwencj¹ sztucznego unasieniania matek jest póŸniejsze podejmowanie
czerwienia w porównaniu z matkami naturalnie unasienionymi. Badania nad czynni-
kami przyspieszaj¹cymi czerwienie, jak dot¹d, nie przynios³y oczekiwanych rezultatów 
(Woyke i in. 2008). Antimirow i Boiceniuk (2004) wykazali, ¿e podawanie pszczo³om
fitohormonów stymuluje matki  do intensywniejszego czerwienia wiosn¹.

Celem podjêtych badañ by³o sprawdzenie czy  podawanie rodzinkom weselnym
syropu z fitohormonami (cytokinin¹ i epibrasinolidem)  skróci okres oczekiwania na
podjêcie czerwienia inseminowanych  matek.

Badania przeprowadzono w pasiece Zak³adu Pszczelnictwa Akademii Rolniczej
w Szczecinie, w sezonie pasiecznym 2007 roku. Materia³ badawczy stanowi³y matki 
rasy kraiñskiej  (Apis m. carnica) przetrzymywane w towarzystwie pszczó³, w mini
ulikach styropianowych. Do porównañ utworzono cztery grupy:

Grupa I.
podkarmiana 3 dni syropem (1:1) z fitohormonami przed zabiegiem sztucznego
unasieniania (Fit B)

Grupa II.
podkarmiana 3 dni syropem (1:1) z fitohormonami  po zabiegu sztucznego
unasieniania (Fit A)
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Grupa III.
podkarmiana 2 dni syropem (1:1)  z fitohormonami przed i 2 dni po zabiegu
sztucznego unasieniania (Fit B i A)

Grupa IV.
kontrolna, podkarmiana 2 dni syropem (1:1)  przed  i 2 dni po zabiegu sztuczne-
go unasieniania (S).

Ka¿da rodzinka otrzyma³a po 600 ml syropu. Syrop podawany grupie I, II i III 
zawiera³ 25 mg cytokininy i 0,12 mg epibrasinolidu w 1 litrze syropu, zaœ grupa IV 
otrzyma³a sam syrop. Matki na dwa dni przed  unasienieniem  dawk¹ 8 ìl nasienia, w 7 
dniu ich ¿ycia,  poddawano  3 min. narkozie CO2. Pocz¹tek czerwienia matek ustalono
w dniu stwierdzenia jaj. Doœwiadczenie wykonano  w dwóch powtórzeniach, pierwsze
w czerwcu a drugie w lipcu. 

Z ogólnej liczby 83 zainseminowanych matek (1 i 2 powtórzenie) czerwienie
rozpoczê³o 66 matek. Skutecznoœæ zabiegu inseminacyjnego wynios³a zatem 79,54%.
Najwy¿sz¹ (90,0%) uzyskano w gr. III (Fit B i A) natomiast najni¿sz¹ ( 66,7%) w gr.
IV (S). W  gr. II (Fit A) odsetek matek czerwi¹cych wynosi³  81,8 % i 85,0% w gr. I 
(Fit B). Dodatek cytokininy i epibrasinolidu w pokarmie podawanym rodzinkom prze-
trzymuj¹cym matki przed i po zabiegu sztucznego unasienienia mia³ zatem korzystny
wp³yw na podejmowanie przez nie czerwienia. 

Okres oczekiwania na rozpoczêcie czerwienia matek w I i II powtórzeniu, od inse-
minacji do stwierdzenia pierwszych jaj na plastrach,  wynosi³ dla wszystkich matek od
3 do 22 dni, œrednio 8,18 dnia. Najwiêcej matek rozpoczyna³o czerwienie po 6 dniach
(tab.1). Matki inseminowane w czerwcu (I powtórzenie) podejmowa³y czerwienie
póŸniej ani¿eli unasieniane w lipcu (II powtórzenie). Najszybciej w obu powtórze-
niach, œrednio po 6,9 dniach, czerwi³y matki z gr. II (Fit A). W  grupie I (Fit B) i III
(Fit B i A) póŸniej  odpowiednio o 2,6 i 1,5 dnia. W ulikach grupy kontrolnej (IV),
podkarmianej tylko syropem, jaja na plastrach stwierdzano zaœ przeciêtnie po 7,9
dniach (tab.1). Modalna liczba dni od unasienienia do rozpoczêcia sk³adania jaj we
wszystkich grupach by³a ni¿sza od œredniej. W grupie I (Fit B) i IV (S) wynosi³a 6 dni
zaœ w grupie II (Fit A) i III (Fit B i A) by³a wielokrotna i wynosi³a odpowiednio 4,5,6
i 4,5 dni od zabiegu (tab.1). Analiza statystyczna nie wykaza³a istotnego wp³ywu
podawanych rodzinkom fitohormonów na  przyspieszenie czerwienia (÷2=1,223715;
f=3; p=0,7473).

Konkluduj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e podawanie fitohormonów rodzinkom przetrzy-
muj¹cym matki przed i po inseminacji korzystnie wp³ywa na skutecznoœæ zabiegu inse- 
minacyjnego. Badania bêd¹ kontynuowane.
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Tabela 1

Rozpoczynanie czerwienia przez inseminowane matki

Liczba dni od
inseminacji do
rozpoczêcia
czerwienia

Gr. I Fit B Gr.II Fit A Gr. III Fit B i A Gr. IV S Ogó³em

I powtórzenie

od - do
œrednia

mediana

4-22
12,6
11

4-15
7,7
6

4-19
9,7
8

4-15
9

6,6
9,5
7,5

II powtórzenie

od -do
œrednia

mediana

3-12
7,1
7

4-10
6
5

4-12
6,9
6,0

3-8
6,5
7

6,6
6

Liczba dni od
inseminacji do
rozpoczêcia
czerwienia

Gr. I Fit B Gr.II Fit A Gr. III Fit B i A Gr. IV S Ogó³em

Ogó³em

œrednia
mediana
modalna 

9,5
7,5
6,0

6,9
6

wielokrotna (4, 5, 6)

8,4
7

wielokrotna (4, 6)

7,9
7
6

8,18
7
6

WP£YW ANESTEZJI DITLENKIEM WÊGLA
W MIESZANINIE Z POWIETRZEM I AZOTEM NA
ZACHOWANIE I PRZE¯YWALNOŒÆ ROBOTNIC

PSZCZO£Y MIODNEJ (Apis mellifera)

Krystyna Czekoñska

Akad emia Rol nic za, Kra ków

Do anestezji pszczo³y miodnej najczêœciej stosuje siê ditlenek wêgla (CO2). Poza
CO2, do anestezji próbowano miêdzy innymi wykorzystaæ azot (N2). Niewiele jednak
danych literaturowych opisuje zachowania robotnic traktowanych ró¿nymi stê¿eniami
CO2 w mieszaninie z N2. Celem badañ by³o zbadanie wp³ywu ró¿nych stê¿eñ CO2

w mieszaninie z powietrzem i N2 na zachowanie i d³ugoœæ ¿ycia robotnic.
Badania prowadzono na robotnicach pszczo³y miodnej pochodz¹cych z 2 plastrów

pszczelich, pobranych z dwóch ró¿nych rodzin, po jednym dla testowanej mieszaniny.
Robotnice, w wieku 5 dni, traktowano przez 3 minuty 0%, 20%, 40%, 60%, 80% CO2

w mieszaninie z powietrzem i N2 oraz czystym CO2. Ka¿de badanie wykonywano
w trzech powtórzeniach, po 20 robotnic w próbie. Zachowanie robotnic oceniano na
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podstawie aktywnoœæ ruchowej. Kontrolowano czas, po którym dochodzi³o do aneste-
zji p³ytkiej, pe³nej i czas wybudzania siê owada ze stanu uœpienia.

Nie stwierdzono anestezji u robotnic traktowanych 0%, 20%, 40% i 60% CO2

w mieszaninie z powietrzem. U robotnic poddanych dzia³aniu 80% CO2 w powietrzu
dochodzi³o tylko do p³ytkiej anestezji. Pe³n¹ anestezjê obserwowano u wszystkich
robotnic traktowanych czystym CO2 oraz jego mieszaninami z N2. Stwierdzono, ¿e im
wy¿sze by³o stê¿enie CO2 w N2, tym szybciej robotnice osi¹ga³y stan pe³nej anestezji
i szybciej wybudza³y siê. Robotnice traktowane wysokimi stê¿eniami, powy¿ej 80%
CO2 w mieszaninach, ¿y³y istotnie krócej od robotnic traktowanych ni¿szymi
stê¿eniami CO2.

Badania finansowane ze œrodków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, grant Nr 2
P06Z 031 29.

ROZPOCZYNANIE CZERWIENIA PRZEZ MATKI
PSZCZELE, UNASIENIANE SZTUCZNIE W CZASIE

PODEJMOWANIA PRZEZ NIE LOTÓW GODOWYCH

Dariusz  Gerula ,  Ma³gorzata  Bieñkowska,  Beata  Panasiuk,
Pawe³  Wêgrzynowicz

Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy

Celem pracy by³o sprawdzenie, czy inseminacja matek w okresie kiedy
przygotowuj¹ siê do odbycia lotów godowych, a tak¿e powtórna inseminacja tych
matek, które chc¹ wylecieæ na loty dounasieniaj¹ce bêdzie mia³a wp³yw na wczeœniej-
sze sk³adanie jaj oraz wiêksz¹ liczbê plemników w zbiorniczkach nasiennych.

Doœwiadczenie wykonano w 2007 roku w dwóch powtórzeniach w lipcu i sierpniu.
Materia³ doœwiadczalny stanowi³o 65 matek sióstr, które poddano zaraz po wygryzie-
niu do œwie¿o napszczelonych trapezoidalnych ulików weselnych. Uliki zaopatrzono
w specjalne werandy dziêki którym mo¿liwa by³a obserwacja prób wyjœcia matek z uli- 
ków w celu odbycia lotów godowych. Rodzinki weselne podzielono losowo na trzy
grupy, w których matki traktowano w nieco odmienny sposób.

· SU  – Grupa kontrolna. Matki (28 sztuk) unasieniano sztucznie standardowo w 7 
dniu ¿ycia, dawk¹ 8 µl nasienia, bez wzglêdu na wykazywanie chêci do
wykonywania lotów godowych. Poddawano je dwukrotnej narkozie CO2 (2 x 3
min.) pierwszy raz w trakcie inseminacji, drugi po 48 godzinach 

· SUPLG-1 – Matki (24 sztuk) unasieniano sztucznie w chwili gotowoœci do od-
bycia pierwszego lotu godowego, dawk¹ 8 µl nasienia, Poddawano je krótkiej
(oko³o 20 sek.) narkozie CO2 tylko w celu unieruchomienia matki podczas
unasieniania 

· SUPLG-2 – Matki (13 sztuk) unasieniane sztucznie, dawk¹ 8 µl nasienia, po
odbyciu pierwszego lotu orientacyjnego oraz powtórnie w przypadku chêci do
wykonywania przez nie kolejnych lotów, dawk¹ 4 µl nasienia. Poddawano je
narkozie krótkiej (oko³o 20 sek.) CO2 tylko w celu unieruchomienia matki
podczas unasieniania
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W grupie matek, unasienianych standardowo w 7 dniu ¿ycia (SU), i dwukrotnie
poddawanych narkozie CO2 stwierdzono najkrótszy czas od inseminacji do rozpo-
czêcia czerwienia (8,6 dni). Matki z tej grupy zaczê³y czerwienie w pierwszej kolej-
noœci œrednio w wieku 15,7 dni i nie wykazywa³y chêci do wykonywania lotów douna- 
sieniaj¹cych. W grupie doœwiadczalnej  (SUPLG-1)  okres od inseminacji do rozpo-
czêcia czerwienia by³ istotnie najd³u¿szy (16 dni). Œredni wiek matek zaczynaj¹cych
sk³adanie jaj wynosi³ 26,4 dni. Matki z grupy (SUPLG-2), które po raz pierwszy
unasieniano po odbyciu lotu orientacyjnego czerwi³y œrednio w wieku 21 dni, a d³u-
goœæ okresu od inseminacji do rozpoczêcia czerwienia wynosi³ 11,8 dni. Po³owê matek 
z tej grupy unasieniono po raz drugi w momencie wykazywania chêci do ponownych
lotów, mniejsz¹ dawk¹ nasienia 4 µl. Natomiast tylko jedn¹ matkê unasieniono 3-kro-
tnie nasieniem o ³¹cznej objêtoœci 16 µl.  Zarówno dawka nasienia jak i liczba wyko-
nanych zabiegów oraz sposób traktowania matek nie mia³ istotnego wp³ywu na œredni¹ 
liczbê plemników w zbiorniczkach nasiennych matek doœwiadczalnych. Powy¿sze
obserwacje daj¹ jednak podstawy aby s¹dziæ, ¿e wykonane przez matki z grupy
SUPLG-2 loty orientacyjne przed inseminacj¹, mog³y przyczyniæ siê do skrócenia
okresu od inseminacji do rozpoczêcia czerwienia.  D³ugoœæ tego okresu nie ró¿ni³a siê
istotnie w porównaniu do grupy kontrolnej mimo i¿ œredni czas narkozy CO2 dla matek 
w tej grupie by³ 11-krotnie krótszy (Tab.).

Tabela

Wiek matek w chwili rozpoczynania czerwienia, d³ugoœæ okresu od inseminacji 
do rozpoczêcia czerwienia i liczba plemników w zbiorniczkach nasiennych

matek z poszczególnych grup doœwiadczalnych

Grupa matek
Wiek matek w chwili

rozpoczynania
czerwienia (dni)

D³ugoœæ okresu od inseminacji do
rozpoczêcia czerwienia (dni) Liczba plemników

(mln. sztuk)Œrednia
arytmetyczna

Œrednia modalna

SU (grupa
kontrolna)

15,7 A
(12-21)

8,6 A
(5-14)

7
3,267

(1,280-4,192)

SUPLG-1
26,4 C
(15-39)

16,0 B
(7-33)

13
2,985

(1,024-4,192)

SUPLG-2
21,0 B
(16-30)

11,8 A
(7-15)

13
3,484

(1,920-4,832)

Razem 20,3 11,7 7 3,215

Ró¿ne litery w kolumnach – ró¿nice istotne p £ 0,01
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STAN PO ZIMOWLI I ILOŒÆ CZERWIU
W RODZINACH PSZCZELICH NA PRZESTRZENI

DZIESIÊCIU LAT OCENY

Aldona Gontarz

Instytut Bioin¿ynierii i Hodowli Zwierz¹t, Akademia Podlaska, Siedlce

Jednym z etapów oceny materia³u hodowlanego jest ocena terenowa matek
pszczelich, podczas której porównuje siê matki pszczele z pasiek hodowlanych (grupa
testowa) z matkami z pasiek przeprowadzaj¹cych ocenê (grupa kontrolna). Ocenia siê
cechy zwi¹zane z produkcyjnoœci¹, wielkoœci¹ rodzin i ich behawiorem. 

Materia³ do badañ stanowi³y matki pszczele z rodzin grupy kontrolnej. Matki
pszczele nale¿a³y do rasy kraiñskiej, kaukaskiej lub mia³y nieznane pochodzenie.
Wziêto pod uwagê stan po zimowli i dwa pomiary czerwiu. Przeprowadzono analizê
wariancji, charakterystykê statystyczn¹ cech oraz wyznaczono trendy fenotypowe na
przestrzeni dziesiêciu lat oceny.

Na podstawie analizy wariancji stwierdzono, ¿e wp³yw roku badañ i rasy matki
pszczelej by³ statystycznie wysoko istotny na badane cechy. Najlepszym stanem po
zimowli charakteryzowa³y siê rodziny w 5 roku badañ (3,828 pkt.). Na przestrzeni
badanego okresu lepszy stan po zimowli mia³y rodziny po matkach kaukaskich (3,678
pkt.), a nastêpnie po kraiñskich (3,531 pkt.) i po matkach nieznanego pochodzenia
(3,585 pkt.). Ró¿nica miêdzy stanem po zimowli rasy kaukaskiej a pozosta³ymi by³a
statystycznie istotna. Na przestrzeni lat trend fenotypowy mia³ tendencjê wzrostow¹,
wyraŸniejsz¹ w przypadku rodzin po matkach kaukaskich. 

Podczas pierwszego pomiaru najwiêcej czerwiu mia³y rodziny w 5 roku badañ
(72,655 cm2– przeliczono liczbê plastrów). Rodziny po matkach kaukaskich mia³y
przeciêtnie - 61,667 cm2 podczas gdy po matkach nieznanego pochodzenia – 62,901
cm2 a po kraiñskich - 64,024 cm2. Ró¿nice miêdzy nimi by³y statystycznie istotne.
Trend fenotypowy  cechy na przestrzeni lat wzrasta³ w rodzinach po matkach kraiñ-
skich i kaukaskich. 

Podczas drugiego pomiaru najmniej czerwiu mia³y nadal rodziny w 1 roku badañ
(69,930 cm2). Na przestrzeni ca³ego badanego okresu najwiêcej czerwiu mia³y rodziny 
po matkach nieznanego pochodzenia (84,710 cm2), a nastêpnie po matkach kraiñskich
i kaukaskich. Ró¿nice miêdzy nimi by³y statystycznie istotne. Obni¿aj¹cym trendem
fenotypowym charakteryzowa³y siê rodziny po matkach kaukaskich, natomiast
wzrostowym pozosta³e rodziny pszczele.
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PHYLOGENETICS OF HONEYBEES Apis mellifera
mellifera L. FROM SOUTHERN AND MIDDLE URALS

Rustem A.  I lyasov,  Aleksandr  V.  Poskryakov,
Aleksei  G.  Nikolenko

In sti tute of Bio chem is try and Ge net ics of the Ufa Cen tre of Sci ence of the Rus sian Acad emy of
Sci ences, Rus sia
e-mail: apismell@hotmail.com

A.m.mellifera is very im por tant bee sub spe cies in West ern and North ern Eur asia.
We used bees of sub spe cies A.m.mellifera from Bashkortostan re pub lic and Perm re -
gion of Rus sia which ear lier have been re vealed study ing poly mor phism of mtDNA
intergenic lo cus COI-COII (Ilyasov et al., 2006). Three in di vid u als of each pop u la tion
were an a lyzed. A frag ment of 632 bp in mtDNA ND2 was am pli fied by prim ers for -
ward 5 ‘-TGATAAAAGAAATATTTTGA-3‘ and re verse 5 ‘-GAATCTAATTA-
ATAAAAAA-3 ‘ (Arias, Sheppard, 1996) and se quenced in 15 bees. 

Be tween all the bees of Urals pop u la tions 5 nu cle o tide sub sti tu tions were re vealed
where T>C re place ment at po si tion 536 in two bees DQ181614 and DQ181618 was
lead to re place ment in pep tide aminoacid se quences in po si tion 12 from Ile to Thr. For
phylo gen etic anal y sis we have com pared se quences of mtDNA ND2 gene frag ment of
Ural bees with other pre vi ously pub lished sub spe cies A.mellifera and con structed
dendrogramm us ing MEGA 3.1. Se quence of sub spe cies A.m.anatoliaca has been used 
as a ref er ence se quence. All the sam ples on dendrogramm are grouped into four dis -
tinct clades: A, C, M and O. Name of the clades are given ac cord ing to F.Ruttner
(1988), M.C.Arias, W.S.Sheppard (1996) and P.Franck et al. (2001).

Evo lu tion ary branch M com prises sam ples of A.m.mellifera from Ural
(DQ181611-22) and Eu rope: Swit zer land (AY114495), France (U35758), Spain
(U35759) and Nor way (U35760). How ever two sam ples of sub spe cies A.m.sicula
(AY114493-94) from Sic ily and A.m.ligustica (U35752 and AY114490) from It aly be -
long to this clade as well what con firms hy brid iza tion with A.m.mellifera.

Thus, we can to say that be tween all lo cal pop u la tions of A.m.mellifera have n’t
much di ver gence. Maybe it con se quence of his tor i cally re cent di ver gence, sig nif i cant
mi gra tion be tween pop u la tions and ab sence of sub stan tial geo graph ical isolations in
Eu rope.
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THE BLACK BEE GENETIC RESOURCE
CONSERVATION PROGRAMME IN POLAND

Maria  Jaszczyñska1 ,  Joanna Troszkiewicz2 ,
Tadeusz Kwiatkowski2

1Na tional Re search In sti tute of An i mal Pro duc tion, Kraków
2Na tional An i mal Breed ing Cen ter, Warszawa

It is nec es sary to pre serve pure lines of Black Bee in the nat u ral pro tected ar eas in
deep for ests, or as spe cial pro tected stocks in api ar ies un der pre cisely con trolled mat -
ing by in stru men tal in sem i na tion. Black Bee orig i nated from the sub spe cies Apis
mellifera mellifera orig i nally cov ered with its ex tend on al most all ter ri tory of Po land.
In 1980 we had de cided to or gan ise the spe cial api ary at Olecko Sta tion in or der to
man age the con ser va tion stock of the Augustowska line. In 1988 sim i lar api ary was or -
gan ised at Parzniew Sta tion for keep ing Kampinoska bees.  The first pres er va tion
programme de ter mined the main prin ci ples of man ag ing lit tle bee pop u la tion kept by
sev eral beekeepers un der sci en tific con trol.  At the be gin ning of 80’s in the 20th cen -
tury, two pro tected iso lated ar eas were cre ated in the Augustów Old Vir gin For est in
the N-E part of Po land and Kampinos Na tional Park near War saw. The gov ern men tal
fi nan cial sub sid iar ies are in dis pens able to en cour age beekeepers to take part in the con -
ser va tion programme. The fi nan cial sup port is also very im por tant to cover the or ga ni -
za tional costs. Since 2000 the na tional Black Bee Ge netic Re sources Con ser va tion
Programme has been car ried on for four lines of Apis mellifera mellifera: Asta,
Pólnocna (North Bee), Kampinoska and Augustowska. 

The reali sa tion of con ser va tion programme is con trolled by both the Na tional Re -
search In sti tute of An i mal Pro duc tion in Krakow and the Na tional An i mal Breed ing
Cen tre in War saw. The main goals of con ser va tion programme: 

1. To pro tect the ini tial num ber of bee-col o nies kept in their orig i nal form. 

2. To pre serve and in crease the num ber of Black Bee col o nies in con ser va tion
stocks. 

3. To pre serve and sta bi lize the spe cific char ac ter is tics of the Black Bee. 

4. To re in tro duce the Black Bee into nat u ral hab i tat in re gions of their or i gin.

5. To im prove com mer cially im por tant traits.

RECENT BEE BREEDING ACHIVEMENTS
IN POLAND

Joanna Troszkiewicz,  Tadeusz Kwiatkowski

Na tional An i mal Breed ing Cen ter, Warszawa 

· For the an cient cen tu ries there ex isted in Po land honey bees, typ i cal for Mid dle
Eu ro pean area. This sub-spe cies has adapted per fectly to lo cal cli mate. Some
pop u la tions of that eco-type are pre served and pro tected for about 30 years in
spe cial pro tected ar eas in Augustów and Kampinos Forests.  
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· The ques tions re lated to bee breed ing in Po land are since 1975 co or di nated by
the Na tional An i mal Breed ing Cen ter in War saw that pro vides breed ing val ues
re cord ing and keeps herdbooks for breed ing bee lines. Ac tual lines orig i nate
from three races: do mes tic Mid dle Eu ro pean, and taken from im port bee-queens: 
Carniolan and Cau ca sian. Such man age ment re sulted in se lec tion of 50
bee-breed ing lines with sep a rate traits de sired by pro duc ers keep ing api ar ies of
di ver si fied pro duc tion pro file, now used in cross-breed ing. Since the year 2000,
the breed ing work has been con ducted ac cord ing to the Act of Or ga ni za tion
Breed ing and Reproduction of Farm Animals  (20th August 1997).

· The gov ern men tal fi nan cial sub sid iar ies are in dis pens able to en cour age
beekeepers to par tic i pate in the bee breed ing programmes. Very im por tant is also 
the fi nan cial sup port to cover or ga ni za tional costs.   

· The se lec tion of breed ing ma te rial is con ducted in breed ing api ar ies, which
re al ize breed ing pro grams on ground of dou ble re cord ing sys tem re sults of:
sta tion ary re cord ing in breed ing api ar ies and field re cord ing of var i ous
cross breeds in se lected pro duc tion api ar ies. Ex cept of use ful traits like honey
yield and spring de vel op ment, there are also eval u ated bi o log i cal traits as:
swarm ing, win ter ing and gen tle ness that in di rectly in flu ence the pro duc tion and
essentially make the apiary service easier.  

· In stru men tal in sem i na tion with se men of spe cial breeds and iso lated drones
guar an tees pure mat ing and se lec tion. In Po land in stru men tal in sem i na tion of
queen bees is used not only for breed ing pur pose but also on large scale for
com mon beekeepers, and scores about 70,000 bee queens yearly. The
inseminators are trained by the NABC and Pol ish firms pro duc ing the
equip ment.

ELEC TRONIC METHOD BEERACE FOR BEES’
BREED ING SE LEC TION

Lidia  Kolbina,  Sofia  Nepeivoda

The Udmurt State Scientific Research Institute of Ag ri cul ture, Izhevsk, Udmurt Re pub lic
e-mail: beekepper@udmnet.ru

The pro cesses of re search ing the nat u ral rac ing of bee col o nies are still com plete
and dif fi cult, including the statistical data pro cess. The aim of our work is to re lieve
sta tis ti cal pro cess ing and the race’ de ter mi na tion of bee fam ily through the elec tronic
method BeeRace. This method is es pe cially nec es sary for many sci en tists who study
and re search the of pop u la tion honey bees. 

We cre ated with the help of  pro gram Microsoft Ex cel 2000 an elec tronic method
BeeRace. The Program BeeRace is aimed for re liev ing the sta tis ti cal data pro cess ing
ac cord ing to the method of the es ti ma tion of the ex te rior’s and behaviour’s signs.

In this elec tronic method we in cluded stan dard signs of the Rus sian bees’ races.
Nev er the less, spe cial ta bles al low to change or to com plete the de scrip tions of other
bees’ races or pop u la tions very easy. So this method helps users  to set morphometric
signs of dif fer ent bees’ races them selves. Studying col o nies is conduct ed ac cord ing to
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the next pa ram e ters: colouration of the body, the pro bos cis length, the third ter gite
width and the size of cubital in dex, mass of the worker bees, fer tile  and un fer tile
queens, cappings of honey, win ter resistence, behaviour dur ing the checking-up hon ey -
comb and the opening brood nest, queen’s ovip a rous ness  be fore honey yield. Of
course, it’s pos si ble to make re search ing with only some parts of the signs. For re -
search ers’ con ve nience morphometric signs are possible en tered into the programme
af ter mea sure ment di rectly, not af ter re cal cu lat ing on millimeters. It can be used only
af ter hav ing in di cated mi cro scope increas ing data, which was used for mea sure ment. 

Af ter all these en tered data this method cal cu lates and shows the re sults of the stud -
ies of bee col o nies. All re sults are then shown in the ta ble for the list of pa per by size
A4. Also the ad di tional in for ma tion of all statistical data of the morphometric signs is
given sep a rately. 

We are sure the elec tronic method BeeRace will be use ful for beekeeper-re -
searchers, as well as for beekeeper-selectionists, sci en tists, stu dents who study honey
bees.

THE IMPACT OF WORMING OF THE
ENVIRONMENT ON THE HONEYBEE QUEEN

LOSSES

Ján Kopernický

SCAR, In sti tute of Api cul ture Liptovský Hrádok, Slovakia

On the ter ri tory of Slovakia it has arisen also to changes in the be hav iour of hon ey -
bees due to suc ces sive warm ing of the cli mate. Over-heated hive space forces hon ey -
bees to elim i nate un fa vour able microclimatic fac tors in side hives (raised tem per a ture,
low air hu mid ity). This fact has the neg a tive ef fects to hon ey bee pol li na tion of crops.
Over-heat ing can lead to the stress from heat when it arises to the queen losses and liq -
ui da tion of be fallen brood. These at trib utes man i fest not only in the nu clei but in the
hives. These facts were con firmed in the field and lab o ra tory ex per i ments. Beekeepers
who early ob serve these un fa vour able in flu ences can these us ing suit able mea sure -
ments elim i nate and minimalize losses due to over-heat ing. They im por tantly can re -
duce losses of ar ti fi cially in sem i nated queens in bee breedings which in the all day
round sunny sites were 43% and at the end of sum mer up to 75%.

Losses of in sem i nated Carniolan queens, when they were kept 24 hours in the ther -
mo stat at 37oC and 35% rel a tive hu mid ity, were up to 66%. Af ter de creas ing tem per a -
ture to 36oC and in creas ing rel a tive hu mid ity to 50%, all queens overlived. When they
were re turned on partly shad owed site they started oviposition in 7 up to 14 days later
than other queens which were not caged. In the group lo cated on the all-day sunny site, 
bees in hot days (above 33oC) killed 20% up to 25% of young lar vae aged 1 – 3 days.
Other brood de vel oped nor mally. When hives were over-heat ing for sev eral days, bees
in or der to swarm pressed queens to the hive en trance with screen board, where queens 
were in jured and 20% of them died. In the group of col o nies lo cated on all-day shad -
owed site there were the low est queen losses (16%). All queens of this group started
their oviposition in 10 days af ter in sem i na tion.  
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In ex per i ments in 2007 there were sta tis ti cally not sig nif i cant dif fer ences (up to 7
days) in start ing oviposition and amounts of brood be tween queens caged in ther mo stat 
18 hours af ter in sem i na tion at 34oC and 40% rel a tive air hu mid ity com pared with
queens per ma nently lo cated on com mon partly shad owed site. Nu clei of both groups
had bot tom ven ti la tion dur ing hot days. Queens lo cated in nu clei per ma nently on
all-day sunny site started their oviposition mark edly later, up to 34 days. In di vid ual
care ful ness on queens caged in nu clei with screen board is very im por tant. Con sid er -
able re duc tion their in ju ries or losses can be reached when dur ing hot days (above
33oC) they are lo cated on shad owed sites and had suf fi cient air ven ti la tion.

JAKOŒÆ MATEK SZTUCZNIE UNASIENIONYCH
BEZ SPRAWDZONEGO CZERWIENIA OFEROWANA
NA POLSKIM RYNKU PRZEZ WYBRANE PASIEKI

HODOWLANE W 2007 ROKU

Cezary Kruk1 ,  Janusz Kasztelewicz2 ,  Wojciech Starzyñski2 ,
Krzysztof  Kasztelewicz2

1Lubelski Oœrodek Postêpu Rolniczego w Koñskowoli - cezarykruk@wp.pl
2Gospodarstwo Pasieczne „S¹decki Bartnik” w Stró¿ach - www.bartnik.pl

Celem badañ by³a ocena jakoœci matek sztucznie unasienionych bez sprawdzonego
czerwienia oferowanych pszczelarzom na polskim rynku w stosunku do jakoœci matek
unasienionych naturalnie. Jest to kontynuacja obserwacji rozpoczêtych w 2006 roku.
(Kruk i inni 2007).

W ostatnich latach produkcja matek sztucznie unasienionych bez sprawdzonego
czerwienia gwa³town ie w Polsce wzros³a. Szacuje siê, ¿e w 2007 roku pasieki hodo-
wlane wyprodukowa³y ³¹cznie 100.000 matek tej kategorii. Na zwiêkszon¹ ich poda¿
na rynku ogromy wp³yw mia³ sys tem dotacji preferuj¹cy ich zakup. W opinii pszcze-
larzy praktyków, jakoœæ matek sztucznie unasienionych pozostawia du¿o do ¿yczenia.
Aby w obiektywny sposób sprawdziæ te opinie, Gospodarstwo Pasieczne „S¹decki
Bartnik” w lipcu 2007 roku zakupi³o od 5 hodowców ciesz¹cych siê najwiêksz¹ reno-
m¹ w kraju 100 matki pszczele.

W 2007 roku zakupiono materia³ hodowlany od tych samych pasiek co w roku
2006. Pasieki hodowlane od których zakupiono matki oznaczon¹ identycznym kodem
jak w roku 2006. Ró¿nica polega³a jednak na tym, ¿e w roku 2006 pasieki hodowlane
nie wiedzia³y, ¿e ich materia³ bêdzie porównywany, natomiast w 2007 roku by³y œwia-
dome jaki jest cel zakupu i kto jest ich faktycznym odbiorc¹.

W puli ocenianej w 2007 roku znajdowa³o siê 80 matki sztucznie unasienione bez
sprawdzonego czerwienia oraz 20 matek unasienionych naturalnie. Ostatni¹ grupê ma-
tek potraktowano jako grupê kontroln¹.

Matki bezpoœrednio po odbiorze poddano do odk³adów. Odk³ady tworzono w sile
4 ramek pszczó³, w tym by³y 3 ramki z czerwiem krytym i 1 ramka z zapasami pierzgi
i miodu. Odk³ady tworzono w specjalnych styropianowych ulikach odk³adowych. Po
sformowaniu trafia³y na 2 doby do piwnicy, po czym wystawiano je na pasieczysko. Po 
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przyjêciu matki odk³ady co kilka dni kontrolowano i podkarmiano niewielkimi porcja-
mi rzadkiego (1:1) syropu cukrowego.

Matki sztucznie unasienione mia³y mo¿liwoœæ naturalnego dounasienienia. Warunki 
pogodowe i po¿ytkowe w 2007 roku charakteryzowa³y siê ciep³¹ pogod¹ i s³abym
po¿ytkiem naturalnym. By³y to warunki zdecydowanie ró¿ne jak w roku 2006. W roku
2006 warunki pogodowe to zdecydowane upa³y i bardzo intensywny po¿ytek ze spadzi 
jod³owej.

Porównano uzyskane wyniki z 2007 roku z wynikami z 2006 roku. Miêdzy innymi
oceniono kondycjê matek dostarczonych do pasieki, efektywnoœæ ich poddawania, sku- 
tecznoœæ inseminacji mierzon¹ % matek podejmuj¹cych czerwienie oraz % matek nie
podejmuj¹cych czerwienia i % czerwi¹cych trutowo. 
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Kru k  C . ,  K asz  t e l  ewi  cz  J . ,  S t a r  zyñ  sk i  W .  (20 07) -  Jakoœæ matek sztucznie
unasienionych bez sprawdzonego czerwienia oferowana na polskim rynku przez
wybrane pasieki hodowlane w 2006 roku, Naukowa Konferencja Pszczelarska,
Pu³awy 24- 25 kwiecieñ 2007 r., Materia³y konferencyjne: 33- 35.

TESTOWANIE WARTOŒCI ULIKÓW WESELNYCH
MINI-PLUS W SEZONIE LETNIM I ZIMOWYM

Cezary Kruk1 ,  Janusz Kasztelewicz2 ,  Wojciech Starzyñski2 ,
Krzysztof  Kasztelewicz2 ,  Jadwiga Chudzik2 ,  Zbigniew Bogusz2

1Lubelski Oœrodek Postêpu Rolniczego w Koñskowoli - cezarykruk@wp.pl
2Gospodarstwo Pasieczne „S¹decki Bartnik” w Stró¿ach - www.bartnik.pl

W latach 2006- 2008 w pasiece zajmuj¹cej siê produkcj¹ matek pszczelich na skalê
masow¹ testowano wartoœæ ulików weselnych Mini-Plus. Oceniano wartoœæ tego ulika
weselnego zarówno w okresie sezonu letniego jak tak¿e w okresie zimy. Uliki ocenia-
no pod k¹tem produkcji matek ze sprawdzonym czerwieniem, zarówno unasienianych
naturalnie, jak i sztucznie oraz przechowywania matek czerwi¹cych w czasie zimy.
Sprawdzono mo¿liwoœæ przechowywania w nich matek zapasowych w okresie
zimowli. Oceniano te¿ wiele praktycznych aspektów zwi¹zanych takich jak ekonomia,
ergonomia, efektywnoœæ, komfort pracy itp.Uliki tego typu s¹ nowoœci¹ na polskim
rynku. W sezonie letnim 2006 testowano 300 rodzinek weselnych w ulikach tego typu,
a w 2007 roku 700. Zimowlê 2006/2007 oceniano na podstawie 225 rodzinek, a zimo-
wlê 2007/2008 na podstawie 228 rodzinek.

Uliki weselne typu Mini-Plus, produkowanych przez firmê £YSOÑ. Uliki te w ca³o- 
œci zbudowane s¹ ze styropianu. Sk³adaj¹ siê one z miniaturowych korpusów o we-
wnêtrznym œwietle 23 x 23 cm. Korpus zawiera 6 mini-ramek o wymiarach zewnêtrz-
nych 21,5 x 16,5 cm. Wewnêtrzne œwiat³o 1 mini-ramki to powierzchnia u¿ytkowa 2,8
dcm2. 

Jednym z problemów w pasiece wiosn¹, jest czêsto stwierdzany brak matek w ro-
dzinach produkcyjnych. Na przedwioœniu, kiedy praktycznie nie ma mo¿liwoœci zorga- 
nizowania wczesnego wychowu matek oraz ich unasieniania rodziny takie skazane s¹
na zag³adê. W praktyce wiosn¹, rodziny bezmateczne s¹ likwidowane poprzez ich do-
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³¹czanie do rodzin pe³nowartoœciowych. W starszej literaturze pszczelarskiej zaleca³o
siê, zimowanie obok rodzin zasadniczych, odk³adów z matkami zapasowymi w iloœci
10% stanu zazimowanej pasieki. Jest to kosztowna metoda. Próby zimowli matek w ro- 
dzinkach weselnych w ulikach ró¿nych typów warunkach Polski koñczy³y siê zazwy-
czaj niepowodzeniem. Oceniono próbê zimowli matek zapasowych zim¹ 2006/2007
i 2007/2008.

W sezonie 2006 uliki Mini-Plus zasiedlano w maju iloœci¹ 0,5 l pszczó³ i przez ca³y 
sezon wykorzystywano do naturalnego unasieniania matek lub doprowadzania matek
unasienionych naturalnie do czerwienia. Rodzinki weselne w okresie od maja do wrze- 
œnia zwiêksza³y swoja si³ê 3- 4 krotnie. Jesieni¹ 2006 zazimowano 125 rodzinek.
Przezimowa³o 98 rodzinek. Wiosn¹ z czêœci rodzinek wybrano matki do rodzin pro-
dukcyjnych. 

W sezonie 2007 produkcja nowych rodzinek w ulikach Mini-Plus polega³a na kla-
sycznym dzieleniu rodzinek weselnych w sposób identyczny jak przy produkcji od-
k³adów. W po³owie maja 2007 si³a przezimowanych rodzinek w Mini-Plusach wyno-
si³a 2-5 korpusów pszczó³. Na stworzenie nowej rodzinki przeniesieniu wraz z pszczo-
³ami 2 ramek czerwiu krytego + 1 ramki z zapasem do nowego ulika. W ten sposób
z 77 rodzinek utworzono 620 nowych. Tak wiêc od ka¿dej rodzinki przezimowanej
stworzono metod¹ odk³adów po 8,1 nowych rodzinek. W sezonie 2006 na 300 oce-
nianych rodzinek i w sezonie 2007 na 700 ocenianych rodzinek nie stwierdzono ani
jednego przypadku aby ulik tego typu porzuci³a rodzinka z matk¹ czerwi¹c¹ i uciek³a.
Zjawisko tego typu jest masowe przy ulikach Zandera (Bojarczuk 1970). Sporadyczne
przypadki ucieczek obserwowano jedynie w s³abych rodzinkach z matk¹ nieunasie-
nion¹.

Zimowla rodzinek z matkami zapasowymi. Na koniec sezonu rodzinki najs³absze
³¹czono. Postêpowano tak aby we wrzeœniu uzyskaæ si³ê 2 pe³nych korpusów pszczó³.
Rodzinki zimowano na 2 pe³nych korpusach, licz¹cych ³¹cznie 12 ma³ych rameczek.
Rodzinka przed zim¹ podkarmiana by³a syropem cukrowym poddawanym w górnych
podkarmiaczkach. Sama wiêc przerabia³a pokarm. Pszczo³y zimowano na toczku.
Jesieni¹ 2006 zazimowano ³¹cznie 125 rodzinek. Przezimowa³o 98 rodzinek. Jesieni¹
2007 zazimowano 228 rodzinek, przezimowa³o 206 rodzinek (stan na dzieñ 22 stycz-
nia 2008). Próbê zimowli matek zapasowych w ulikach typu Mini-Plus oceniæ mo¿na
jako bardzo udan¹.

Dwuletnie testowanie nowej technologii i nowego sprzêtu pasiecznego na skalê
masow¹ pozwala na obiektywn¹ ocenê. Pod bardzo wieloma wzglêdami takimi jak
ekonomia, ergonomia, efektywnoœæ i komfort pracy uliki Mini-Plus okaza³y siê bardzo
dobre. Wielk¹ zalet¹ gospodarki w ulikach typu Mini- Plus jest rozwi¹zanie problemu
k³opotliwego i kosztownego zasiedlania rodzinek weselnych ka¿dego roku. Si³a
rodzinek w Mini-Plusach pozwala praktycznie na ich ca³oroczne wykorzystanie. Uliki
tego typu umo¿liwiaj¹ efektywn¹ i stosunkowo tani¹ zimowlê matek zapasowych.
Uliki te dobrze sprawdzi³y siê zarówno przy produkcji matek unasienianych naturalnie, 
jak i przy produkcji matek unasienianych sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem.
Ulik ten ma tak¿e cenne walory które mo¿na wykorzystaæ w dydaktyce i doœwiadczal-
nictwie. Jedyn¹ wad¹ ulika Mini-Plus jest jego stosunkowo wysoka cena.
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OCENA RÓ¯NORODNOŒCI GENETYCZNEJ
PSZCZÓ£ Z ZAMKNIÊTEGO REJONU HODOWLI

W PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ W OPARCIU
O BADANIA DNA MITOCHONDRIALNEGO

Andrzej  Oleksa

Zak³ad Genetyki, Katedra Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

W wewn¹trzgatunkowej klasyfikacji pszczo³y miodnej, obok pomiarów cech mor-
fologicznych, wykorzystuje siê metody oparte na polimorfizmie DNA, w tym analizê
restrykcyjn¹ (RFLP) mitochondrialnego DNA (Franck i in. 1998, Garnery i in. 1998,
Franck i in. 2001). Szczególnie przydatna pod tym wzglêdem jest analiza regionu po-
miêdzy genami tRNAleu oraz drug¹ podjednostk¹ genu oksydazy cytochromowej
(COII), bowiem polimorfizm d³ugoœci tego fragmentu umo¿liwia identyfikacjê przy-
nale¿noœci badanych populacji pszczo³y miodnej do konkretnych ga³êzi ewolucyjnych. 
Procedura polega na amplifikacji wspomnianego fragmentu DNA w reakcji PCR,
a nastêpnie analizie restrykcyjnej z wykorzystaniem enzymu DraI (Garnery i in. 1993). 
Analiza haplotypów mitochondrialnych pozwala na rozró¿nianie podgatunków i ras
A. mellifera (Franck i in. 2001), dziêki czemu mo¿liwa jest min. ocena poziomu
introgresji genów z obcych linii ewolucyjnych w rodzimych populacjach pszczo³y.

Badaniami objêto 38 rodzin pszczelich z piêciu pasiek na terenie Puszczy
Augustowskiej, w tym z pasieki Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierz¹t (SHiUZ) w
P³askiej (20 rodzin) oraz czterech pasiekach prywatnych (³¹cznie 18 rodzin). Oprócz
standardowo stosowanej analizy restrykcyjnej regionu tRNAleu – COII (Garnery i in.
1993), przeprowadzono badania trzech dodatkowych segmentów DNA mi to chon drial-
nego (16s rDNA, CO I i ND 5, Bouga i in. 2005). W 75% badanych rodzin, w tym we
wszystkich nale¿¹cych do pasieki SHiUZ, stwierdzono haplotypy w³aœciwe dla pszczó³ 
z ga³êzi ewolucyjnej M (podgatunek A. mellifera mellifera). 25% badanych rodzin
(w tym po³owa rodzin z pasiek prywatnych) cechowa³a obecnoœæ haplotypów
typowych dla ga³êzi C (A. m. carnica lub A. m. ligustica). Fakt ten wskazuje na obce
pochodzenie znacznej czêœci mitochondrialnej puli genowej populacji pszczó³ z za-
mkniêtego rejonu hodowli. Wyniki te kontrastuj¹ z uprzednio badanymi mikro-
satelitami – markerami genomu j¹drowego (Oleksa 2007), gdzie w oparciu o obecnoœæ
obcych alleli diagnostycznych introgresjê szacowano na 1,4%. Rozbie¿noœæ t¹ mo¿na
wyt³umaczyæ nierozpoznaniem czêœci obcych alleli, nie uznawanych za diagnostyczne, 
oraz zró¿nicowanym przep³ywem genów za poœrednictwem trutni i matek (DNA
mitochondrialny dziedziczony jest wy³¹cznie w linii ¿eñskiej, w przeciwieñstwie do
DNA j¹drowego, przekazywanego przez obydwoje rodziców). Wy¿szy poziom intro-
gresji DNA mitochondrialnego wskazuje na przep³yw genów do zamkniêtego rejonu
hodowli za poœrednictwem sprowadzanych matek.
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RE SEARCH AND AS SESS MENT OF Apis mellifera
carnica PED I GREE COL O NIES

Di ana Tamaðauskienë,  Jurgis  Raèys

Lith u a nian In sti tute of Ag ri cul ture

Dur ing the pe riod 2005 – 2007 bee breed ing work was done at the api ary of the
Lith u a nian In sti tute of Ag ri cul ture’s. Mass and in di vid ual se lec tion meth ods are used
to main tain and im prove Carniolan bee gene fund and lines.  

A to tal of 158 breed ing bee col o nies of five lines were es ti mated for breed ing char -
ac ter is tics an nu ally. The bee col o nies were di vided into the fol low ing classes: elite, I,
II, III, IV. 

Elite and I classes form the care of breed ing col o nies. Bee queens reared from them 
are used to re place bee queens from class II, III, IV and for fur ther mul ti pli ca tion. 

Us ing mass se lec tion, the most pro duc tive bee col o nies were iden ti fied. Bee queens 
and drones were reared from them. Their daugh ters were tested for 1 – 2 years and the
most pro duc tive ones were se lected. 

In di vid ual se lec tion was also per formed and was de signed to se lect pure bred,
highly pro duc tive bee col o nies by check ing them ac cord ing to their prog eny, to se lect
pairs for cross ing, pure race breed ing and in ter lin ear cross ing. In this way, lines CT- 19 
(zara) and C – 262 (ausra) were de vel oped.

As sess ment of ped i gree bees gave the fol low ing re sults:
Table

Mor pho log i cal data of the bee col o nies tested

Year
Number of bee
colonies tested 

Proboscis length
mm 

x ± Sx

Cubital index, %
x ± Sx

Discoidal shift, %

+ - 0

2005 158 6.602±0.020 34.955±1.025 96,93 0,71 2,35
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Year
Number of bee
colonies tested

Proboscis length
mm 

x ± Sx

Cubital index, %
x ± Sx

Discoidal shift, %

+ - 0

2006 158 6.637±0.023 38.436±0.909 95,02 0 4,97

2007 158 6.534±0.019 37.845±0.925 98,57 0,03 1,38

In 2006 the num ber of bee col o nies meet ing mor pho log i cal char ac ter is tics of the
race de clined by 27.2 %. Out of 59 bee col o nies only 15.3 % was at trib uted to elite
class. The col o nies of Cslov bee lines had strong dis po si tion to swarm ing and pro duced
less honey. To re duce swarm ing, the queens of this bee line were mated with the drones 
of Cvigor line, which re sulted in the fact that for more than 50 % of the col o nies of
Cslov lines pro bos cis length and cubital in dex were higher than the ra cial stan dard, be -
cause bees of Cvigor line have Apis mellifera caucasica bee genes. 

The care of ped i gree bees was and will be used in the fu ture for pu ri fi ca tion and de -
vel op ment of the avail able bee lines and for the cre ation of new bee lines.

PODEJMOWANIE CZERWIENIA PRZEZ MATKI
W ULIKACH SNOZOWYCH I MINI ULACH 

STYROPIANOWYCH

Jerzy Samborski ,  Bo¿ena Chuda-Mickiewicz,
Jaros³aw Prabucki ,  Piotr  Rostecki

Zak³ad Pszczelnictwa, Akademia Rolnicza, Szczecin
e-mail: jerzy.samborski@biot.ar.szczecin.pl 

Pojawienie siê mini ulików styropianowych, konstrukcyjnie zbli¿onych do nie-
mieckich Mini-plus, zrodzi³o szereg pytañ o ich przydatnoœæ w hodowli. Uliki te posia- 
daj¹ trzy razy wiêksz¹ powierzchniê plastrów od powszechnie stosowanych ulików
snozowych. Przek³ada siê to w znacz¹cy sposób na objêtoœæ gniazda, a co za tym idzie
równie¿ iloœæ pszczó³ towarzysz¹cych.

Dlatego postanowiono sprawdziæ jak kszta³tuje siê podejmowanie czerwienia
w mini ulikach styropianowych (MUS) w zestawieniu z ulikami snozowymi (US).

Porównanie wykonano w pasiece Zak³adu Pszczelnictwa AR w Szczecinie, w sezo- 
nie 2007. Matki unasieniano sztucznie dawk¹ 1x 8 mm3 nasienia, w siódmym dniu ich
¿ycia.

Badaniami objêto 54 matki, z czego 22 matki w MUS-1 (zasiedlonych pojedynczo), 
19 matek w MUS-2 (zasiedlonych po dwie rodziny w jednym uliku)  i 13 matek w US.

Ocenê podejmowania czerwienia prowadzono do 15-tego dnia po zabiegu insemi-
nacji.

W grupie matek przebywaj¹cych w MUS-1 nie rozpoczê³o czerwienia 45% matek,
z czego 14% zosta³o ok³êbionych po zabiegu unasienniania. W MUS-2 nie rozpoczê³o
czerwienia 21% matek. W US czerwienie podjê³y wszystkie matki.

Czas oczekiwania na podjêcie czerwienia w poszczególnych grupach by³ zró¿nico-
wany (Tab.1).
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Tabela 1

Podejmowanie czerwienia przez matki inseminowane.

Liczba dni od
unasiennienia do

rozpoczêcia czerwienia

Uliki styropianowe

zasiedlenie pojedyncze 
(MUS-1)

zasiedlenie podwójne
(MUS-2)

 snozowe
(US)

Œrednia 7,25 10,2 8

Modalna 7 9 7

Mediana 7 9 8

Min 3 7 7

Max 13 15 10

W ulikach snozowych (US) jak i mini ulikach styropianowych ( MUS-1),
najwiêksza liczba matek ( modalna) rozpoczê³a czerwienie w siódmym dniu po una-
siennieniu. U matek w MUS-1 ró¿nica pomiêdzy modaln¹, a wartoœci¹ œredni¹ wynio-
s³a zaledwie 0,25 dnia. Natomiast w grupie matek w US ró¿nica ta wynios³a 1dzieñ
(Tab.1). NajpóŸniej czerwienie rozpoczyna³y matki w MUS-2, modalna rozpoczêcia
czerwienia wynios³a 9 dni, a œrednia 10,2 (Tab.1).

Przeprowadzone testy statystyczne wykaza³y istotne ró¿nice (p<0,05) w podejmo-
waniu czerwienia pomiêdzy grup¹ matek w MUS-2, a pozosta³ymi grupami. Pomiêdzy
grup¹ matek z US, a MUS-1 przy p<0,05 ró¿nice by³y nie istotne.

Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e wiêksza iloœæ pszczó³ towarzysz¹cych w MUS-1 nie 
wp³ynê³a znacz¹co na przyspieszenie podejmowania czerwienia przez matki.

PRZYŒPIESZANIE ROZPOCZYNANIA CZERWIENIA
PRZEZ INSEMINOWANE MATKI

Gra¿yna Szafarska,  Zygmunt  Jas iñski

Pracownia Hodowli Owadów U¿ytkowych SGGW, Warszawa

Badania wykonano w pasiece doœwiadczalnej Pracowni Hodowli Owadów
U¿ytkowych SGGW w Warszawie latem 2007 r. 

Celem doœwiadczenia by³o zbadanie mo¿liwoœci przyœpieszania czerwienia przez
dodatkow¹ inseminacjê ma³¹ iloœci¹ nasienia, matek d³ugo nierozpoczynaj¹cych
czerwienia po pierwszej inseminacji.

Materia³ stanowi³o 47 inseminowanych matek matki ras kaukaskiej i kraiñskiej
(ciemno ubarwione), które do czasu 3 tygodni nie rozpoczê³y czerwienia. Znajdowa³y
siê one w ulikach weselnych lub odk³adach. Matki na czas jednej doby umieszczano
w klateczkach z jedn¹ œcian¹ z siatki. Przed dodatkowym unasienianiem sprawdzano
czy matki wykazuj¹ zdolnoœæ lotu. Nastêpnie matki by³y unasieniane nasieniem
jednego trutnia w³oskiego (¿ó³to ubarwionego). ¯ó³te ubarwienie pszczó³ w³oskich jest 
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cech¹ dominuj¹c¹ nad ubarwieniem ciemnym.Do koñca sezonu pszczelarskiego
codziennie sprawdzano czy matki rozpoczê³y czerwienie.

Z 47 matek dodatkowo unasienionych 13 matek pad³o w przeci¹gu 17 dni od za-
biegu, a 15 matek nie rozpoczê³o czerwienia do koñca sezonu pszczelarskiego, 5 ro-
dzin zosta³o zrabowanych. 27 matek rozpoczê³o czerwnienie miêdzy 3 a 14 dniem od
dounasienienia. Najwiêcej - 8 matek rozpoczê³o czerwienie po 7 dniach od zabiegu. Po 
przebadaniu potomstwa matek dounasienianych, stwierdzono, ¿e udzia³ pszczó³ ¿ó³to
ubarwionych wynosi 12%.

Wnioski: z dodatkowo unasienionych matek 64% matek rozpoczyna czerwienie
w czasie od 3 do 14 dni od dodatkowego zabiegu sztucznego unasieniania. Udzia³
potomstwa trutnia ¿ó³tego (którym matki by³y dounasieniane) wynosi 12%.

OCENA WARTOŒCI U¯YTKOWEJ DWÓCH LINII 
PSZCZÓ£ SELEKCJONOWANYCH W ODDZIALE

PSZCZELNICTWA.

Pawe³  Wêgrzynowicz,  Ma³gorzata  Bieñkowska,  Dariusz  Gerula ,
Beata  Panasiuk

Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy

Pasieka hodowlana Oddzia³u Pszczelnictwa w Pu³awach realizuje pro gram
doskonalenia dwóch linii pszczó³ rasy kraiñskiej i jednej linii rasy kaukaskiej. Ocena
wartoœci hodowlanej prowadzona jest dwutorowo, jako ocena stacjonarna prowadzona
w Oddziale Pszczelnictwa i ocena terenowa grup matek, prowadzona w pasiekach
w ró¿nych regionach kraju.

W latach 2004-2005 w 6 województwach i w 14 pasiekach prowadz¹cych
gospodarkê stacjonarn¹ lub wêdrown¹ oceniono 278 matek rasy kraiñskiej linii
Marynka [Mr] i GR-1.
Trzy grupy matek przeznaczonych do oceny reprezentowa³y:

Grupa I – czyst¹ liniê Marynka (80 matek)
Grupa II – czyst¹ liniê GR-1 (45 matek)
Grupa III – miêdzyliniowa kombinacja GR-1 x Mr (26 matek)
Grupa IV – kontrolna (matki naturalnie unasienione)
Statystycznie istotnie najwy¿szymi zbiorami miodu charakteryzowa³y siê pszczo³y

linii Marynka (Tab.) bez wzglêdu na rodzaj prowadzonej gospodarki pasiecznej
(stacjonarna, wêdrowna), a najni¿szymi miêdzyliniowa kombinacja GR-1 x Mr, któr¹
oceniano tylko w pasiekach prowadz¹cych gospodarkê stacjonarn¹. Pszczo³y tej
kombinacji charakteryzowa³y siê brakiem nastroju rojowego.

Przy ocenie charakteru badanych pszczó³ nie stwierdzono ró¿nicy w ich zachowa-
niu. Jednak bior¹c pod uwagê rodzaj prowadzonej gospodarki pasiecznej okaza³o siê,
¿e pszczo³y czystej linii GR-1 by³y naj³agodniejsze w pasiekach prowadz¹cych
gospodarkê stacjonarnych (4 pkt), natomiast w pasiekach prowadz¹cych gospodarkê
wêdrown¹ naj³agodniejsze okaza³y siê pszczo³y czystej linii „Marynka”(3,60 pkt).

W subiektywnej ocenie pszczelarzy najlepsze okaza³y siê pszczo³y czystej linii
Marynka.
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Tabela

 Ocena wartoœci hodowlanej

Grupa

Œredni zbiór miodu
[kg]

Charakter

[pkt]

Rojliwoœæ

[pkt]

Ocena pszczelarza
[pkt]

n x s n x s n x s n x s

Mr 80 34,9c 8,5 61 3,57b 0,5 61 3,69bc 0,7 61 3,23b 0,7

GR-1 45 24,8b 20 48 3,57b 0,2 48 3,05a 1,1 48 2,13a 0,9

GR-1xMr 26 19,8a 4,1 26 3,62b 0,5 26 4,00c 0,0 26 3,00b 0,0

Kontrolna 137 27b 10 140 3,13a 0,6 140 3,53b 0,9 140 1,94a 0,7

n – liczba matek

a,b,c– ró¿nice statystycznie istotne przy p £ 0,05

s – odchylenie standardowe

pkt – punktacja (min 1, max 4)
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CHOROBY WIRUSOWE PSZCZÓ£

Pawe³  Chorbiñski

Uniwersytet Przyrodniczy, Wroc³aw

Wirusy zawsze by³y obecne w rodzinach pszczo³y miodnej. Bardzo czêsto obecne
s¹ one w organizmach pszczó³ nie powoduj¹c ¿adnych widocznych zmian chorobo-
wych. Bywa, ¿e nawet przez kilka lat nie obserwuje siê ich aktywnoœci. Dopiero
pojawienie siê sytuacji stresogennych dla rodziny pszczelej pobudza wirusy do inten-
sywnego namna¿ania siê w organizmie pszczó³ lub czerwiu, co w konsekwencji
doprowadza do œmierci zaka¿onych osobników, a nawet zag³ady ca³ej rodziny
pszczelej. 

Do chwili obecnej na œwiecie wyizolowano kilkanaœcie ró¿nych wirusów powodu-
j¹cych wiêksze lub mniejsze problemy zdrowotne w rodzinach pszczo³y miodnej.
Kilka z tych wirusów zosta³o tak¿e zdiagnozowane u pszczó³ pochodz¹cych z pasiek
naszego kraju. W wielu rodzinach pszczelich stwierdzano nawet kilka ró¿nych wiru-
sów jednoczeœnie, najczêœciej w postaci zaka¿eñ utajonych.

Czêœæ zaka¿eñ wirusowych z racji wyraŸnych i powtarzalnych objawów chorobo-
wych zosta³a zakwalifikowana jako „choroba”. Okreœlenia tego u¿ywa siê w stosunku
do ostrego, chronicznego i powolnego parali¿u, a tak¿e choroby woreczkowej czy cho- 
roby czarnych mateczników. Wystêpowanie innych wirusów u pszczó³ nale¿y trak-
towaæ jako zaka¿enia (infekcje). 

Klasyfikacjê zaka¿eñ wirusowych mo¿na przeprowadziæ na wiele sposobów: wg
czynników etiologicznych, objawów itp. Dla praktyki pszczelarskiej infekcje wirusowe 
wystêpuj¹ce w naszych pasiekach mo¿emy podzieliæ na: 

· zwi¹zane z inwazj¹ Varroa de struc tor

· zwi¹zane z inwazj¹ Nosema apis

· pozosta³e
Do pierwszej grupy nale¿¹ zaka¿enia przebiegaj¹ce z objawami ostrego,

chronicznego lub powolnego parali¿u (APV, CPV, SPV), oraz infekcjê wirusa
zdeformowanych skrzyde³ (DWV). Do drugiej grupy zaliczamy chorobê czarnych
mateczników (BQCV) oraz zaka¿enia wirusem w³ókienkowym i wirusem Y, a w trze-
ciej grupie najstarsz¹ znan¹ chorobê wirusow¹ czerwiu – chorobê woreczkow¹. Warto
zaznaczyæ, ¿e wirus chronicznego parali¿u mo¿e siê rozprzestrzeniaæ w rodzinach
tak¿e bez udzia³u Varroa de struc tor dziêki zjawisku trofalaksji.

Wystêpowanie inwazji paso¿ytniczych (akarapidoza, nosemoza, warroza, inwazja
Tropilaelaps sp.) jest jednym z elementów inicjuj¹cych namna¿anie siê wirusów
w organizmach pszczó³. Najwiêksz¹ rolê w rozprzestrzenianiu infekcji wirusowych na
terenie Polski i Europy odgrywa jednak roztocz Varroa de struc tor. Nale¿y on do tzw.
wektorów (przenosicieli zarazków) mechanicznych, a tak¿e biologicznych. Oznacza to, 
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¿e paso¿yt pobiera cz¹stki wirusa wraz z hemolimf¹ od zaka¿onej pszczo³y i po
zmianie ¿ywiciela, wprowadza je do organizmu kolejnego owada. W przypadku wirusa 
zdeformowanych skrzyde³ (DWV) wykazano, ¿e w organizmie Varroa de struc tor
wirus ten aktywnie siê namna¿a.

Bardzo czêsto infekcje wirusowe u pszczó³ s¹ zaka¿eniami utajonymi, które nie
daj¹ ¿adnych objawów chorobowych w rodzinach pszczelich. Zaka¿enia te w pasie-
kach mog¹ utrzymywaæ siê w takiej postaci nawet przez kilka lat. Dopiero masowe
namno¿enie siê Varroa de struc tor powoduje zaka¿enie du¿ej liczby pszczó³ i prowadzi 
do os³abienia ich organizmów. Obserwujemy wtedy objawy choroby wirusowej, która
z formy utajonej przechodzi w jawn¹ i w efekcie notuje siê zwiêkszone upadki nie
tylko samych pszczó³, ale czêsto ca³ych rodzin lub nawet czêœci pasieki. Przy wielu
infekcjach wirusowych wystêpuje œcis³a zale¿noœæ pomiêdzy stopniem pora¿enia
rodziny przez V. de struc tor a odsetkiem zaka¿onych pszczó³, choæ zdarzaj¹ siê ostro
przebiegaj¹ce infekcje wirusowe przy stosunkowo s³abym pora¿eniu rodzin przez
paso¿yta. 

W ostatnich latach najczêstsz¹ infekcj¹ wirusow¹ spotykan¹ w rodzinach pszcze-
lich jest infekcja wirusem zdeformowanych skrzyde³ (DWV). Praktycznie ka¿dy
pszczelarz potwierdza wystêpowanie w swojej pasiece pszczó³ o zmienionych skrzy-
d³ach. W okresie wiosny zg³aszane s¹ przypadki wystêpowania ostrego parali¿u
pszczó³ (APV), które swoimi objawami przypominaæ mog¹ zatrucie pszczó³ œrodkami
ochrony roœlin. Ale objawy te obserwuje siê tylko u pojedynczych rodzin w pasiece.
Przed wylotami choruj¹cych na ostry parali¿ rodzin gromadzi siê nawet kilkaset
robotnic, które wykazuj¹: utratê zdolnoœci do lotu, niezbornoœæ ruchów, a tak¿e objawy 
pora¿enia odnó¿y. U martwych owadów obserwowano równie¿ wysuniêcie jêzyczka,
które bardzo czêsto wystêpuje w³aœnie przy zatruciach pszczó³. Rodziny takie ulega³y
szybkiemu os³abieniu i pomimo prób ratowania przez wzmacnianie czerwiem i pszczo- 
³ami z innych rodzin, konieczna by³a ich likwidacja. 

W lecie, najczêœciej w sierpniu obserwuje siê w wielu pasiekach wystêpowanie
czarnych, bezw³osych pszczó³. Choruj¹ce owady s¹ niespokojne – „nerwowe”. Zdrowe 
pszczo³y wykazuj¹ czêsto wrogoœæ wobec tych pszczó³ i staraj¹ siê je usun¹æ z ula.
Czasami wygl¹da to na walkê gospodarzy z rabuj¹cymi pszczo³ami, dla których istnie-
je nawet w literaturze okreœlenie „ma³y czarny rabuœ”. Chore pszczo³y ¿yj¹ krótko
i gin¹ najczêœciej z dala od ula. Wiosn¹ wyst¹piæ mo¿e druga postaæ tej choroby. Przed 
ulami pe³zaj¹ pszczo³y o znacznie wyd³u¿onym odw³oku oraz z wyraŸnymi zabu-
rzeniami nerwowymi. Iloœæ choruj¹cych pszczó³ nie jest du¿a, a objawy mylone s¹ czê- 
sto z podtruciem pszczó³ œrodkami chemicznymi. Powiêkszenie odw³oka wi¹¿e siê
z pora¿eniem wola miodnego i zaleganiem w nim pokarmu, a nie jest objawem
nosemozy.

W pasiekach sporadycznie wystêpuje tak¿e wirusowa choroba czarnych matecz-
ników (BQCV). Zaka¿enie rodzin wirusem tej choroby objawia siê zamieraniem
przede wszystkim przedpoczwarek i poczwarek matecznych. Po otwarciu matecznika
widoczna jest zamar³a larwa o ciemnym, grafitowym zabarwieniu. Czêsto mateczniki
zawieraj¹ce zamar³e larwy s¹ nienormalnie wyd³u¿one. Je¿eli mateczniki by³y na
jasnym plastrze, zaobserwowaæ mo¿na ich pociemnienie. Choroba ta mo¿e powodo-
waæ znaczne straty w pasiekach, w których prowadzi siê wychów matek na du¿¹ skalê.

W ostatnim czasie bardzo du¿o mówi siê o zespole masowego giniêcia pszczó³
(CCD). W rodzinach dotkniêtych tym problemem obserwuje siê jesieni¹ (najczêœciej
po zakoñczeniu karmienia) szybko postêpuj¹cy ubytek pszczó³ lotnych, które gin¹
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z dala od uli. W samych ulach pozostaje natomiast matka z garstk¹ pszczó³ i zapasami
pokarmu. Bywa, ¿e w ulu s¹ tylko zapasy pokarmu, a nie ma wcale pszczó³. Je¿eli
w tym czasie jest dostatecznie ciep³o mo¿e dochodziæ do rabowania pokarmu z takich
opuszczonych gniazd. Nasilenie wystêpowania CCD w pasiekach jest ró¿ne, ale mo¿e
wyst¹piæ nawet u 50-90% rodzin, co obserwowano w Kanadzie i USA. W naszych
krajowych pasiekach czêœæ pszczelarzy okreœla³a jesienne ubytki stanu rodzin na
15-25%. 

Dotychczas zespó³ masowego giniêcia pszczó³ by³ traktowany jako zespó³
chorobowy o z³o¿onej, polietiologicznej przyczynie. Jednak w wielu próbach pocho-
dz¹cych z rodzin z CCD z terenu USA znaleziono wirus znany jako izraelski wirus
ostrego parali¿u pszczó³ (IAPV), który prawdopodobnie zosta³ przywieziony do USA
wraz z pszczo³ami z Australii. Wirus ten jest spokrewniony z wirusem ostrego parali¿u 
pszczó³ (ABPV) oraz kaszmirskim wirusem pszczó³ (KBV). Obecnoœæ wirusa kaszmir- 
skiego stwierdzono pocz¹tkowo u pszczo³y Apis cerana a póŸniej u pszczo³y miodnej
w Australii, USA, Hiszpanii, Francji, Niemczech. Jego masowe rozprzestrzenienie jest
zwi¹zane z inwazj¹ V. de struc tor.

Pojawianie siê infekcji wirusowych w rodzinach pszczelich jest w du¿ej mierze
spowodowane dzia³alnoœci¹ cz³owieka. Jednymi z najwa¿niejszych przyczyn ich
wystêpowania by³o rozwleczenie po œwiecie inwazji warrozy wraz z obrotem i prze-
rzutami pszczó³ i matek pomiêdzy kontynentami, a tak¿e z nadmiernym zagêszczeniem 
rodzin pszczelich. Bardzo trudne jest te¿ zwalczanie chorób lub zaka¿eñ wirusowych,
poniewa¿ nie istniej¹ dla nich skuteczne metody leczenia farmakologicznego.
Ograniczanie infekcji wirusowych u pszczó³ opiera siê na likwidacji zaka¿onych
rodzin po³¹czonej z zabiegami sanitarno-weterynaryjnymi, a w przypadku wystê-
powania inwazji paso¿ytniczych (V. de struc tor, N. apis) konieczne jest przede
wszystkim staranne ich zwalczanie.

SKUTECZNOŒÆ ZWALCZANIA Varroa destructor
PASKAMI Z AMITRAZ¥ W RODZINACH

Z CZERWIEM

Bo¿ena Chuda-Mickiewicz,  Jaros³aw Prabucki ,  Jerzy Samborski ,  
Piotr  Rostecki

Zak³ad Pszczelnictwa, Akademia Rolnicza, Szczecin
e-mail:bozena.chuda-mickiewicz@biot.ar.szczecin.pl

Oceniaj¹c skutecznoœæ zwalczania warrozy paskami Biowaru (sa. amitraz) w 2006
roku wysunêliœmy hipotezê, ¿e efekt terapeutyczny mo¿e zale¿eæ od obecnoœci czerwiu 
w rodzinach (Chuda-Mickiewicz i in. 2007). Niniejsze badania mia³y na celu okreœle-
nie antywaroozowego dzia³ania Biowaru w rodzinach z czerwiem.

Doœwiadczenie wykonano w pasiece Zak³adu Pszczelnictwa Akademii Rolniczej
w Szczecinie pod koniec sezonu (od 13 sierpnia do 15 paŸdziernika) 2007 roku. 
Badania przeprowadzono na 14 losowo wytypowanych rodzinach, prowadzonych
w ulach wielkopolskich, tworz¹c z nich 2 grupy po 7 rodzin w ka¿dej. Przed podjêciem 
leczenia, pobrano próby pszczó³ i czerwiu  krytego by okreœliæ wyjœciowy stopieñ
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pra¿enia rodzin roztoczem i okreœlono  si³ê  rodzin (liczbê plastrów obsiadanych przez
pszczo³y w tym z czerwiem). Paski Biowaru zawieszono w skrajnych uliczkach
z czerwiem na okres 8 tygodni. W rodzinach grupy I na pocz¹tku 3 tygodnia terapii
zaizolowano matki w klateczkach z kraty odgrodowej, w grupie zaœ II izolacje matek
przeprowadzono 3 tygodnie póŸniej tj. na pocz¹tku 6 tygodnia stosowania Biowaru.
Iloœæ czerwiu w rodzinach oraz osyp Varroa kontrolowano raz w tygodniu.
Skutecznoœæ  8-tygodniowej terapii paskami Biowaru oceniono w oparciu o wielkoœæ
osypu roztocza po jednorazowym podaniu rodzinom Perizinu (sa. kumafos). 

Wyjœciowy, przeciêtny stopieñ pora¿enia rodzin Varroa de struc tor w I jak i II
grupie by³ zbli¿ony i wynosi³ odpowiednio 10,29 i 13,42%. Wiêkszoœæ roztoczy
paso¿ytowa³a na czerwiu, przeciêtna intensywnoœæ pora¿enia  paso¿ytem wynosi³a
95,97%  w grupie I i 87,55% w grupie II.  Z przebadanych 100 komórek czerwiu 
œrednio  ok. 26 w grupie I  i ok. 27  w  grupie II by³o pora¿onych  Varroa. Nale¿y przy
tym zaznaczyæ, ¿e intensywnoœæ pora¿enia pszczó³ jak i czerwiu w rodzinach obu grup 
by³a bardzo zró¿nicowana. Pomimo znacznego zró¿nicowania wyjœciowego stopnia
pora¿enia rodzin varroa uzyskano wysok¹ i wyrównan¹ skutecznoœæ zwalczania
paso¿yta paskami Biowaru. W grupie I, w której zaizolowano matki  na pocz¹tku 3
tygodnia leczenia  a zatem w  6,7 i 8  tygodniu terapii, nie by³o ju¿ w nich czerwiu,
osypa³o siê od 96,46 do 99,98%  roztoczy, œrednio 99,3%. W grupie II z zaizolo-
wanymi matkami  3 tygodnie póŸniej, w której na pocz¹tku ostatniego - 8 tygodnia
stosowania Biowaru, czerw zajmowa³ jeszcze œrednio 0,7 powierzchni plastra,  zginê³o 
od 97,88 do 99,67 % roztoczy, œrednio 99,1%. Pomiêdzy grupami nie stwierdzono
istotnych ró¿nic w skutecznoœci zwalczania V. de struc tor paskami z amitraz¹. 

T a b e l a   1

Wielkoœæ osypu V. de struc tor w kolejnych tygodniach stosowania Biowaru
i Perizinu i liczba plastrów  z czerwiem w rodzinach

Preparat Tygodnie

Grupa I Grupa II

liczba
zebranych
roztoczy

liczba plastrów 
z czerwiem

liczba
zebranych
roztoczy

liczba plastrów 
z czerwiem

Biowar

1
2
3
4
5
6
7
8

464,9
1099,9
542,3
918,4
447,6

108,9 a*
31,7 a
15,7 a

6,0
5,7
5,1
4,6
1,2
0
0
0

 611,4
1139,6
465,0
559,3
290,7

257,1 b
143,1 b
103,0 b

4,8
6,0
5,6
5,1
3,0
2,4
1,5
0,7

Biowar ³¹cznie 3484,7 3569,1

Perizin 1 11,1 28,6

Ogó³em 3639,7 3597,9

*w wierszach wartoœci zaznaczone odmiennymi  literami ró¿ni¹ siê istotnie  przy p £  0,01
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Badaj¹c wielkoœæ osypu roztocza w kolejnych tygodniach aplikacji Biowaru
stwierdzono, ¿e od 6 tygodnia w rodzinach grupy I, pozbawionej czerwiu, osypywa³o
siê istotnie mniej roztoczy ani¿eli w grupie II wychowuj¹cej nadal czerw (tab.1).
Liczba zbieranych varroa z wk³adek dennicowych w 6,7 i 8 tygodniu w grupie II by³a 
odpowiednio ponad 2,4 i 6-krotnie wiêksza.

Uzyskane wyniki pozwalaj¹ na stwierdzenie, ¿e pozbawienie rodzin czerwiu
w ostatnich 2-3 tygodniach zwalczania warrozy paskami z amitraz¹ znacz¹co zwiêksza 
œmiertelnoœæ roztocza a tym samym uzyskuje siê wiêksz¹ skutecznoœæ zabiegu
leczniczego.

WP£YW PREPARATU BEEVITAL HIVE CLEAN NA
BEHAVIOR PSZCZÓ£ I USUWANIE Varroa destructor

Maciej  Howis

Instytut Hodowli Zwierz¹t, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu

Preparat Beevital Hive Clean jest wyprodukowany na bazie naturalnych substancji
wystêpuj¹cych w œrodowisku, z którymi pszczo³y maj¹ kontakt ka¿dego dnia. Stoso-
wanie preparatu polega na jego wtryskiwaniu w uliczki gniazda, które s¹ gêsto obsia-
dane przez pszczo³y 10 – 20 ml substancji w zale¿noœci od si³y rodziny. Celem badañ
by³o poznanie wp³ywu preparatu Beevital Hive Clean na zachowanie siê  pszczó³
i usuwanie Varroa destruktor z rodzin pszczelich. Badania trwa³y od paŸdziernika do
grudnia 2007 i polega³y na liczeniu paso¿ytów w osypach dobowych i okreœleniu
formy w jakiej zostaj¹ usuniête z rodziny pszczelej przy zastosowaniu wk³adek
dennicowych (papier z klejem) o wymiarach 25 cm na 23,5 cm w ró¿nych tem pera-
turach po zastosowaniu preparatu. 

£¹cznie uzyskane wyniki przedstawiaj¹ osypy dobowe po zastosowaniu preparatu
w 59 rodzinach pszczelich z 11 pasiek, po³o¿onych w ró¿nych czêœciach Polski.
Uzyskane wyniki (tabela 1.) przedstawiaj¹ ró¿nej wielkoœæ osypy po zastosowaniu
preparatu, co by³o g³ównie spowodowane ró¿n¹ skutecznoœci¹ wczeœniej stosowanych
leków przeciwko warrozie oraz inn¹ temperatur¹ podczas stosowania. Stosowany
preparat nie zabija Varroa de struc tor, tylko zmienia zachowanie pszczó³ i powoduje, ¿e 
same siê oczyszczaj¹ z paso¿ytów. Pszczo³y poprzez zgryzanie ¿uwaczkami usuwaj¹
paso¿yty ca³e i uszkodzone. Dowodem na zgryzanie jest fakt, i¿ w osypach jest pewien 
procent paso¿ytów uszkodzonych z brakuj¹cymi czêœciami cia³a (tabela 1.). Poza tym
zosta³y zaobserwowane takie zmiany behavioru pszczó³ jak: zwiêkszenie czyszczenia
gniazda, rozluŸnienie k³êbu, czyli cechy charakteryzuj¹ce zwiêkszenie aktywnoœci
pszczó³.
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Tabela1

Wyniki osypów dobowych po zastosowaniu Beevitalu Hive Clean

Termin i temperatura
badania w ró¿nych

pasiekach

Iloœæ rodzin

n

Œrednia liczba Varroa
destructor w dobowych

osypach (min – max)

Procent
uszkodzonych

paso¿ytów w osypach

10 paŸdziernika 2007 roku,
Temp. +6 do +9OC

12 36,6 (4 – 103) sztuk 27,4%

3 listopada 2007 roku,
Temp. +8 do +10OC

7 256,5 (104 – 632) sztuk 20,4%

12 listopada 2007 roku,
Temp. +2 do +4OC

9 15,5 (6 – 28) sztuk 12,2 %

10 grudnia 2007 roku,
Temp. od –1 do +1OC

31 20,5 (0 – 191) sztuk 8,6 %

ANALIZA STANU ZDROWOTNEGO RODZIN
PSZCZELICH NA PODSTAWIE BADANIA PRÓB

OSYPU ZIMOWEGO

Krystyna Pohorecka1 , 2 ,  Pio tr  Semkiw1 ,  P iot r  Skubida1

1Od dzia³ Pszczel nict wa ISK, Pu³awy
2PIWet – PIB, Pu³awy
e-mail: krystyna.pohorecka@ man.pulawy.pl 

Temat zrealizowano w roku 2007, w ramach KPWP (nr projektu 601/2006), dla
Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „POLANKA”. Na podstawie badañ laborato-
ryjnych prób osypu zimowego pszczó³, przeprowadzono ocenê stanu zdrowotnego
rodzin pszczelich w zakresie nasilenia  inwazji roztoczy V. de struc tor , pierwotniaka 
N. apis  i zaka¿enia grzybem Ascosphaera apis. 

Poniewa¿ nietypowe warunki atmosferyczne panuj¹ce podczas zimy 2006/07,
uniemo¿liwi³y w niektórych pasiekach  pobranie osypu, w badaniach zg³osi³o udzia³
tylko 25 pszczelarzy, których pasieki zlokalizowane s¹ na terenie 11 województw.
Uczestnicz¹cy w badaniach pszczelarze jesieni¹ 2006 r. zazimowali 1390 rodzin
pszczelich. Straty po zimie wynios³y 1,4%. Wiosn¹ 2007 roku posiadali ³¹cznie 1371
rodzin pszczelich w pasiekach  zró¿nicowanych pod wzglêdem wielkoœci, od pasiek
ma³ych ( amatorskich)  do pasiek zaliczanych do zawodowych. Do badañ  (zgodnie
z ujednolicon¹ instrukcj¹ pobierania prób) pobrano i przys³ano  osyp ze 157 rodzin, co  
w odniesieniu do ogólnej liczby rodzin stanowi³o 11,5%. Najwiêksza liczba prób
pochodzi³a z pasiek licz¹cych do 30 rodzin. Dla ka¿dej nades³anej próby wykonano po
3 analizy laboratoryjne zgodnie z kierunkami podanymi powy¿ej, wed³ug metodyki,
zgodnej z obowi¹zuj¹cymi zaleceniami œwiatowej Organizacji Zdrowia Zwierz¹t
(OIE). £¹cznie wykonano 471 analiz. 

Na podstawie badania osypu w kierunku  inwazji V.de struc tor stwierdzono:

· 17,2% rodzin pszczelich  - brak roztoczy w osypie  
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· 43,3% rodzin -  pora¿enie  niskie

· 16,5% rodzin – pora¿enie œrednie

· 23,6% rodzin -pora¿enie wysokie (wymagaj¹ce niezbêdnego przeprowadzenia
zabiegów zwalczania paso¿yta  na wiosnê).

 Bior¹c pod uwagê liczebnoœæ pasiek, to najmniej pora¿one okaza³y siê pasieki
œrednie (30-50 rodzin), natomiast najwiêcej paso¿ytów stwierdzono w grupie pasiek
bardzo ma³ych (do 10 rodzin) i w grupie pasiek  50-80 pniowych.

W przypadku oceny nasilenia inwazji N.apis czyli choroby zarodnikowcowej,
sytuacja epizootyczna w badanych pasiekach przedstawia siê jeszcze korzystniej:

· 45% ro dzin – brak spor N.apis w osyp ie

· 21,7% ro dzin - po ra¿enie  ni skie 

· 21,0% ro dzin – po ra¿enie œr ednie

· 12,7 % ro dzin - po ra¿enie wy sok ie  
Najwy¿szy odsetek rodzin silnie pora¿onych by³ w grupie pasiek du¿ych (powy¿ej

80 rodzin)
Grzybicê wapienn¹ stwierdzono zaledwie w 3 ze wszystkich badanych pasiek

i tylko ³¹cznie w 5 rodzinach co stanowi zaledwie 0,3% przebadanych rodzin.
Na podstawie danych uzyskanych z ankiet wype³nianych przez ka¿dego uczestnika

badañ, na przestrzeni ostatnich 6-ciu lat, coraz wiêksza grupa pszczelarzy stosuje
naprzemiennie   preparaty warroabójcze  zawieraj¹ce ró¿ne substancje aktywne.
W roku 2006 przy pomocy 1-go leku warrozê zwalcza³o 64% pszczelarzy, przy czym
w wiêkszoœci przypadków by³ to Baywarol.  Pozostali pszczelarze poza zawieszeniem
pasków dodatkowo odymiali rodziny Apiwarolem. Natomiast bardzo ma³a liczba
pszczelarzy stosuje uzupe³niaj¹ce (biotechniczne) metody zwalczania paso¿yta, gdy¿
zaledwie 6-ciu z nich (24%) wycina³o dodatkowo w sezonie czerw trutowy.

SKUTECZNOŒÆ WARROABÓJCZA BIOWARU,
BAYWAROLU I KWASU SZCZAWIOWEGO

W BADANIACH TERENOWYCH, W 2007 ROKU

Piot r  Sem kiw1 ,Kry s tyna Po hor  ecka1 , 2 ,  P iot r  Sku bida1

1Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy
2PIWet-PIB, Pu³awy
e-mail: piotr.semkiw@man.pulawy.pl

Zwalczanie Varroa de struc tor w pasiekach jest wykonywane przez prawie 30 lat
przy u¿yciu zaledwie kilku substancji czynnych. Dlatego te¿, niezbêdne jest ci¹g³e
prowadzenie oceny ich skutecznoœci warroabójczej w badaniach laboratoryjnych
i terenowych. Z tego wzglêdu, w 2007 roku, w pasiece Oddzia³u Pszczelnictwa po raz
kolejny oceniano dzia³anie przeciwwarrozowe Biowaru, Baywarolu i kwasu szczawio-
wego.

 Do badañ wytypowano  27 rodzin doœwiadczalnych, w których, w ci¹gu ostatnich
3 lat do zwalczania warrozy stosowano œrodki zawieraj¹ce s. a. amitraz (Apiwarol
i Biowar).
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Po zakoñczeniu sezonu i u³o¿eniu gniazd na zimê, 20 sierpnia za³o¿ono w 10-ciu
rodzinach po 4 paski Baywarolu (s.a. flumetryna), a w kolejnych 10-ciu  po 2 paski
Biowaru (s.a. amitraz) (zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcjach stosowania
tych œrodków). Oba rodzaje pasków zawieszone by³y w rodzinach pszczelich na okres
8 tygodni. Paski wyjêto z rodzin 15 paŸdziernika. Jako zabiegi kontrolne we wszyst-
kich 20 rodzinach wykonano 15 paŸdziernika jedno odymianie Apiwarolem, a po
up³ywie tygodnia (24 paŸdziernika)  jedno nakrapianie  3,4% roztworem kwasu szcza-
wiowego w 50 % syropie cukrowym. W okresie ekspozycji pasków w ulach i po
zastosowaniu preparatów kontrolnych,  w odstêpach tygodniowych liczono paso¿yty
spad³e na osiatkowane wk³adki dennicowe.

W 7-u kolejnych rodzinach doœwiadczalnych do zwalczania Varroa zastosowano
roztwór kwasu szczawiowego w syropie cukrowym. Koncentracja poszczególnych
sk³adników w roztworze przedstawia³a siê nastêpuj¹co: 80g:400g:1000g (kwas: cukier: 
woda). Zabieg wykonano 9 listopada poprzez polewanie pszczó³ w uliczkach miêdzy-
ramkowych (dawka - 5 ml/ uliczkê). Osyp paso¿ytów spad³ych na osiatkowane wk³ad-
ki dennicowe liczono w 7 i 14 dniu po zastosowaniu kwasu. Jako zabieg kontrolny 23
listopada zastosowano w rodzinach odymianie Apiwarolem i po 7 dniach ponownie
policzono osyp paso¿ytów. 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, ¿e poziom inwazji V. de struc tor
w badanych rodzinach nie by³ wysoki mimo, i¿ od zabiegów leczniczych wykonanych
jesieni¹ 2006 roku nie stosowano dodatkowych zabiegów zwalczania paso¿yta.
Stwierdzono wysok¹ skutecznoœæ warroabójcz¹ kwasu szczawiowego i Biowaru, i w
porównaniu do nich,  nieco ni¿sz¹ skutecznoœæ Bayvarolu  (tabela 1).

Przetrzymywanie pasków Biowaru w rodzinach pszczelich przez 8 tygodni
pozwoli³o na  istotnie skuteczniejsze obni¿enie populacji Varroa (96,6%) w po-
równaniu do 6 tygodni jego stosowania (88,6%). W przypadku Baywarolu ró¿nica
w skutecznoœci po 8 i 6 tygodniach wynios³a jedynie 2,4%. (ryc.1) Obydwa preparaty
ró¿ni³y siê te¿ dynamik¹ osypywania siê paso¿ytów. W przypadku Baywarolu oko³o
75% paso¿ytów znajduj¹cych siê w rodzinach zginê³o w przeci¹gu 2 pierwszych
tygodni zawieszenia pasków, natomiast w przypadku Biowaru jego dzia³anie by³o
wolniejsze (po pierwszych 2 tygodniach osypa³o siê oko³o 50% wszystkich
paso¿ytów).

Tabela 1.

Osyp V.de struc tor po stosowaniu Biowaru,  Bayvarolu i kwasu szczawiowego
oraz preparatów kontrolnych.

Pre par at

Ca³kowite
pora¿enie  rodzin 

przez  V.d. –

œrednia (zakres)

Liczba  V.d
spad³ych po

leczeniu œrednia 

(zakres)

Liczba V.d.  spad³ych
po zastosowaniu

œrodków kontrolnych

œrednia (zakres)

Skutecznoœæ
œrodków (%)

œrednia

(zakres)

Bay war ol
302,4

(103-712)
292,2

(99-692)

17,9

(1-28)

94,0

(89,9-99,5)

Bio war
298,6

(172-392)
280,7

(169-367)

10,2

(1-39)

96,6

(90,2-100)

Kwas

szcza wiowy

659,57

(258-992)

658,67

(250-980)

0,86

(0-4)

99,0

(99,5-100)
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PORÓWNANIE WRA¯LIWOŒCI NA AMITRAZ 
POPULACJI Varroa  de struc tor POCHODZ¥CYCH

Z PASIEK LECZONYCH AMITRAZEM
I FLUWALINATEM

Kry s tyna Po hor  ecka1 , 2 ,  An drzej  Bo ber1

1Pra cown ia Cho rób Owa dów U¿y tkow ych Zak³adu Pa raz yto log ii PI Wet-PIB, Pu³awy
2Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy
e-mail: krystyna.pohorecka@man.pulawy.pl 

Skutkiem ubocznym d³ugoletniej chemioterapii jest obni¿enie siê terenowej
skutecznoœci warroabójczej  preparatów leczniczych. Badania laboratoryjne prowadzo- 
ne w oœrodkach naukowych Europy, wykaza³y ¿e  jest to  efektem powstania opornych
populacji paso¿yta na substancje aktywne zawarte w stosowanych  lekach. W Polsce,
jak wynika z oceny prowadzonej  zarówno przez oœrodki naukowe, jak i pszczelarzy,
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Ryc. 1 Œrednia skutecznoœæ preparatów Biowar i Baywarol  po 6 i 8 tygodniach
ekspozycji w rodzinach pszczelich.

Ryc. 2 Œredni dynamika osypywania siê roztoczy V.destructor  (w %) przy
zasotowaniu preparatów  Biowar  i Baywarol



skutecznoœæ zabiegów zwalczania V.de struc tor jest bardzo zró¿nicowana, co mo¿e tak- 
¿e sugerowaæ pojawienie siê populacji roztoczy mniej wra¿liwych na stosowane u nas
preparaty lecznicze. 

 Celem badañ wykonanych w roku 2007 by³o porównanie w warunkach laborato-
ryjnych poziomu wra¿liwoœci na amitraz, populacji V.de struc tor pochodz¹cych z ro-
dzin leczonych przynajmniej przez 5 kolejnych lat  preparatami zawieraj¹cymi tê
substancjê aktywn¹ (Apiwarol, Biowar), z poziomem wra¿liwoœci na amitraz populacji 
V.de struc tor pochodz¹cych z rodzin leczonych prze taki sam okres innymi substan-
cjami chemicznymi (fluwalinatem). 

 Z powy¿szych pasiek, z 5 losowo wybranych rodzin w obrêbie ka¿dej z nich,
pobrano w miesi¹cach wrzesieñ-paŸdziernik plastry z czerwiem. Badania laboratoryjne 
wra¿liwoœci V. de struc tor na amitraz  wykonano w oparciu o metodê Faucona i wsp.
(1996) w modyfikacji w³asnej. M³ode samice V. de struc tor ( pozyskane z komórek
z czerwiem zasklepionym) umieszczano na okres 30 minut na paskach Biowaru i po
up³ywie tego czasu przenoszono na m³ode pszczo³y znajduj¹ce siê na  czystych
p³ytkach Petriego (ka¿dy paso¿yt umieszczany by³  na innej pszczole). Grupê
kontroln¹ pierwsz¹ (K1) stanowi³y roztocza przenoszone z komórek plastrów na czyste 
p³ytki, a po 30 minutach na m³ode pszczo³y,  grupê kontroln¹ drug¹ (K2) - roztocza
przenoszone odrazu na m³ode pszczo³y.

Parametrem ocenianym w badaniach by³ czas œmiertelnoœci (Le thal Time - LT)
pojedynczych osobników V. de struc tor - (czas jaki up³yn¹³ od przeniesienia roztoczy
z kr¹¿ka Biowaru na pszczo³y do chwili ich odpadniêcia z pszczó³). Obliczenia
statystyczne dla uzyskanych wyników wykonano metod¹ analizy wariancji testem
Duncana na poziomie istotnoœci ró¿nic á = 0,05.

Obserwacje roztoczy pochodz¹cych z pasieki leczonej amitrazem (Ao1) wykaza³y,
i¿ w grupie paso¿ytów umieszczanych na 30 minut na kr¹¿kach Biowaru, pierwsze
osobniki odpada³y od pszczó³  ju¿ po  oko³o pó³ godzinie, a najmniej wra¿liwe po
up³ywie prawie 5 godzin. Œrednio paso¿yty ginê³y po 2,5 godziny. Natomiast w gru-
pach kontrolnych pojedyncze roztocza ginê³y po 47 i 18 minutach ale wiêkszoœæ z nich 
paso¿ytowa³a na pszczo³ach przez 12 godzin, przy wartoœciach œrednich 5,4 godzin dla 
K1 i 7 godzin dla K2.

W przypadku pasieki leczonej fluwalinatem (Fw), dla grupy roztoczy, na które
podzia³ano amitrazem, czas œmiertelnoœci mieœci³ siê w zakresie od 21minut dla najbar- 
dziej wra¿liwych do 252 minut (4,2 godz.) dla najmniej wra¿liwych, przy wartoœciach
œrednich wynosz¹cych 94 minuty (1,5 godz.). Natomiast w grupach kontrolnych
pierwsze paso¿yty ginê³y po up³ywie 70 i 119 minut odpowiednio dla K1 i K2, ale
wiele osobników ¿y³o powy¿ej 720 minut (wartoœci œrednie odpowiednio dla K1 i K2
– 5,9 i 8,1 godz.). Analiza statystyczna czasu œmiertelnoœci populacji V. de struc tor
pochodz¹cych z pasieki leczonej amitrazem (Ao1) i czasu œmiertelnoœci populacji
V. de struc tor pochodz¹cych z pasieki leczonej fluwalinatem (Fw), wykaza³a wysoko
istotne ró¿nice w wielkoœci tego parametru (tabela 1).
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Tab.1

Porównanie œredniego czasu œmiertelnoœci (MLT) populacji V. de struc tor
pochodz¹cych z pasiek leczonych przez 5 lat amitrazem  i z pasieki leczonej

fluwalinatem dla grup doœwiadczalnych (poddanych w warunkach
laboratoryjnych dzia³aniu amitrazu) i kontrolnych (nie maj¹cych kontaktu

 z t¹ substancj¹).

gru pa /pa sieka
Le czona

flu wal ina tem-Fw

Leczona amitrazem
Ao1

Leczona amitrazem
Ao2

MLT dla V.d.
trak tow any ch

amit razem 
94,0 A 142,9 B 82,9 A

MLT dla  V.d nie
maj¹cych kon taktu z

amit razem–K1
354,9 a 325,8 a 494,0 a

MLT dla V.d nie
maj¹cych kon taktu z

amit razem–K2
485,9 a 421,0 a

Ró¿ne li tery w wier szach A, B – ró¿n ice istotne przy p £ 0,01
Ró¿ne litery w wierszach a, b – ró¿nice istotne przy p £ 0,05

Na podstawie uzyskanych wyników mo¿na wniskowaæ i¿, d³ugoletnie stosowanie
amitrazu mo¿e powodowaæ zmniejszenie wra¿liwoœci V. de struc tor  na dzia³anie tej
substancji, co przejawia siê bêdzie wyd³u¿eniem czasu jaki up³ywa od chwili kontaktu
paso¿yta z t¹ substancj¹ do jego uœmiercenia. 

Zniszczenie populacji V. de struc tor mniej wra¿liwych na amitraz bêdzie zatem
wymaga³o zwiêkszenia dawki tej substancji b¹dŸ przed³u¿enia czasu ekspozycji paso-
¿ytów na amitraz.

 Populacje V. de struc tor pochodz¹ce z ró¿nych rodzin mog¹ ró¿niæ siê istotnie
czasem œmiertelnoœci, co œwiadczy o  zró¿nicowaniu poziomu wra¿liwoœci paso¿yta
w obrêbie jednej pasieki mimo tego samego sposobu leczenia.

W warunkach pasiecznych, ró¿na iloœæ amitrazu znajduj¹ca siê na powierzchni
cia³a pszczó³ (przy zastosowaniu pasków jako noœnika  amitrazu -  preparat  Biowar)
mo¿e byæ czynnikiem dodatkowo wp³ywaj¹cym  na zró¿nicowanie czasu œmiertelnoœci  
poszczególnych paso¿ytów i jeszcze  go wyd³u¿aj¹cym  w przypadku osobników mniej 
wra¿liwych. Przy zbyt ma³ych iloœciach tej substancji na ciele pszczó³,  mo¿e to nawet  
skutkowaæ prze¿yciem zabiegu leczniczego roztoczy, a w efekcie powodowaæ obni-
¿enie skutecznoœci preparatu.

Poniewa¿ wszystkie paso¿yty, na które podzia³ano amitrazem (nawet te najmniej
wra¿liwe) ginê³y maksymalnie po 5 godzinach, podczas, gdy paso¿yty z grup kontrol-
nych pozostawa³y ¿ywe na pszczo³ach nawet kilka dni, wydaje siê, ¿e stosowanie
formy leku zapewniaj¹cej zetkniêcie siê wszystkich paso¿ytów z jednakow¹ dawk¹
substancji czynnej (odymianie – preparat Apiwarol) pozwoli w uzyskaæ lepsze efekty
terapeutyczne w pasiekach, w których na skutek kilkuletniego stosowania tej
substancji czynnej mog³y pojawiæ siê populacje paso¿yta mniej wra¿liwe na amitraz.
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Jednak¿e najbardziej po¿¹dane by³oby w takich przypadkach zastosowanie leków
zawieraj¹cych substancjê, nale¿¹c¹ do innej grupy chemicznej.

OCENA RYZYKA ROZWOJU ZGNILCA
AMERYKAÑSKIEGO W PASIEKACH NA

PODSTAWIE BADANIA PRÓB MIODU
– BADANIA WSTÊPNE

Krystyna Pohorecka1 , 2 ,  Andrzej  Bober2

Pracownia Chorób Owadów U¿ytkowych, Zak³ad Parazytologii, PIWet-PIB,  Pu³awy2

Oddzia³ Pszczelnictwa ISK1, Pu³awy
e-mail: krystyna.pohorecka@ man.pulawy.pl 

Zgnilec amerykañski pszczó³ jest zakaŸn¹ i wysoce  zaraŸliw¹ chorob¹ czerwia
pszczo³y miodnej (Apis mellifera) i innych gatunków z rodzaju Apis. Zgnilec amery-
kañski na mocy Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. „O ochronie zdrowia zwierz¹t i zwal-
czaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t” (Dz. U. Nr 69, poz. 625) podlega obowi¹zkowi
zwalczania, które powinno byæ wykonane zgodnie z  rozporz¹dzeniem MR i RW
z dnia 14 wrzeœnia 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykañskiego pszczó³. (Dz. 
U. Nr 187, poz.1574). Rozpoznanie zgnilca amerykañskiego w pasiekach powinno byæ 
potwierdzone badaniami laboratoryjnymi, polegaj¹cymi na stwierdzeniu obecnoœci
bakterii Paenibacillus lar vae w chorym czerwiu.

Badanie miodu (zapasów pokarmu) w kierunku obecnoœci Paenibacillus lar vae
pozwala na wykrycie zaka¿enia rodzin pszczelich bakteriami jeszcze przed rozwojem
choroby, któremu towarzyszy wyst¹pienie objawów klinicznych. W wielu krajach
badania te s¹ podstaw¹ epizootycznej oceny wystêpowania bakterii zgnilca amerykañ-
skiego w rodzinach pszczelich i umo¿liwiaj¹ pszczelarzom wykonanie odpowiednio
wczeœniej zabiegów profilaktycznych, ograniczaj¹cych rozprzestrzenianie siê bakterii
i rozwój choroby. W Polsce dotychczas nie prowadzono tego typu badañ na szerok¹
skalê, co przy czêstym braku podejmowania odpowiednich dzia³añ  nawet w tych
pasiekach, w których  nast¹pi³  ju¿ rozwój choroby, uniemo¿liwia ocenê i poprawê
sytuacji epizootycznej w tym zakresie.

Celem badañ wykonanych w roku 2005 i 2007, by³a wstêpna ocena wystêpowania
bakterii Paenibacillus lar vae w pasiekach na podstawie badania prób miodu. £¹cznie
przebadano 242 próbki miodu, pochodz¹cych z pasiek zlokalizowanych na terenie 12
województw: dolnoœl¹skiego, mazowieckiego, warmiñsko-mazurskiego, œwiêtokrzy-
skiego, opolskiego, wielkopolskiego, ma³opolskiego, pomorskiego, lubuskiego, podla-
skie, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego.

Badania mikrobiologiczne przeprowadzono metod¹ hodowlan¹ i mikroskopow¹.
Z ka¿dej próbki miodu, po odpowiednim jej przygotowaniu wykonywano posiewy po
400 µl uzyskanego uprzednio roztworu na ka¿d¹ z 3 p³ytek Petriego z pod³o¿em Co -
lum bia-sheep-blood-agar. Po inokulacji p³ytki inkubowano w temp. 37°C. Obserwacjê
p³ytek i identyfikacjê bakterii przeprowadzono 3 i 6 dnia. Wynik badania dla ka¿dej
próby podawano jako œredni¹ liczbê kolonii z 3 p³ytek. Œrednia liczba kolonii wyhodo- 
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wanych na p³ytkach by³a podstaw¹ do okreœlenia stopnia zaka¿enia rodziny (wg
3 przyjêtych kategorii), a tym samym do okreœlenia ryzyka rozwoju postaci klinicznej.

Na 142 próbki przebadane w roku 2005, obecnoœæ bakterie Paenibacillus lar vae
wykryto w 34 próbkach, co stanowi³o 23 % ogólnej ich liczby. Taki sam procent
zaka¿onych prób wykryto w roku 2007 (na 100 prób - 23 próby by³y pozytywne). 
Poziom zaka¿enia poszczególnych próbek by³ bardzo zró¿nicowany i mieœci³ siê
w zakresie od 10 do powy¿ej 1000 bakterii w 1 gramie miodu. W roku 2005 spoœród
33 zaka¿onych prób miodu ok. 70% zaliczono do kat. I (zaka¿enie niskie), a 30% do
kat. II ( zaka¿enie wysokie), w roku 2008 do kategorii I zaliczono 80% prób
pozytywnych (wp³yw rodzaju próby) (tabela 1). Przy porównaniu zale¿noœci miedzy
odmian¹ miodu, a poziomem zaka¿enia okaza³o siê, ¿e najwiêcej bakterii zawiera³y
miody wrzosowe i gryczane, co jest zgodne z przebiegiem rozwoju choroby w ci¹gu
sezonu.

Uzyskane wyniki œwiadcz¹ o istotnym rozprzestrzenieniu bakterii Paenibacillus
lar vae w pasiekach, a tym samym wskazuj¹ na ryzyko rozwoju zgnilca amerykañ-
skiego w ich obrêbie b¹dŸ w obrêbie s¹siaduj¹cych pasiek.  Uzyskane wyniki wskazuj¹ 
jednoczeœnie na koniecznoœæ podjêcia w kraju systematycznych badañ monitorin-
gowych w celu poprawy obecnej sytuacji i zmniejszenia ryzyka rozwoju tej choroby,
bez koniecznoœci likwidacji rodzin.

Tabela 1

Wyniki mikrobiologicznego badania prób miodu na obecnoœæ bakterii
Paenibacillus lar vae

Rok
badañ

Liczba
przebadanych

prób miodu

Liczba i (%)
prób

pozytywnych

Liczba kolonii P. larvae na
p³ytkach w próbach

pozytywnych œrednia  (zakres)

%  prób
pozytywnych

Kat. I

< 45 jtk

Kat. II

> 45 jtk

2005 142 33 (23)
87,8

(1-185)
69,7 30,3

2007 100 23 (23)
94,6

(1 – 292)
78,3 21,7

£¹cznie 242 56 (23)
91,2

(1 – 292)
74,0 26,0

ZAWARTOŒÆ CHLOROWANYCH
WÊGLOWODORÓW U PSZCZÓ£ Z OSYPU

ZIMOWEGO

Anna Spodniewska,  Konstanty  Romaniuk

Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej, UWM Olsztyn

Spoœród wystêpuj¹cych u pszczó³ zwi¹zków chemicznych, to metale ciê¿kie i pe-
stycydy, g³ównie HCH i DDT. Maj¹c na uwadze postêpuj¹cy ich rozk³ad w œrodo-
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wisku, gdzie wiêkszoœæ roœlin entomofilnych w ostatnich 4 latach by³a prawie taka
sama, postanowiono oceniæ poziom HCH i DDT w osypach zimowych. Badania pro-
wadzono w latach 2004-2007 w dwóch pasiekach usytuowanych w odmiennych
rejonach po¿ytkowych. Pszczo³y w pasiece P w drugiej po³owie lata zbiera³y wzi¹tek
z roœlin boru mieszanego, pastwisk i pól uprawnych, natomiast NJ oblatywa³y pola
obsiewane g³ównie gorczyc¹, a tak¿e chwasty na nieu¿ytkach i przydro¿nych rowach.
Do badañ pobierano osypy ka¿dego roku zaraz po pierwszym oblocie.

U pszczó³ z pasieki P zawartoœæ HCH waha³a siê od 0,00102 µg/g substancji
lipidowej (s.l.) do 0,0170 ug/g s.l. Natomiast suma DDT, w tym g³ównie DDE
wynosi³a 0,00970 - 0,03530 ug/g s.l. W roku 2004 i 2005 stwierdzono u pszczó³ z tej
pasieki tak¿e DDD i DDT. W pasiece NJ, zawartoœæ HCH waha³a siê od 0,00091 ug/g
s.l. do 0,00530 ug/g s.l., a suma DDT 0,00171 - 0,009106ug/g s.l.

W obydwu pasiekach, a szczególnie w NJ wyst¹pi³ bardzo wyraŸny spadek HCH.
Œwiadczy to o postêpuj¹cym rozk³adzie tego zwi¹zku w œrodowisku. Doœæ interesuj¹co 
przedstawia³a siê w osypach suma DDT, np. w pasiece P w pierwszych dwóch latach
badañ poziom jej by³ nieznaczny, podobnie w 2007 r., natomiast w 2006 r. osi¹gn¹³
wartoœæ 0,03530 µg/g s.l. i by³ 2,8-12,6 razy wy¿szy ni¿ w poprzednich latach. Tak
znaczny wzrost sumy DDT wydaje siê wskazywaæ na mo¿liwoœæ okresowego
przedostawania siê tego zwi¹zku w rejon Puszczy Piskiej, prawdopodobnie z Afryki,
gdzie stosowany jest do zwalczania komarów.

Podsumowuj¹c otrzymane wyniki badañ nale¿y stwierdziæ, ¿e pozosta³oœci HCH
i DDT nadal wystêpuj¹ w œrodowisku mimo zaprzestania stosowania. Nie zauwa¿ono,
aby stwierdzone poziomy pestycydów mia³y wp³yw na wielkoœæ osypu zimowego
i wczesnowiosenny rozwój rodzin pszczelich.

WP£YW INWAZJI Nosema apis NA ZAWARTOŒÆ
PY£KU W JELICIE PSZCZÓ£ LOTNYCH

Raj  mund Sokó³

Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski Olsztyn

Konsekwencj¹ oddzia³ywania paso¿yta na pszczo³ê jest upoœledzenie trawienia
i wch³aniania pokarmu. Maj¹c powy¿sze na uwadze, postanowiono oceniæ, jaki wp³yw 
ma inwazja Nosema apis na iloœæ spo¿ywanego pokarmu bia³kowego przez pszczo³y
wolne od inwazji i zara¿one sporowcem pszczelim. Do badañ wytypowano 20 rodzin,
u których wiosn¹ 2006r. w osypie zimowym stwierdzono liczne spory (+++) Nosema
apis. W lipcu, sierpniu i we wrzeœniu z ka¿dej rodziny pobierano po 100 pszczó³
z wylotka. W laboratorium po uœpieniu, badano po 10 roztartych odw³oków od losowo
wybranych pszczó³ na obecnoœæ spor Nosema apis i ziaren py³ku. Z otrzymanych
danych wyliczono œredni¹ liczbê ziaren py³ku w jednym polu widzenia mikroskopu
przy okreœlonej intensywnoœci inwazji Nosema apis.

Analiza roztartych odw³oków pszczó³ wykaza³a, ¿e nie we wszystkich próbach
wystêpuj¹ spory Nosema apis. Wœród pszczó³ zara¿onych intensywnoœæ inwazji
Nosema apis waha³a siê od jednego plusa do trzech plusów. W próbach pszczó³
wolnych od inwazji jak i zara¿onych stwierdzono zró¿nicowana liczbê ziaren py³ku.
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Np. u pszczó³ wolnych od inwazji sporowca, najwiêksz¹ liczbê ziaren py³ku w polu
widzenia mikroskopu stwierdzono w lipcu i czerwcu, a najmniejsz¹ w sierpniu,
natomiast u pszczo³y zara¿onej Nosema apis dla wszystkich stopni intensywnoœci
inwazji by³a najni¿sza w czerwcu i wynosi³a 1,2 ziarna, a w lipcu i w sierpniu 1,4-1,5
ziaren w polu widzenia mikroskopu. Zjawisko to nale¿y t³umaczyæ tym, ¿e w czerwcu
nastêpowa³ bardzo intensywny rozwój rodziny pszczelej i robotnice dotkniête inwazj¹
Nosema apis nie mia³y potrzeby intensywnie od¿ywiaæ siê. W drugiej po³owie sezonu
pasiecznego, kiedy rodziny zaczynaj¹ przygotowywaæ siê do zimowli, a znaczna czêœæ
robotnic powoli zamiera, wówczas do pracy w ulu w³¹czone s¹ wszystkie pszczo³y
niezale¿nie od ich stanu zdrowia. Z uwagi na powsta³e zaburzenia w jelicie œrodko-
wym pszczo³y spowodowane inwazja sporowca pszczelego, robotnice zara¿one
Nosema apis zjadaj¹ znacznie wiêcej bia³ka niezbêdnego do wytworzenia takiej samej
iloœci energii jak pszczo³y zdrowe, st¹d w sierpniu, liczba ziaren py³ku u pszczó³
zara¿onych sporowcem jest wiêksza ni¿ u wolnych od inwazji tego paso¿yta.

ZESPÓ£ MASOWEGO GINIÊCIA RODZIN
PSZCZELICH W POLSCE

Gra¿yna Topolska,  Sylwia Kasprzak

Katedra Nauk Klinicznych, Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej, SGGW Warszawa

Od ponad stu lat, co pewien czas w ró¿nych rejonach œwiata obserwowane jest
zamieranie rodzin pszczelich na bardzo du¿¹ skalê. Rozmiar zjawiska masowego
giniêcia rodzin pszczelich, które pojawi³o siê w ostatnich latach, a które okreœlono jako 
Col ony Col lapse Dis or der (CCD), jest niezwyk³y. Pierwsze doniesienia o gwa³townym
s³abniêciu i zamieraniu rodzin pszczelich tym razem najpierw pojawi³y siê w USA
w 2004 r. Wœród cech charakteryzuj¹cych CCD wymienia siê to, ¿e rodziny nagle
s³abn¹, pszczo³y gin¹ poza ulem, w ulu pozostaje garstka pszczó³ z matk¹ na plastrach
z czerwiem i jedzeniem, pozosta³y po pszczo³ach pokarm nie jest rabowany przez inne
rodziny. 

Szacuje siê, ¿e od jesieni 2006 r. zginê³o na wschodzie USA oko³o 70% rodzin,
a na zachodzie 60%. W 2006 r. prob lem pojawi³ siê w Europie. W Niemczech
w niektórych okrêgach straty siêgnê³y 80% rodzin. 

Przyczyna CCD nie jest znana. Podejrzewa siê, ze nast¹pi³o znaczne os³abienie
odpornoœci pszczó³ prowadz¹ce do namno¿enia wielu czynników chorobotwórczych:
g³ównie grzybów i wirusów. Wœród organizmów prawdopodobnie najbardziej przyczy- 
niaj¹cych siê do giniêcia pszczó³ wymienia siê Nosema ceranae i izraelski wirus
ostrego parali¿u pszczó³ IAPV

Od jesieni 2007 sygna³y o masowym s³abniêciu i zamieraniu rodzin zaczê³y
nap³ywaæ do Pracowni Chorób Owadów U¿ytkowych SGGW z polskich pasiek. Od
po³owy wrzeœnia 2007 r. do koñca stycznia 2008 r. do Pracowni nadesz³y próbki od 64
pszczelarzy, przy czym 58 z nich donosi³o o du¿ych stratach we w³asnej pasiece jak
i w pasiekach s¹siednich. Gwa³towne ubywanie pszczó³ w rodzinach z regu³y
pojawia³o siê podczas uzupe³niania pokarmu na zimê lub wkrótce potem. W wiêkszo-
œci rodzin dotkniêtych zjawiskiem w czasie sezonu notowano bardzo silne pora¿enie
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paso¿ytem Varroa de struc tor. Wiele rodzin korzysta³o z po¿ytków wrzosowych b¹dŸ
z naw³oci. W wielu przebadanych próbkach stwierdzono liczne roztocze V. de struc tor,
lub bardzo wiele kalekich pszczó³. Czêœæ próbek zawiera³a œrednio- liczne lub bardzo
liczne spory N. ceranae lub wirus ostrego parali¿u pszczó³ (ABPV). Próbki, w których
nie stwierdzono, ¿adnego z wymienionych patogenów pochodzi³y przewa¿nie z garstki 
pszczó³ pozosta³ych po rodzinach.

IMMUNOSTYMULATORY NATURALNE W
KSZTA£TOWANIU ODPORNOŒCI HEMOCYTARNEJ

PSZCZÓ£ ROBOTNIC, Apis mellifera L.

Marek Chmielewski ,  Maria  Teresa  Zoñ,  Krzysztof  Buczek

Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób ZakaŸnychWydzia³ Medycyny Weterynaryjnej, Akademia
Rolnicza w Lublinie

Uk³ad immunologiczny odgrywa wa¿n¹ rolê w utrzymaniu homeostazy pszczo³y
miodnej, w³¹czaj¹c w to kontrolê nad zaka¿eniami i inwazjami paso¿ytniczymi.
Istnieje konieczna potrzeba zapobiegania lub minimalizacji uszkadzaj¹cych defektów
immunosupresantów i chorób u pszczó³ bez powszechnego stosowania chemioterapeu- 
tyków i antybiotyków, zanieczyszczaj¹cych bezpoœrednio lub swoimi produktami
rozpadu produkty pszczele. Wzrasta wiêc zainteresowanie substancjami, które
zwiêkszaj¹ dzia³anie ochronne i kszta³tuj¹ odpowiedni¹ reaktywnoœæ immunologiczn¹. 

Spoœród tych czynników najwiêksze oczekiwania wi¹¿e siê w tym momencie,
z takimi stymulatorami pochodzenia naturalnego, jak wyci¹g z je¿ówki (Echinaceae
purpurea), chitozanem czy furanokumarynami, a z grupy syntetycznych immunosty-
mulatorów, z klotrimazolem i lewamizolem. Chitozan i wyci¹g z je¿ówki purpurowej
u¿yto jako stymulantów odpowiedzi hemocytarnej u zimuj¹cych robotnic. Zimuj¹ce
rodziny podkarmiano jednorazowo 5 l syropu cukrowego z dodatkiem 5 mg chitozanu
lub 5 mg wyci¹gu je¿ówki/l. 

Wartoœæ indeksu fagocytarnego w ca³ym okresie badañ, w kontroli waha³a siê od
1,1 do 1,3±0,3 komórki bakteryjnej/hemocyt, u pszczó³, którym podawano chitozan od 
1,5±0,1 do 3,5±0,2, a u pszczó³ otrzymuj¹cych wyci¹g z je¿ówki 1,3±0,6 do 3,1±0,5
komórek bakteryjnych/hemocyt. Wartoœæ indeksu fagocytarnego wzros³a statystycznie
istotnie (p 0,05) w okresie od listopada do lutego (grupa I) w porównaniu do grupy II
(luty – marzec) i grupy III (marzec – kwiecieñ). 

Zarówno chitozan, jak i wyci¹g z je¿ówki purpurowej okaza³y siê dobrymi immu-
nostymulantami i jako endogenne mediatory wywar³y silne dzia³anie reguluj¹ce na
uk³ad immunologiczny pszczo³y miodnej.
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FORETYCZNE FORMY ROZTOCZY (Acarina)
SPOTYKANE NA KILKU POSPOLITYCH
GATUNKACH TRZMIELI (Bombus spp.)

W OKOLICY PU£AW

Wit Chmielewski1 ,  Rich ard A.  Baker2

1 Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy; e-mail: wit.chmielewski@man.pulawy.pl
2 Faculty of Biological Sciences, University of Leeds, UK; e-mail: R.A.Baker@leeds.ac.uk

Trzmiele s¹ skutecznymi zapylaczami roœlin uprawnych i ¿yj¹cych w stanie dzikim
w przyrodzie. Niektóre rzadkie i zagro¿one wyginiêciem gatunki tych po¿ytecznych
owadów s¹ objête ochron¹. Prowadzi siê te¿ masowe hodowle niektórych gatunków
trzmieli (Bombus terrestris, B. lucorum) w warunkach kontrolowanych, w celu ich
wykorzystania jako zapylaczy roœlin uprawianych w szklarniach (pomidory, ogórki).
Z tego te¿ wzglêdu wa¿na jest wiedza na temat stanu zdrowotnego i kondycji tych
owadów, w tym tak¿e w aspekcie ich powi¹zañ z towarzysz¹cymi im roztoczami.

Celem przeprowadzonych badañ by³o poznanie sk³adu gatunkowego i nasilenia
wystêpowania roztoczy na trzmielach spotykanych w rejonie Pu³aw, gdzie badañ
takich dotychczas nie prowadzono.

Trzmiele od³awiano z kwitn¹cych roœlin ³¹kowych, leœnych i uprawnych, w sezonie 
wegetacyjnym (g³ównie VI-VIII) 2007r. Wykonano analizy akarologiczne 425
osobników nale¿¹cych do 4 gatunków trzmieli: Bombus lapidarius, B. lucorum,
B. pascuorum i B. terrestris. Stwierdzono na nich obecnoœæ foretycznych form
nastêpuj¹cych gatunków roztoczy: Kuzinia laevis, Scutacarus acarorum, Parasitellus
fucorum; inne roztocze (g³ównie Astigmata i Mesostigmata) spotykano rzadziej
i zazwyczaj mniej licznie. Naturalnym siedliskiem bytowania i rozwoju tych roztoczy
(imag ines i m³odocianych form rozwojowych) s¹ gniazda trzmieli.

Z ogólnej liczby 214 (50,4%) owadów, na których stwierdzono roztocze,
najczêœciej i najsilniej zasiedlone by³y matki (93%); trutnie i robotnice opanowane s¹
zwykle w mniejszym stopniu (odpowiednio: 65 i 42%). Zasiedlenie poszczególnych
gatunków trzmieli przedstawia³o siê nastêpuj¹co: B. lapidarius - 45,4%, B. lucorum -
70,0%, B. pascuorum - 33,7% i B. terrestris - 69,4%. Liczebnoœæ roztoczy znale-
zionych na poszczególnych osobnikach gospodarzy by³a znacznie zró¿nicowana
i waha³a siê od jednego do ponad 100.

Rozmieszczenie, strategia i zachowanie siê roztoczy na powierzchni cia³a trzmieli
s¹ bardzo charakterystyczne i typowe w zale¿noœci od gatunku, z których ka¿dy
dysponuje specyficznymi przystosowaniami umo¿liwiaj¹cymi mu znalezienie i utrzy-
mywanie siê na powierzchni cia³a gospodarza. Do najwa¿niejszych z nich nale¿¹:
odpowiednio wyposa¿ony i przystosowany aparat gêbowy (palpy, chelicery), tarczki
przyssawkowe, tarsalne szczeciny dotykowe i pa³eczki zmys³owe (chemoreceptory,
sensilla), mocne odnó¿a, zaopatrzone w przylgi i silnie zakrzywione, dobrze wykszta³-
cone pazurki, silna sklerotyzacja, stosunkowo ma³e wymiary i grzbietowo-brzusznie
sp³aszczony kszta³t cia³a.

Forezja i sposób od¿ywiania tych roztoczy, jak równie¿ rola kwiatów w przenosze-
niu roztoczy miêdzy poszczególnymi osobnikami trzmieli, s¹ przedmiotem dyskusji
w prezentowanym opracowaniu.
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Obecne wyniki mog¹ stanowiæ przyczynek do zrozumienia gospodarczego
znaczenia roztoczy trzmieli, ich wp³ywu na wyniki hodowli tych zapylaczy i ich
produkcjê na potrzeby zapylania roœlin w uprawach szklarniowych. 

SKUTECZNOŒÆ OBNÓ¯Y PY£KOWYCH
W HODOWLI EGZOTYCZNEGO GATUNKU

ROZTOCZY Blomia tropicalis (Acarina: Glycyphagidae)

Wit Chmielewski

Od dzia³ Pszczel nict wa ISK, Pu³awy
e-mail: wit.chmielewski@man.pulawy.pl

Blomia tropicalis Bronswijk, Cook et Oshima jest roztoczem wystêpuj¹cym w wie- 
lu krajach o gor¹cym klimacie. Gatunek ten stanowi tam prob lem w przechowalnictwie 
artyku³ów spo¿ywczych i pasz dla zwierz¹t. Mieszkañcy tropików nara¿eni s¹ na wiele 
schorzeñ typu alergicznego, których sprawc¹ jest ten gatunek wystêpuj¹cy tam
powszechnie w kurzu domowym pomieszczeñ mieszkalnych i gospodarczych.

Poniewa¿ dane na temat B. tropicalis w literaturze s¹ stosunkowo skromne, a jego
biologia jest prawie nieznana, tote¿ celem prezentowanych tu doœwiadczeñ jest posze-
rzenie wiedzy z tego zakresu.

3-letnie badania biologiczne (1999-2002) przeprowadzono w kontrolowanych
warunkach temperatury (ok. +20oC), wilgotnoœci wzglêdnej powietrza (ok. 85%)
i pokarmu (py³ek kwiatowy zbierany przez pszczo³y). Badania d³ugoœci ¿ycia roztoczy
i ich p³odnoœci przeprowadzono w 25 powtórzeniach doœwiadczalnych. Powtórzenie
stanowi³a jedna para osobników doros³ych (mêski + ¿eñski). M³ode, jednodniowe
imag ines, umieszczone parami w oddzielnych klateczkach hodowlanych
zaopatrzonych w po- karm i obserwowano a¿ do ich naturalnej œmierci. Obserwacje
rozwoju osobniczego gatunku wykonano w 10 powtórzeniach; œwie¿o z³o¿one jaja
(wyjœciowa liczba 10 w ka¿dym powtórzeniu) umieszczano na pokarmie w klateczkach 
hodowlanych. Obserwacji d³ugowiecznoœci samców i samic, liczenia z³o¿onych przez
nie jaj oraz sprawdzenia stanu zaawansowania rozwoju osobniczego roztoczy i ich
¿ywotnoœci dokonywano co 1-2 dni.

Uzyskano nastêpuj¹ce wyniki - parametry œrednie (od-do): d³ugoœæ rozwoju
zarodkowego (sta dium jaja) - 5,3 (3-8) dni, pe³ny cykl rozwojowy - 27,7 (17-52) dni,
wylêg larw - 90,0 (70-100)%, wylêg osobników doros³ych - 79,0 (40-100)%,
frekwencja samic - 53,2 (25-67)%, d³ugowiecznoœæ imag ines - 37,5 (22-74) dni, okres
p³odnoœci samic - 23,1 (14-37) dni, p³odnoœæ (produktywnoœæ) samic w ci¹gu ca³ego
¿ycia - 62,6 (36-117) jaj.

Parametry te œwiadcz¹ o du¿ym potencjale biologicznym B. tropicalis, o atrak-
cyjnoœci i skutecznoœci py³ku kwiatowego jako pokarmu dla tych roztoczy. Obnó¿a
py³kowe mog¹ byæ wykorzystywane jako ich po¿ywka w hodowli laboratoryjnej
i w produkcji materia³u biologicznego przydatnego zarówno w doœwiadczeniach
akarologicznych i w produkcji materia³ów do testów alergologicznych, jak te¿ do
celów szkoleniowych - demonstracyjnych dla uczestników kursów i w æwiczeniach dla 
studentów.
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W zwi¹zku z ci¹g³ym wzrostem natê¿enia miêdzynarodowego ruchu turystycznego
i kontaktów handlowych (im port towarów ze strefy tropikalnej i wwo¿enie ich do
krajów o umiarkowanym klimacie) istniej¹ du¿e mo¿liwoœci zawleczenia i rozprze-
strzeniania tego gatunku, tote¿ nale¿a³oby rozwa¿yæ celowoœæ umieszczenia go na
liœcie obiektów kwarantannowych.

WYSTÊPOWANIE WARROZY I NOSEMOZY W 2007
ROKU, W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŒL¥SKIM

Pawe³  Chorbiñski

Katedra Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu

Celem badañ by³ ocena nasilenia wystêpowania inwazji Varroa de struc tor
i sporowca pszczelego (Nosema apis) w rodzinach pszczelich pochodz¹cych z pasiek
województwa dolnoœl¹skiego.

Materia³ badawczy stanowi³o: 228 prób zawieraj¹cych pszczo³y robotnice, 5 osy-
pów drobnocz¹steczkowych oraz 3 wycinki plastrów z rodzin zamar³ych w czasie
zimowli.

Tabela 1

Stopieñ pora¿enia w badanych próbach w zale¿noœci od u¿ytej metody
zwalczania warrozy.

Stopieñ
pora¿enia

(%)

Bayvarol

Bayvarol,
wycinanie
czerwiu

trutowego

Bayvarol,
Apiwarol 

Bayvarol 
Apiwarol,
wycinanie
czerwiu

trutowego

Bayvarol 
kwas

szczawiowy
Apiwarol

0 30 8 48 2 1 2

0,1-5,0 15 1 14 12 0 1

5,1-10,0 13 0 8 3 0 1

10,1-20,0 4 0 8 1 4 1

20,1-50,0 10 0 8 0 3 1

50,1-100,0 13 0 6 0 0 0

100,1-200,0 0 0 2 0 0 0

> 200 0 0 3 0 0 0

œrednia 18,98 0,13 7,88 3,53 17,56 12,99

iloœæ prób 85 9 97 18 8 6
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W badanych próbach stwierdzono bardzo du¿e ró¿nice w liczbie paso¿ytów Varroa
de struc tor – od 0 do 265 sztuk. Z powodu ogromnych ró¿nic w objêtoœciach prze-
s³anych prób – od 20 do 500 sztuk pszczó³, dla ka¿dej próby okreœlano indywidualnie
stopieñ pora¿enia paso¿ytem. Uzyskane wartoœci zawiera tabela 1.

W wyniku badañ stwierdzono, ¿e najni¿sze pora¿enie roztoczem V.de struc tor
wyst¹pi³o w rodzinach, w których stosowano Bayvarol po g³ównym po¿ytku oraz
wycinano czerw trutowy (pora¿enie 0,13%). Jednak niewielka liczebnoœæ tej grupy
(tylko 9 prób) nie pozwala na jednoznaczn¹ ocenê tej metody, zw³aszcza ¿e w ro-
dzinach, w których stosowano a¿ trzy metody (Bayvarol, wycinanie czerwiu trutowego 
i Apiwarol) nie wykazano ni¿szego (jak nale¿a³oby siê spodziewaæ) stopnia pora¿enia
(pora¿enie - 3,53%). W rodzinach, w których stosowano Bayvarol oraz dodatkowo
prowadzono jesienne odymianie 1 tabletk¹ Apiwarolu uzyskano du¿o wy¿szy efekt
terapeutyczny (pora¿enie – 7,88%) ni¿ w rodzinach, w których stosowany by³ sam
Baywarol (pora¿enie - 18,98%). Niepokoj¹ce jednak w tym przypadku jest to, ¿e a¿ 11
prób zawiera³o wiêcej paso¿ytów ni¿ liczba przys³anych do badañ pszczó³ (powy¿ej
100%). Równie¿ wœród rodzin otrzymuj¹cych tylko Baywarol – 13 prób zawiera³o od
50 do 100 samic V.de struc tor na 100 robotnic. W próbach pochodz¹cych z rodzin
pszczelich odymianych Apiwarolem œredni stopieñ pora¿enia wyniós³ 12,99%.
Niestety do badañ przes³ano tylko 6 prób co nie pozwala na pe³n¹ interpretacjê
skutecznoœci tej metody. Ocena pozosta³ych metod by³a niemo¿liwa z powodu ich
niereprezentatywnoœci (1 i 2 próby).

W badaniach nad wystêpowaniem inwazji sporowca pszczelego (Nosema apis)
w przes³anych próbach stwierdzono  bardzo wysoki odsetek zara¿onych rodzin
pszczelich wykazuj¹cych siln¹ inwazjê N. apis - 34%. Szczegó³owe zestawienie zwarte 
jest w tabeli 2.

Tabela 2

Wystêpowanie spor Nosema apis, cyst pe³zaka pszczelego i dro¿d¿aków
próbach pszczó³ pochodz¹cych z pasiek województwa dolnoœl¹skiego 

n
Spory Nosema apis

Cysty pe³zaka Dro¿d¿aki
+++ ++ + ogó³em

sztuk 228 17 25 36 78 20 46

procent 100 7,46 10,96 15,79 34,21 8,77 20,18

W prowadzonych wieloletnich badaniach w³asnych nad wystêpowaniem spor
Nosema apis w rodzinach pszczelich nigdy nie uzyskano tak wysokiego odsetka
zara¿onych rodzin pszczelich. Œrednia z ostatnich 7 lat wynosi ok. 16% przy
wahaniach od 7 do 28%. Dla porównania w próbach pochodz¹cych z województwa
œl¹skiego, a pobranych z rodzin pszczelich na pocz¹tku lutego 2007 roku wynios³a ona
tylko 10,7%.

Niniejsze opracowanie stanowi raport koñcowy projektu badawczego
Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Pszczelarzy we Wroc³awiu i Agencji Rynku Rolnego nr ZB – 
pp/132/603/2006/07 p.t. Badanie skutecznoœci metod zwalczania paso¿yta.
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MECHANIZMY ROZPOZNAWANIA
IMMUNOLOGICZNEGO U PSZCZO£Y MIODNEJ

Zdzis ³aw Gliñski ,  Marek Chmielewski ,  Krzysztof  Buczek

Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób ZakaŸnych
Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej AR w Lublinie

Uniwersaln¹ adaptacj¹ organizmów wielokomórkowych jest rozpoznanie i zwal-
czanie zaka¿eñ. U owadów, a zw³aszcza u pszczo³y miodnej, sposoby rozpoznawania
immunologicznego w³asnych struktur organizmu (self) od obcych (non-self) s¹ s³abo
poznane, zaœ rola receptorów Toll i Imd tym procesie jest nadal szeroko dyskutowana.
Receptory Toll i Imd nale¿¹ do rodziny transb³onowych bia³ek, które odgrywaj¹
zasadnicz¹ rolê w obronie owadów przed zaka¿eniem. Rozpoznanie wzorców moleku-
larnych zwi¹zanych z patogenami (PAMP-Patho gen As so ci ated Mo lec u lar Pat terns)
przez receptory rozpoznania patogenów (PRR- Patho gen rec og ni tion re cep tors) jest
uniwersaln¹ strategi¹ rozpoznania immunologicznego. Obecnoœæ tego mechanizmu
u ssaków, owadów i roœlin œwiadczy o jego pojawieniu siê we wczesnych etapach
ewolucji. Rozpoznanie stanowi pierwszy etap inicjacji komórkowych i humoralnych
mechanizmów odpowiedzi immunologicznej. Dotyczy to zarówno aktywacji hemocy-
tarnych odczynów obronnych (fagocytoza, otoczkowanie) jak i indukcji hipersyntezy
lizozymu, oraz u pszczo³y miodnej zapocz¹tkowania mechanizmów wytwarzania
takich bia³ek odpornoœciowych jak apidycyny, a byæ mo¿e te¿ abycyny, hymenop-
tecyny.

APPLICATION OF HIGH DOSES OF FORMIC ACID

Frant išek Kamler ,  Vladimir  Veselý

Bee Re search In sti tute in Dol, Czech Re pub lic

Ex per i ments with high doses of for mic acid were es tab lished on the bee yard of the
Bee Re search In sti tute in Dol in the el e va tion above sea level 200 m. We ap plied the
sys tem MITEGONE pre sented by Bill Rùžièka at the Sec ond Con fer ence of EURBEE
Sep tem ber 2006. 240 ml 65 % for mic acid is soaked into two lamellas, size 0,9 x 10 x
12 cm.  The lamellas are pro duced from solid po rous ma te rial ap plied in the flori cul -
ture. This ma te rial has a high absorbability, the lamellas are wrapped from 5 sides in
per fo rated PE foil. The au thor keeps bees in the south of Can ada and in formed that two 
doses, one in the spring and the sec ond one in late sum mer pro tect re li ably a bee col -
ony against varroosis also in con di tions of the Czech Re pub lic. The acid evap o rated
from the lamellas with higher in ten sity – ef fi cacy 5 - 7 days, and with lower in ten sity
in fur ther 12 – 20 days. The ef fi cacy of the spring treat ment ranged on an av er age 47
%, in the ex tent 10 – 96 %, in late sum mer on an av er age 96 %, in the ex tent 88 – 99
%. The higher ef fi cacy in late sum mer is given by higher air tem per a tures and lower
rel a tive air mois ture. Two ap pli ca tions of the acid did not pro tect bee col o nies in our
con di tions against the per ish. As to save the bee col o nies in Au gust we were forced to
treat them by the in ser tion of Ga bon PA-92.Experimental bee colonies were located on
places with higher density of bee colonies.
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WYBRANE PRZYCZYNY WYPRYSKIWANIA
PSZCZÓ£ PODCZAS ZIMOWLI

Kornel  Kasperek,  Jerzy Paleolog

Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzêcej, AR w Lublinie

Niekorzystny przebieg zimowli zakoñczony silnym os³abieniem rodzin wiosn¹
wp³ywa ujemnie na ekonomiczny wynik przysz³ego sezonu. Szczegó³owe poznanie
wp³ywu wielu czynników wp³ywaj¹cych na jakoœæ zimowli mo¿e pomóc w opraco-
waniu efektywniejszych metod przygotowania i sposobu zimowania rodzin. Jedn¹
z najmniej poznanych, a jak wynika z naszych ostatnich badañ, istotn¹ przyczyn¹
utraty pszczó³ zim¹ jest ich wypryskiwanie. Dlatego celem pracy by³a analiza przyczyn 
wypryskiwania pszczó³ z zimuj¹cych rodzin.

Na wyloty 13 styropianowych uli Ostrowskiej (2 korpusy, 4 do 8 plastrów/korpus)
za³o¿ono (20.12.2006 r.) klatki wylotowe do zbierania pszczó³ wypryskuj¹cych oraz
wk³adki dennicowe w celu zbierania osypu. Rodziny zimowa³y w miejscu za-
drzewionym i os³oniêtym od wiatru. Pszczo³y z klatek wylotowych i wk³adek
dennicowych pobierano w nastêpuj¹cych terminach: 3, 10 i 23 stycznia; 3, 12 i 22
lutego oraz 1 marca 2007 r. W trakcie 83 dni zimowli rejestrowano charakterystyki
pogodowe ze stacji meteorologicznej w Radawcu obok Lublina (http://pol -
ish.wunderground.com/globar/sta tions. 12495.html). Osypane i wypryœniête pszczo³y z 
poszczególnych pobrañ liczono oraz wa¿ono z dok³adnoœci¹ do 0,1 mg oraz liczono
samice Varroa de struc tor. Stopieñ pora¿enia przez Nosema apis oceniano na podstawie 
œredniej z liczby spor liczonych w 10 polach widzenia mikroskopu przy powiêkszeniu
400x. Uzyskane wyniki wystandaryzowano do œredniej si³y rodziny (ok.8800 pszczó³)
oraz liczby strat w ci¹gu doby. Mia³o to na celu unikniêcie wp³ywu si³y rodziny
i ró¿nej liczby dni pomiêdzy terminami zbierania prób, na oszacowanie wielkoœci strat
pszczó³. Do zbadania zale¿noœci pomiêdzy wielkoœci¹ strat pszczó³ a poszczególnymi
charakterystykami pogodowymi wykorzystano analizê regresji liniowej i korelacji
obliczonej z pakietu SAS. 

Osyp stanowi³ 36% strat pszczó³ (œrednia: 4,06; min:1,8; max: 10,26 [sztuk/dobê]),
natomiast wyprysk 64% strat pszczó³ (œrednia: 6,93; min: 4,64; max: 10,36
[sztuk/dobê]) [tab.1]. Procentowy udzia³ wyprysku by³ zatem bardzo du¿y, a móg³by
byæ jeszcze wiêkszy, gdy¿ w doœwiadczeniu wyeliminowano niepokojenie pszczó³
przez ptaki. Najwiêksze straty pszczó³ stwierdzono na pocz¹tku i koñcu zimowli.
Straty na pocz¹tku zimowli zapewne wynik³y z eliminowania osobników nieprzysto-
sowanych do przetrwania zimy – pszczó³ letnich, zbyt m³odych i chorych. W koñco-
wym okresie przyczyn¹ strat móg³ byæ zwiêkszony wysi³ek indywidualnych osobni-
ków zaanga¿owanych w ogrzanie gniazda i wychów czerwiu. Œrednia masa 1 pszczo³y
wzros³a z 104,6 mg do 122,3 mg co zwi¹zane by³o z gromadzeniem siê mas ka³owych
w jelicie prostym, pszczo³y z wyprysku by³y ciê¿sze (œrednia - 114,2 mg) od pszczó³
osypanych (œrednia - 111,7 mg). 

Nie stwierdzono zale¿noœci liniowej pomiêdzy stratami pszczó³ a pora¿eniem
rodzin przez warrozê. Natomiast analizuj¹c œredni¹ liczbê spor Nosema apis stwier-
dzono brak tego pierwotniaka w osypie 6 rodzin, przy obecnoœci w wyprysku ka¿dej.
Ponadto œrednia liczba spor w wyprysku wynios³a 5,18 (66%) a w osypie tylko 2,63
(34%). 
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Analiza wspó³czynników regresji i korelacji wykaza³a ujemne zale¿noœci pomiêdzy 
liczb¹ pszczó³ osypanych na dobê i liczb¹ strat ogó³em a temperatur¹, co nale¿y
t³umaczyæ szybszym wyczerpaniem pszczó³ poprzez koniecznoœæ zwiêkszenia
nak³adów energetycznych na ogrzanie k³êbu przy ni¿szych wartoœciach temperatury
zewnêtrznej [tab.2]. Nie stwierdzono natomiast wp³ywu charakterystyk pogodowych
na liczbê pszczó³ opuszczaj¹cych ul zim¹ [tab.2] a odnotowanie wiêkszej liczby spor
Nosema apis  w wyprysku ni¿ w osypie sugeruje potraktowanie wypryskiwania jako
mechanizmu obronnego rodziny pszczelej przed chorobami, co mog³y by wykazaæ
kompleksowe badania patogenne.

Tabela 1

Liczba strat na dobê oraz œrednia masa pszczo³y podczas zimowli.

Cecha
Terminy badañ

Œrednia
03.01 10.01 23.01 03.02 12.02 22.02 01.03

Liczba pszczó³ opuszczaj¹ca
ul w ci¹gu doby

6,59 7,16 4,64 4,94 8,52 6,28 10,38 6,93

Liczba pszczó³ osypanych
w ci¹gu doby

2,55 1,8 2,35 4,37 3,93 3,14 10,26 4,06

Straty ogó³em 9,14 8,96 6,99 9,31 12,45 9,42 20,64 10,99

Masa 1 pszczo³y [mg] 104,6 106,4 106,2 115,5 117,9 117,9 122,3 113

Tabela 2

Wp³yw charakterystyk pogodowych na liczbê strat w ci¹gu doby wyra¿ony
jako wspó³czynnik korelacji [ r ]  i wspó³czynnik regresji liniowej [ bo ].

Zmienna niezale¿na
Osyp + wyprysk Osyp Wyprysk

bo  r bo  r bo r

Temp. maksymalna [°C] -0,96** -0,28** -0,67** -0,36** -0,3 -0,11

Temp. minimalna [°C] - 0,74** -0,26** -0,56** -0,37** -0,19 -0,09

Temp. œrednia [°C] -0,86** -0,27** -0,62** -0,37** -0,24 -0,1

Opad [mm] -9,1 -0,06 -0,24 -0,003 -8,86 -0,08

Wiatr [km/h] -0,9 -0,08 0,05 0,02 -0,34 -0,12

Ciœnienie [hPa] -0,15 -0,1 -0,13 -0,15 -0,02 -0,02

Wilgotnoœæ wzglêdna [%] -0,2 -0,4 -0,2* 0,26* -0,007 -0,007

* - wspó³czynniki istotne dla P £ 0,05;
** - wspó³czynniki istotne dla P £ 0,01;
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PRZYCZYNY POWSTAWANIA ZATRUÆ PSZCZÓ£
PESTYCYDAMI

W³adys³aw Huszcza

Akad emia Rol nic za, Lu blin

Chemiczna ochrona roœlin uprawnych jest jednym z najbardziej efektywnych
sposobów sztucznej regulacji liczebnoœci agrofagów. Efektywnoœæ tej metody wynika
przede wszystkim z interwencyjnego charakteru jej dzia³ania. Otó¿ w odró¿nieniu od
szeregu innych metod stosowanych w ochronie roœli posiadaj¹cych g³ównie znaczenie
profilaktyczne (jak np. metoda agrotechniczna, hodowlana oraz w znacznej mierze
biologiczna) metoda chemiczna pozwala na uzyskanie zamierzonego efektu w ochro-
nie roœlin, zauwa¿alnego niemal¿e natychmiast, co umo¿liwia w maksymalnym stopniu 
unikniêcie dalszej szkodliwoœci agrofagów. Szczególnie obecnie w czasie wdra¿ania
nowoczesnych technologii zwiêkszaj¹cych ekonomiczn¹ efektywnoœæ produkcji
roœlinnej – chemiczna ochrona roœlin pozostaje zasadniczym elementem kompleksowej 
agrotechniki. 

W zwi¹zku z tym powstaje pytanie – czy stosowanie pestycydów w rolnictwie jest
bezwzglêdnie zwi¹zane z destrukcyjnym oddzia³ywaniem na po¿yteczn¹ entomofaunê, 
w tym równie¿ na pszczo³y. Otó¿ negatywne skutki stosowania pestycydów w g³ównej
mierze wynikaj¹ z niew³aœciwego sposobu ich stosowania oraz braku pe³nego
rozeznania w zakresie nastêpczego oddzia³ywania ich substancji aktywnej oraz jej
metabolitów w ekosystemie. 

Masowe wymierania rodzin pszczelich w okresie jesienno-zimowym po przygoto-
waniu przez pszczelarzy pszczó³ do zimowania.

Nasilaj¹ce siê protesty opinii publicznej spowodowane wystêpowaniem objawów
toksycznoœci ostrej szerokiego asortymentu stosowanych dotychczas pestycydów
kontaktowych spowodowa³y usilne poszukiwanie przez firmy produkcyjne preparatów
nie wykazuj¹cych tak radykalnego sposobu dzia³ania. Rozpoczêto wiêc produkcjê
szerokiego asortymentu preparatów wg³êbnych, a przede wszystkim systemicznych
oraz hormonów juwenilnych. Preparat ochrony roœlin powinien dzia³aæ radykalnie
i mo¿liwie jak najszybciej. Ponadto powinien wykazywaæ w³aœciwoœci selektywne
(a wiêc posiadaæ w¹skie spektrum dzia³ania – ograniczaj¹ce siê do gatunków przewi-
dzianych do zwalczenia). 

Powinien dzia³aæ radykalnie – wywo³ywaæ mo¿liwie jak najszybciej zamierzony
efekt toksyczny.

Powinien rozk³adaæ siê szybko do zwi¹zków nieszkodliwych w naturalnym œrodo-
wisku.

Nie powinien wykazywaæ  szkodliwego oddzia³ywania w stosunku do organizmów
sta³ocieplnych, w tym do cz³owieka. 

Stosowanie preparatów mikrokapsu³owych w ochronie roœlin jako formy zapobie-
gaj¹cej ujemnym skutkom toksykologicznym w œrodowisku naturalnym o ile jest
uzasadnione w stosunku do fungicydów (jako preparatów z natury mniej szkodliwych
dla po¿ytecznej entomofauny) o tyle dla zoocydów (insektycydów, akarycydów)
stanowi mo¿liwoœæ znacznie wyd³u¿onego zalegania substancji biologicznie czynnych
w œrodowisku. Tym bardziej, ¿e mikrokapsu³y nie stanowi¹ alternatywy dla stosowania 
preparatów w formie tzw. „cieczy u¿ytkowych” – np. w przypadku koniecznoœci szyb-
kiego zwalczania szkodników gryz¹cych preparatami kontaktowymi oraz w wielu
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innych przypadkach, gdzie dla uzyskania w³aœciwego efektu ochrony roœlin – nie-
zbêdne jest dok³adne i równomierne pokrycie tkanek roœlinnych preparatem chemicz-
nym. Z tej krótkiej analizy wynika oczywisty fakt, ¿e nie ma jednego – idealnego pod
wzglêdem jakoœci i bezpieczeñstwa – sposobu stosowania pestycydów. Pozostaje
jedynie alternatywa stosowania racjonalnych sposobów wykorzystania pestycydów w
ochronie roœlin z maksymalnym uwzglêdnieniem zasad ograniczaj¹cych powstawanie
– destrukcyjnych dla naturalnego œrodowiska – ubocznych skutków dzia- ³ania
œrodków ochrony roœlin. Podobnie przedstawia siê równie¿ sytuacja toksycznoœci dla
pszczó³ biopreparatów zawieraj¹cych jako substancjê biologicznie czynn¹ meta- bolity
mikroorganizmów po¿ytecznych. Ponadto wiele preparatów w ogóle nie po- winno byæ 
dopuszczonych do stosowania w uprawie roœlin konsumpcyjnych, a co naj- wy¿ej do
ochrony roœlin przemys³owych – jak np. bardzo rozpowszechnione aktualnie u nas
pyretroidy, których g³ównym przeznaczeniem w momencie wdra¿ania przez firmy
produkcyjne do praktyki rolniczej – by³a ochrona roœlin przemys³owych m.in. bawe³ny. 
Tymczasem szereg aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych zasad stosowania 
pestycydów posiada charakter zbyt ogólnikowy i wyra¿a tendencje przy- s³owiowego
„pobo¿nego ¿yczenia”. Przepisy w tym zakresie powinny byæ jedno- znaczne i w miarê 
precyzyjne, a co najwa¿niejsze, powinny stanowiæ mo¿liwoœæ do wyegzekwowania w
praktyce.

CHARAKTERYSTYKA TOKSYCZNEGO
ODDZIA£YWANIA PESTYCYDÓW NA PSZCZO£Y

W³adys³aw Huszcza

Akademia Rolnicza, Lublin

Ocena stopnia toksycznoœci pestycydów dla pszczó³ zdecydowanie wymaga
weryfikacji i uœciœlenia, albowiem dotychczasowe charakterystyki w tym zakresie nie
uwzglêdniaj¹ toksycznoœci metabolitów bêd¹cych produktami rozpadu substancji
czynnej pestycydów. 

W³aœnie wy¿ej wspomniane metabolity bardzo czêsto bywaj¹ bardziej szkodliwe
dla pszczó³ ani¿eli sama substancja czynna. Ponadto szkodliwoœæ pestycydów dla
pszczó³ jako owadów spo³ecznie ¿yj¹cych przejawia siê nieco w innej formie, ani¿eli
w stosunku do owadów egzystuj¹cych pojedynczo. Mianowicie pszczo³y jako owady
¿yj¹ce w spo³ecznoœciach – stanowi¹cych rodziny pszczele – gromadz¹ pokarm, który
w plastrach zalega d³u¿szy czas – nieraz nawet kilka miesiêcy – stanowi¹c zapas
pokarmowy. Zapasy te mog¹ byæ wykorzystywane przez pszczo³y w miarê wyczer-
pania bie¿¹cych zasobów pokarmowych. W tym przypadku metabolity maj¹ mo¿li-
woœæ ujawniæ swoj¹ szkodliw¹ dzia³alnoœæ, powoduj¹c zjawisko letalnoœci (œmiertel-
noœci) lub subletalnoœci (podtrucia) u pszczó³. Szkodliwoœæ metabolitów mo¿e ujawniæ 
siê równie¿ w organizmie cz³owieka po spo¿yciu przechowywanego takiego zapasu
miodu. 

Subletalnoœæ pestycydów w stosunku do pszczó³ jest zjawiskiem szczególnie
niekorzystnym dla rozwoju rodziny pszczelej, gdy¿ w g³ównej mierze dotyczy m³odo-
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cianych pszczó³ (przed pierwszym oblotem) – od¿ywiaj¹cych siê wy³¹cznie pokarmem 
zgromadzonym w gnieŸdzie, lub nawet pszczó³ w sta dium rozwoju czerwiu.

W odró¿nieniu od toksycznoœci ostrej, ujawniaj¹cej siê niemal bezpoœrednio po
spo¿yciu pokarmu przez pszczo³ê, subletalne oddzia³ywanie pestycydów jest na ogó³
niezauwa¿ane przez pszczelarzy, poniewa¿ skutki tej toksycznoœci s¹ ma³o dyna-
miczne, przejawiaj¹ siê w ró¿norodny sposób i mog¹ wystêpowaæ w czasie bardzo od-
leg³ym od zaistnienia przyczyny. 

A mianowicie mo¿e zarówno w ró¿nym czasie, jak te¿ w ró¿nym nasileniu obumie- 
raæ czerw i pszczo³y doros³e, ale mo¿e te¿ ulegaæ zmniejszeniu zarówno czas ¿ycia, jak 
te¿ aktywnoœæ pszczó³. 

Wszystkie te aspekty subletalnej toksycznoœci w konsekwencji prowadz¹ do zna-
cznego os³abienia si³y rodzin pszczelich. Takie os³abienie rodzin mo¿e równie¿ byæ
zauwa¿one przez pszczelarza w znacznie póŸniejszym czasie od terminu zastosowania
pestycydu i najczêœciej jest interpretowane jako skutek oddzia³ywania zupe³nie innych
(ani¿eli faktyczne) czynników – jak np.: rozwój chorób, brak zasobów pokarmowych
w rodzinie, wadliwa gospodarka pasieczna, czy te¿ niekorzystne warunki atmosfe-
ryczne. 

Tak na przyk³ad w wyniku kilkuletnich obserwacji w³asnych stwierdzono, i¿ po
wytruciu w 10 rodzinach pszczelich 85% populacji pszczó³ spowodowanym zastoso-
waniem preparatu Re gent 200 SC w uprawie rzepaku rozpoczynaj¹cego kwitnienie –
efekt toksycznoœci zgromadzonej w plastrach pierzgi pochodz¹cej z tej plantacji wystê- 
powa³ przez trzy, zaœ miodu - przez dwa kolejne lata. Straty w rodzinach utrzymy-
wanych na tych zapasach pokarmowych wynosi³y: w drugim roku œrednio 50%
populacji pszczó³ (po poddaniu plastrów z tego typu pierzg¹) i oko³o 30% popu- lacji
pszczó³ (po poddaniu plastrów z miodem). Zaœ utrzymywanie pszczó³ wy³¹cznie na
zapasach tego typu miodu i pierzgi spowodowa³y wyginiêcie oko³o 70% pszczó³. 

Wy¿ej scharakteryzowane zale¿noœci w trzecim roku przechowywania zapasów
wynosi³y odpowiednio: 30%, 10% i 35-40%. 

Podobne wyniki toksycznoœci stwierdzono równie¿ w nastêpstwie zastosowania
tego preparatu w uprawie koniczyny czerwonej w pocz¹tkowej fazie kwitnienia. 

Bior¹c pod uwagê, ¿e wed³ug interpretacji producenta, okres prewencji tego prepa-
ratu dla pszczó³ wynosi 6 godzin, zaœ okresu karencji dla pszczó³ wspomniane
charakterystyki w ogóle nie uwzglêdniaj¹ – faktyczny czas, jak te¿ intensywnoœæ od-
dzia³ywania toksycznego preparatu na pszczo³y jest niewspó³miernie wiêksza ani¿eli
zosta³o to przedstawione w publikowanych dotychczas opisach. 

Opisane przyk³ady dotycz¹ przypadków zastosowania preparatu niezgodnie z jego
przeznaczeniem. Jednak nale¿y stwierdziæ, ¿e podobne przypadki dotycz¹ce nieprawi-
d³owego stosowania szerokiego asortymentu pestycydów w praktyce rolniczej wystê-
puj¹ doœæ czêsto – czego dowodz¹ miêdzy innymi licznie sk³adane przez pszczelarzy
w tym zakresie zg³oszenia szkód do firm ubezpieczeniowych i s¹dów powszechnych. 

Prob lem ten dotyczy jednak nie tylko aspektu nieprawid³owoœci zastosowania
pestycydów.

Zagadnienie toksycznoœci œrodków ochrony roœlin dla pszczó³ we wszelkiego
rodzaju wytycznych dotycz¹cych ochrony roœlin jest oparte na charakterystyce bezpo-
œredniej toksycznoœci substancji czynnej, a wiêc – czy substancja czynna w bezpo-
œrednim oddzia³ywaniu na organizm w sposób kontaktowy, lub uk³adowy (poprzez
uk³ad oddechowy ewentualnie pokarmowy) wywo³uje efekt letalnoœci czy te¿ nie. 
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W tym przypadku uwa¿a siê, ¿e jeœli pszczo³y w nastêpstwie wykonanego zabiegu
ochrony roœlin nie maj¹ stycznoœci bezpoœredniej z substancj¹ czynn¹ pestycydu
w stê¿eniu toksycznym – stosowanie tego typu pestycydów jest dozwolone. Ponadto
jeœli zabieg ochrony roœlin wykonany jest na roœlinach nieznajduj¹cych siê w fazie
kwitnienia – uwa¿any jest za nieszkodliwy dla pszczó³. Fakt ten wykorzystywany jest
w ochronie roœlin nie zawsze w uzasadniony sposób. Albowiem zabieg wykonany
toksycznym dla pszczó³ pestycydem przed kwitnieniem roœlin stwarza mo¿liwoœæ
przenikniêcia substancji toksycznych do nektaru lub py³ku w czasie póŸniejszym (po
rozwiniêciu siê p¹ków kwiatowych) – co jest uzale¿nione od specyficznych w³aœciwo-
œci chemicznych substancji czynnej zastosowanego preparatu. Toksyczne oddzia³ywa-
nie tych substancji mo¿e ujawniæ siê dopiero po pobraniu przez pszczo³ê nektaru lub
py³ku zawieraj¹cego takie zwi¹zki chemiczne. Tymczasem ocena toksykologiczna
pestycydów w nektarze i py³ku jest oparta na okreœleniu stê¿enia substancji czynnej
w materiale pobranym bezpoœrednio z roœliny. Pomijany jest w tym przypadku fakt, ¿e
pszczo³y w trakcie przerabiania nektaru na miód zagêszczaj¹ surowiec oko³o
10-krotnie. W tym przypadku stwierdzenie zawartoœci substancji czynnej preparatu
w stê¿eniu ni¿szym od stê¿enia powoduj¹cego efekt toksycznoœci nie œwiadczy o braku 
szkodliwoœci takiego pestycydu dla ¿ycia i rozwoju pszczó³. 

Ponadto pszczo³a wytwarzaj¹c miód pobiera wielokrotnie porcje przerabianego
nektaru nie spo¿ywaj¹c go w ca³oœci – tym samym posiada stycznoœæ z du¿¹ iloœci¹
substancji toksycznej zawartej w poszczególnych porcjach przerabianego surowca. 

Jest oczywistym, ¿e organizm pszczo³y w trakcie przerabiania nektaru na miód
pe³ni funkcje swoistego rodzaju filtru dla wielu substancji, w tym równie¿ toksycz-
nych. St¹d te¿ okreœlenie toksycznoœci pestycydów dla pszczó³ (szczególnie pestycy-
dów o d³ugim czasie aktywnoœci substancji czynnej) – przyjêt¹ dotychczas metod¹
polegaj¹c¹ na karmieniu próby pszczó³ umieszczonych w izolatorze – jest metod¹
nieodzwierciedlaj¹c¹ rzeczywistoœci problemu – tak specyficznego – jakim jest tok-
sycznoœæ pestycydów w stosunku do pszczó³. 

W zwi¹zku z du¿¹ rozbie¿noœci¹ dotychczasowych charakterystyk toksycznoœci
aktualnie stosowanych pestycydów z rzeczywist¹ ich szkodliwoœci¹ dla pszczó³ – stan
ten nie mo¿e byæ nadal tolerowany zarówno ze wzglêdów ekologicznych, jak te¿
zdrowotnoœciowych i wymaga niezw³ocznego uregulowania norm prawnych w tym
zakresie. 
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WSTÊPNE WYNIKI BADAÑ NAD ZIMOWANIEM
ZAPASOWYCH MATEK PSZCZELICH W 

ZMODYFIKOWANYCH  ULIKACH WESELNYCH

Janusz Bratkowski1 ,  Bo¿ena Chuda-Mickiewicz2 ,  Zygmunt
Jasiñsk i3 ,  Beata  Ma dras-Majewska3 ,  Jaros³aw Prabucki2 ,  Jerzy

Samborski2 ,  Maciej  Siuda1 ,  Jerzy Wilde1 ,  Jerzy Woyke3

1 Katedra Pszczelnictwa, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, Olsztyn
2 Zak³ad Pszczelnictwa, AR Szczecin.
3 Pracownia Hodowli Owadów U¿ytkowych, SGGW, Warszawa

e-mail: jaros³aw.prabucki@biot.ar.szczecin.pl

(Praca finansowana ze œrodków bud¿etowych na naukê w latach 2005 – 2008 jako
projekt badawczy, umowa nr 0934/P06/2005/28)

Dwuletnie badania (w latach 2005/06, 2006/07) prowadzono w trzech oœrodkach
naukowych (AR Szczecin, SGGW Warszawa, UWM Olsztyn) ich celem by³o opraco-
wanie skutecznej metody zimowego przetrzymywania matek pszczelich w dwóch
typach zmodyfikowanych styropianowych ulikach weselnych.

Typ I -
a. ulik snozowy trapezoidalny bez nadstawki
b. ulik snozowy trapezoidalny z nadstawk¹

Typ II –
a. Mini-plus dwukomorowy z trzema plastrami (215x163 mm) w ka¿dej
komorze
b. Mini –plus jednokomorowy z 6 plastrami (215 x 163 mm)

Rodzinki z czerwi¹cymi matkami zaczêto kompletowaæ od 15 czerwca do 15 lipca,
w listopadzie losowo dzielono je na cztery podgrupy (w ka¿dym typie).

Czêœæ z nich zimowano na toczku (zmienne warunki œrodowiskowe) i czêœæ w steb- 
niku (sta³e warunki termiczne i wilgotnoœciowe).

Okres zimowli by³ zró¿nicowany i trwa³ w Warszawie najd³u¿ej - 154 i 127 dni,
w obu latach badañ, najkrótszy okres wyst¹pi³ w Szczecinie – 146 i 94 dni. Zima
w 2005/06 by³a ch³odniejsza (poza listopadem wszystkie miesi¹ce posiada³y ujemn¹
œredni¹ temperaturê) zaœ zima 2006/07 by³a cieplejsza, poza ujemn¹ œredni¹
temperatur¹ lutego w Warszawie i Olsztynie, pozosta³e œrednie miesiêczne by³y
dodatnie. Temperatura powietrza i wzglêdna wilgotnoœæ powietrza w stebniku by³y
utrzymywane na poziomach: 4oC ±0,5oC i 65 – 75% wilgotnoœci wzglêdnej powietrza.

Uliki snozowe okaza³y siê nieprzydatnymi do zimowli, wszystkie zazimowane
matki wraz z pszczo³ami osypa³y siê w pierwszych czterech miesi¹cach zimy, zarówno
na toczku jak i w stebniku.
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Uliki Mini – plus okaza³y siê bardziej przydatne, gdy¿ w ³¹cznym ujêciu obu lat
badañ przezimow³o w nich niemal 50% rodzinek (tabela 1).

Tabela 1

Efekt zimowli rodzinek z matkami w Mini-plusach

Rodzinki w Mini-plusach n
Przezimowa³y Osypa³y siê

n % n %

Na dwóch korpusach 46 22 47,8 24 52,2

Na jednym korpusie dwie rodzinki 120 47 39,2 73 60,8

Na jednym korpusie jedna rodzinka 101 56 55,4 45 44,5

Najkorzystniejsze œrodowisko zimuj¹ce pszczo³y mia³y w AR Szczecin, tu nie
wyst¹pi³y wyraŸne ¿ró¿nicowania pomiêdzy toczkiem i stebnikiem (Tabela 2).

Tabela 2

Zimowla  rodzinek pszczlich w AR Szczecin

Rodzinki w
Mini-plusach

n Œrodowisko

Lata

2005/2006 2006/2007

¿ywe pad³e ¿ywe pad³e

n % n % n % n %

W jednym korpusie
dwie rodzinki

20 toczek 7 35 3 15 9 45 1 5

20 stebnik 7 35 3 15 9 45 1 5

W jednym korpusie
jedna rodzinka

20 toczek 8 40 2 10 10 50 0 0

20 stebnik 10 50 0 0 8 40 2 10

Dwuletnie badania nie pozwalaj¹ na wyprowadzenie jednoznacznych wniosków,
bêdzie to mo¿liwe z chwil¹ zakoñczenia zimowli w 2008 roku, we wszystkich oœrod-
kach badawczych.
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INTENSYFIKACJA PRODUKCJI CZERWIU
I PSZCZÓL W RODZINACH PSZCZELICH

W POLSCE

Je  rzy Wil  de ,  Ma cie j  Siu  da,  Ja  nusz Brat  kows ki

Ka ted ra Pszcze ln ictwa Uniw ersy tet Warm iñsko-Ma zurs ki, Olsztyn

Poprawienie sytuacji ekonomicznej polskich pasiek jest mo¿liwe intensyfikuj¹c
produkcjê przez pozyskiwanie czerwiu i pszczó³ lub tylko pszczó³.

Celem doœwiadczenia by³o porównanie i ocena metod pozyskiwania czerwiu
i pszczó³.

Doœwiadczenie przeprowadzono w Olsztynie latach 2005-2007 (na 30 rodzinach
w ka¿dym roku) na rodzinach Apis melliffera carnica linii Kortówka: Grupa I
(kontrolna) – tradycyjna gospodarska pasieczna, bez podkarmiania. Grupa II - rodziny
podkarmiano ciastem cukrowo-dro¿d¿owym. Co 14 dni zabierano im czerw kryty
z obsiadaj¹cymi go pszczo³ami. Grupa III – rodziny podkarmiano ciastem. Z rodzin
zabierano tylko plastry z czerwiem krytym.

Analizuj¹c wyniki potwierdzono statystycznie interakcjê miêdzy grupami doœwiad- 
czalnymi i latami badañ w produkcji miodu, czerwiu i pszczó³ oraz produkcji
ca³kowitej.

Œrednia produkcja miodu uzyskana w 2005 i 2006 roku od rodzin grup doœwiad-
czalnych by³a o blisko 70% mniejsza ni¿ od rodzin grupy kontrolnej. Najwiêcej czer-
wiu pozyskano w ka¿dym roku od rodzin grupy II: 258,5 dm2, 161,4 dm2 i 144,2 dm2,
zawsze wysoko istotnie wiêcej ni¿ od rodzin grupy kontrolnej. W obu grupach do-
œwiadczalnych iloœæ odebranego czerwiu zmniejszy³a siê wysoko istotnie w 2. i 3. roku 
badañ w porównaniu z 1. rokiem. Produkcja pszczó³ kszta³towa³a siê w ka¿dym roku
na najwy¿szym poziomie w grupie II: 2,74 kg, 1,70 kg i 1,50 kg.

W rodzinach grupy II uzyskano w 2005 i 2007 wysoko istotnie wy¿sz¹ ca³kowit¹
produkcjê w porównaniu z rodzinami pozosta³ych grup. Wysoko istotnie mniejsz¹
produkcyjnoœæ uzyskano od rodzin grupy II i III w 2. i 3. roku badañ w porównaniu
z 2005 rokiem, podczas gdy od rodzin grupy I uzyskano wysoko istotnie mniejsz¹
produkcjê ca³kowit¹ w ostatnim roku badañ w porównaniu z 2005 i 2006 rokiem.

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, ¿e pozyskiwanie czerwiu
i pszczó³ spowodowa³o zmniejszenie produkcji miodu. Pomimo negatywnego wp³ywu
na produkcjê miodu nowe kierunki produkcji spowodowa³y zwiêkszenie produkcji
ca³kowitej.
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ELECTRONIC EQUIPMENT TO MONITORIZE SOME 
BIOLOGICAL PROCESS OF ECONOMIC

IMPORTANCE IN HONEYBEE COLONY AND ITS
ENVIRONMENT

A. Siceanu1 ,  Ce c i l ia  Radoi1 ,  I .  Guresoaie1 ,  El iza  Cauia1 ,
P .  Svasta2 ,  V.  Vulpe2 ,  M.  Davidescu2 ,  C.  Ionescu3

1The In sti tute for Beekeeping Re search and De vel op ment -Bu cha rest
2The Polytechnics Uni ver sity- Bu cha rest –The Cen ter for Elec tronic Tech nol ogy and In ter con nec tion
Tech niques
3Ra dio Con sult Ltd.

The elec tronic hive is the re sult of the sci en tific re searches car ried out be tween
2003-2006 by a re search pro ject funded by MEdC, be ing ac com plished by In sti tute for
Beekeeping Re search and De vel op ment –Bu cha rest in co op er a tion with the
Polytechnics Uni ver sity from Bu cha rest –The Cen ter for Elec tronic Tech nol ogy and
In ter con nec tion Tech niques and the Ra dio Con sult Com pany. 

To achieve the great com plex ity of the elec tronic model adapted to the hive –the
“smart” hive, it was nec es sary to es tab lish the all elec tronic de tails which to make pos -
si ble to monitorize some very im por tant in for ma tion from the bee col ony and its en vi -
ron ment with the help of the hon ey bees and which to elim i nate the er rors that may oc -
cur in the in for ma tion collection process. 

Thus, the pro ject aimed to con ceive the elec tronic sys tem in or der to col lect in for -
ma tion from in side the hive and from en vi ron ment too, to stor age and trans mit it to a
data ba sis by GSM net work in or der to be an a lyzed and pro cessed by users.

By this com plex elec tronic sys tem, com posed by elec tronic equip ment and the
honey bee col ony, which is dy namic and strong re lated with nat u ral evo lu tion of veg e -
ta tion cor re lated with the cli mate fac tors, is pos si ble to iden tify in stan ta neous or pe ri -
od i cally a large pal ette of ag gres sion fac tors as well nat u rals (ac ids rains, ex treme tem -
per a tures, ca lam i ties) as anthropic fac tors –ac ci den tal chem i cal or bi o logic pol lu tion.
The ob tained data, elec tron i cally quan ti fied and taken out into the data ba sis, could of -
fer ac cu rate in for ma tion about the monitorized areas at different time intervals.
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WÊGLOWODANOWY SK£AD MIODU

Hel ena Rybak-Chmielewska

Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy

Wêglowodany, okreœlane te¿ jako cukry lub sacharydy, stanowi¹ 95 - 98 % suchej
masy miodu. Ich sk³ad zarówno jakoœciowy jak i iloœciowy nale¿y do cech
charakterystycznych miodu i jest jednym z podstawowych kryteriów oceny jakoœci
(naturalnoœci) tego produktu. Pomaga te¿ przy zakwalifikowaniu miodu do odpowied-
niego typu (miód nektarowy, miód spadziowy) i do niektórych jego odmian (np.
akacjowy, rzepakowy). Zastosowanie metod chromatograficznych: kapilarnej chroma-
tografii gazowej lub wysokosprawnej chromatografii cieczowej (GC, HPLC) zale-
canych obecnie do analizy weglowodanów, w miejsce metod: miareczkowej, polary-
metrycznej, lub refraktometrycznej umo¿liwia uzyskanie znacznie dok³adniejszej
charakterystyki sk³adu tych zwi¹zków w miodzie. Wykorzystanie wyników oznaczenia 
zawartoœci poszczególnych wêglowodanów w praktyce, do oceny jakoœci miodu,
ograniczono do zawartoœci cukrów prostych i sacharozy. W normach i innych
miêdzynarodowych i krajowych dokumentach dotycz¹cych podstawowych wymagañ
jakoœciowych w stosunku do miodu wyznaczono minimaln¹ ³¹czn¹ zawartoœæ cukrów
prostych na nie mniejsz¹ ni¿ 60% - dla miodów nektarowych i 45% - dla spadziowych
oraz dopuszczaln¹ maksymaln¹ zawartoœæ sacharozy, generalnie - na nie wiêksz¹ ni¿
5%. Do oceny i kontroli jakoœci miodu z zastosowaniem pe³nych wyników badañ
chromatograficznych dotycz¹cych zawartoœci poszczególnych wêglowodanów, w tym
rzadziej oznaczanych dwu- i trójcukrów takich jak maltoza, turanoza, trehaloza,
izomaltoza, erloza i melecytoza, potrzebna jest dostatecznie obszerna, porównawcza
baza danych w postaci wyników oznaczeñ zawartoœci tych cukrów w sprawdzonych
odmianach miodu.

Celem niniejszych badañ by³o oznaczenie zawartoœci i przedstawienie charaktery-
styki sk³adu wêglowodanowego krajowych miodów odmianowych.

Badania chromatograficzne wykonano za pomoc¹ HPLC z detektorem refraktome-
trycznym. Procedura zosta³a oparta na opublikowanej metodyce (Bogdanov i Baumann 
1988), zwalidowanej przez Miêdzynarodow¹ Komisjê ds. Miodu (IHC). Jest ona
zalecana g³ównie do oznaczania fruktozy, glukozy, sacharozy, turanozy i maltozy, ze
wzglêdu na wy¿sz¹ precyzjê oznaczania tych cukrów, ale tak¿e (z nieco mniejsz¹
dok³adnoœci¹), do oznaczania innych wêglowodanów jak np. izomaltoza, melecytoza,
erloza, rafinoza.

Cukry proste dwu- i trójcukry wystêpuj¹ce w miodzie - wykaz na podstawie
danych z literatury (Low i in. 1988, Cotte i in. 2003).
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Cukry proste:

fruktoza* a-D-Fruf

glukoza a-D-Glcp  
Dwucukry:

maltoza a-D-Glcp-(1®4)-a-D-Glcp 

koibioza a-D-Glcp-(1®2)-a-D-Glcp  

turanoza a-D-Glcp-(1®3)-D-Fruf 

izomaltoza a-D-Glcp-(1®6)-a-D-Glcp   

sacharoza ß- D-Fruf-(2®1)-a-D-Glcp   

maltuloza a-D-Glcp-(1®4)-D-Fruf 

izomaltuloza a-D-Glcp-(1®6)-D-Fruf 

nigeroza a-D-Glcp-(1®3)-D-Glcp 

trehaloza a-D-Glcp-(1®1)-a-D-Glcp 

laminaribioza ß-D-Glcp-(1®3)-D-Glcp 

Trójcukry:

kestoza           O-a-D-Glcp-(1®2)-O-ß-D-Fruf-(1®2)-ß-D-Fruf 

erloza            O-a-D-Glcp-(1®4)-O-a-D-Glcp-(1®2)-ß-D-Fruf 

maltotrioza O-a-D-Glcp-(1®4)-O-a-D-Glcp-(1®4)-a-D-Glcp  

melecytoza O-a-D-Glcp-(1®3)-O-ß-D-Fruf-(2®1)-a-D-Glcp   

panoza O-a-D-Glcp-(1®6)-O-a-D-Glcp-(1®4)-a-D-Glcp  

izopanoza O-a-D-Glcp-(1®4)-O-a-D-Glcp-(1®6)-a-D-Glcp  

rafinoza O-a-D-Galp-(1®6)-O-a-D-Glcp-(1®2)-ß-D-Fruf  

*Pogrubione zosta³y nazwy cukrów oznaczanych w naszych badaniach.

Najczêœciej oznaczanymi iloœciowo cukrami miodu s¹ fruktoza, glukoza i sacha-
roza. Najobszerniej charakteryzuje i najwiêcej danych dostarcza na ten temat praca
zbiorowa koordynowana przez Miêdzynarodow¹ Komisjê ds. Miodu (Persano Oddo
i Piro 2004). Podano w niej wyniki analiz 6719 próbek 15 odmian miodów z 21 krajów 
Europy Zachodniej i Po³udniowej. Oznaczono 30 cech fizyko-chemicznych, w tym
tak¿e dotycz¹cych zawartoœci fruktozy, glukozy i sacharozy. Dane te stanowi¹ bazê,
która jest wykorzystywana do klasyfikacji miodu do odmian charakterystycznych dla
tego regionu Europy. 

Wyniki zebrane w naszym doniesieniu obejmuj¹ nastêpuj¹ce odmiany: miód
wielokwiatowy, rzepakowy, miód z robinii nazywany potocznie akacjowym, lipowy,
gryczany, wrzosowy, nektarowo-spadziowy, ze spadzi liœciastej i ze spadzi iglastej (9
odmian - ³¹cznie 216 próbek) o potwierdzonym analiz¹ py³kow¹ botanicznym
pochodzeniu oraz zgodnoœci¹ z cechami sensorycznymi i fizyko-chemicznymi.

Zawartoœæ fruktozy w miodach nektarowych waha³a siê (w wartoœciach œrednich)
w granicach od 36,8 (lipowy) do 42,4 g/100g (akacjowy). Ni¿sze zawartoœci tego
cukru prostego stwierdzono w miodach spadziowych - 35,3 g/100g. 

Zawartoœæ glukozy w miodach nektarowych od 28,5 (akacjowy) do 38,2 g/100g
(rzepakowy); a w miodzie spadziowym - 30,2g/100g. 

Stosunek fruktozy do glukozy w wiêkszoœci miodów odmianowych by³ wy¿szy od
jednoœci z wyj¹tkiem rzepakowego w którym wynosi³ - 0,98. Równe lub prawie równe
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zawartoœci fruktozy i glukozy to cecha charakterystyczna tej odmiany. Natomiast
najwy¿sze wartoœci dla tej cechy charakteryzuj¹ miód z nektaru robinii (œrednio 1,47).
Jest to cecha typowa dla miodu akacjowego. Miody akacjowe z po³udnia Europy maj¹
stosunek fruktozy do glukozy jeszcze wy¿szy - ponad 1,6.

Zawartoœæ sacharozy w miodach (w wartoœciach œrednich) kszta³towa³a siê w nastê- 
puj¹cy sposób - od 0,1 (gryczany, rzepakowy) do 1,3 g/100g w spadziowych. Jedynie
miody akacjowe i lipowe zw³aszcza zaraz po odwirowaniu, a wiêc bardzo œwie¿e,
charakteryzowa³y siê wy¿sz¹ zawartoœci¹ tego dwucukru: 1-2 g/100g. 

Zawartoœæ maltozy (w wartoœciach œrednich) by³a wy¿sza od zawartoœci sacharozy,
i mieœci³a siê w granicach od 1,4 w rzepakowym do 3,0 w lipowym oraz 3,5 g/100g
w miodach spadziowych. 

Zawartoœæ turanozy od 1,0 w miodach nektarowych do 2,8 w miodach spadzio-
wych; a trehalozy odpowiednio 0,5 - 1,8 g/100g.

Wszystkie oznaczone zawartoœci dwucukrów stanowi³y przeciêtnie 5-6 g/100g
miodów nektarowych, a spadziowych zwykle wiêcej - 7-11g/100g.

Zawartoœæ trójcukrów: erlozy, melecytozy, rafinozy w miodach nektarowych by³a
niewielka - œrednio 0,3 g/100g; a w spadziowych samej melecytozy oznaczono od
2g/100g (ze spadzi liœciastej) do 4,0 g/100g w spadzi z drzew iglastych. 

Jakoœciowe i iloœciowe oznaczanie sacharydów w miodzie za pomoc¹ analizy
HPLC lub GC wykorzystywane jest obecnie na coraz szersz¹ skalê do identyfikacji
namiastek i zafa³szowañ miodu (Low i Sporns 1988, Swal low i Low 1994, Low
i South 1995, Bogdanov 1999, Bogdanov i Mar tin 2002, Cotte i in. 2003) oraz
w odró¿nianiu niektórych jego odmian (Sabatini i in. 1989, 1990, Low i in. 1988, Ohe
W i Ohe K. 1996, Persano Oddo i Piro 2004, Cotte i in. 2004, Persano Oddo
i Bogdanov 2004). Analiza cukrów za pomoc¹ nowych metod chromatograficznych
staje siê tak¿e i w naszym kraju badaniem rutynowym (Rybak-Chmielewska i Szczêsna 
2000; Rybak-Chmielewska i Szczêsna 2003; Szczêsna i in. 2003; Rybak-Chmielewska
i in. 2006a 2006b, Rybak-Chmielewska 2007. Istotnie ró¿ny od miodowego sk³ad
cukrów (obraz cukrów) pozwala na identyfikacjê i wykrywanie namiastek miodu, które 
powstaj¹ bez udzia³u pszczó³ lub s¹ mieszanin¹ miodu i syropów. 

Podsumowanie i wnioski:

1. Zastosowana metoda HPLC do oznaczeñ zawartoœci poszczególnych cukrów
w miodzie mo¿e s³u¿yæ praktyce, w celu potwierdzenia prawid³owego sk³adu
i wysokiej jakoœci produktu. 

2. Ró¿nice pomiêdzy odmianami miodu, które stwierdzono w zawartoœci fruktozy,
stosunku fruktozy do glukozy, sumy cukrów prostych, a tak¿e ³¹cznej zawartoœci 
dwucukrów i zawartoœæ trójcukru melecytozy mog¹ byæ pomocne w klasyfikacji
miodu do typów i do niektórych odmian.

3. Rzeczywista zawartoœæ sacharozy w miodach jest stosunkowo niewielka
i wyj¹tkowo tylko wynosi nieco powy¿ej 2g/100g. Uzasadnione jest w zwi¹zku
z tym, przy nowelizacji dokumentów dotycz¹cych jakoœci handlowej miodu,
wprowadzenie wymagania zbli¿onego do uzyskanych wartoœci. 

4. Najni¿sze zawartoœci dotycz¹ce sumy cukrów prostych w krajowych miodach
spadziowych znajduj¹ siê powy¿ej wartoœci 55 g/100g. Wskazuje to na potrzebê
skorygowania i tego wymagania. 

Wykaz literatury dostêpny u autorów.
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WP£YW TEMPERATURY I ZAWARTOŒCI WODY NA 
LEPKOŒÆ POLSKICH MIODÓW

S³awomir  Bakier

Katedra Techniki Cieplnej i In¿ynierii Rolniczej, Politechnika Bia³ostocka

W okresie 1995-2007 badano w³aœciwoœci reologiczne kilkudziesiêciu próbek
p³ynnego miodu z terenu ca³ej Polski. Badania prowadzono w zakresie temperatury

TÎ{266; 333}K. Oznaczano jednoczeœnie zawartoœæ wody w próbkach, która mieœci³a
siê w granicach od 14,6% do 20%. Uzyskano zbiór danych sk³adaj¹cy siê z 267 warto-
œci lepkoœci miodu w zale¿noœci od temperatury i zawartoœci wody. Wykorzystuj¹c
pro gram STATISTICA 8 poszukiwano ogólnej zale¿noœci przedstawiaj¹cej wp³yw
temperatury i zawartoœci wody na wartoœæ lepkoœci. Uzyskane dane porównano z wy-
nikami dostêpnymi w literaturze. 

Pomiary reologiczne prowadzono w przep³ywie reometrycznym Sarle’a w zakresie
szybkoœci œcinania zawartej w przedziale g Î á ñ -01667 4374 1. ; . s . Pomiary lepkoœci

dokonywano po up³ynnieniu miodu poprzez ogrzewanie w temperaturze 55°C przez 24 
godziny. Próbki by³y nastêpnie filtrowane przez gêste sito w celu usuniêcia wtr¹ceñ
znajduj¹cych siê w miodzie po up³ynnieniu. Po ostudzeniu wykonywano pomiary
zawartoœci wody metod¹ refraktometryczn¹ poprzez pomiar wspó³czynnika za³amania

œwiat³a w temperaturze 20°C. Wykorzystywano do tego celu refraktometr Abbego po
uprzednim sprawdzeniu jego wskazañ z wykorzystaniem olejku immersyjnego
o znanej wartoœci wspó³czynnika za³amania œwiat³a.

Wszystkie badane miody (wœród nich nie by³o próbek miodu wrzosowego) w stanie 
p³ynnym wykazywa³y w³aœciwoœci p³ynu newtonowskiego. Stwierdzono, ¿e tempe-
ratura jak i zawartoœæ wody wywieraj¹ ekspotencjalny wp³yw na lepkoœæ miodu.
Wykorzystuj¹c regresjê wielokrotn¹ wyznaczono model matematyczny opisuj¹cy
lepkoœæ dynamicz¹ badanych mediów w funkcji temperatury i zawartoœci wody
w postaci równania: m = × × - -127 10 38 363 0139822. exp( , , )W T . Otrzyman¹ zale¿-
noœæ porównano z dostêpnymi danymi znajduj¹cymi siê w literaturze œwiatowej.
Weryfikacja otrzymanej zale¿noœci na podstawie doniesieñ literaturowych pozwoli³a
stwierdziæ, ¿e miody polskie charakteryzuj¹ siê nieznacznie wy¿sz¹ wartoœci¹ lepkoœci
przy tej samej zawartoœci wody. Byæ mo¿e jest to w³aœciwoœæ zwi¹zana z pochodze-
niem, a wiêc i z ich sk³adem chemicznym. Uzyskana zale¿noœæ umo¿liwia obliczenie
wartoœci lepkoœci dowolnego miodu jedynie na podstawie pomiaru zawartoœci wody.
Mo¿e byæ wykorzystywana do obliczeñ technologicznych zwi¹zanych z operacjami
mieszania, dozowania, transportu hydraulicznego czy te¿ wymiany ciep³a.
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BADANIA WP£YWU FRUKTOZY NA PROCES
KRYSTALIZACJI GLUKOZY Z ROZTWORÓW

WODNYCH

S³awomir  Bakier  

Katedra Techniki Cieplnej i In¿ynierii Rolniczej, Politechnika Bia³ostocka

Glukoza i fruktoza to dwa podstawowe monosacharydy, które stanowi¹ do 95 %
masy fazy sta³ej w miodzie. W wiêkszoœci gatunków miodu w sk³adzie przewa¿a
fruktoza osi¹gaj¹c zawartoœæ nawet powy¿ej 45%. W nielicznych np. z iwy, mniszka
lekarskiego i rzepaku dominuje glukoza. Stê¿enie glukozy w miodzie rzepakowym
dochodzi do 42%. Glukoza w miodzie znajduje siê w stanie przesyconym i w zwi¹zku
z tym krystalizuje. Fruktoza natomiast spoœród sacharydów jest najlepiej rozpuszczalna 
w wodzie i silnie higroskopijna. Wystêpuj¹c razem w miodzie glukoza i fruktoza
wzajemnie na siebie oddzia³ywaj¹, co miêdzy innymi wp³ywa na powstaj¹c¹ strukturê
krystaliczn¹. 

Celem prezentowanych badañ by³o wykazanie wp³ywu fruktozy na efekty
krystalizacji glukozy w modelowych roztworach wodnych. Badania przeprowadzono
na preparowanych wodnych roztworach glukozy i fruktozy o znanych udzia³ach
masowych zbli¿onym do tego, jaki wystêpuje w miodzie.

Charakterystykê struktury krystalicznej glukozy uzyskanej z przesyconych
roztworów badano analizuj¹c obrazy struktury krystalicznej otrzymywane w warun-
kach interferometrii birefrakcyjnej. Wykorzystano do tego celu mikrointerferometr
Biolar PI. Fotografie wykonywano za pomoc¹ cyfrowego rejestratora obrazu
mikroskopowego Casio QV-2900UX DC. Wizualna analiza otrzymanych obrazów
umo¿liwi³a jakoœciow¹ charakterystykê struktur krystalicznych poprzez okreœlenie
kszta³tu i wygl¹du kryszta³ów. Iloœciowy pomiar geometrii ziaren krystalicznych
przeprowadzono w oparciu o komputerow¹ analizê obrazu z wykorzystaniem
oprogramowania analiSIS 3.2. Binaryzacjê obrazu prowadzono na podstawie
histogramu jasnoœci. Charakterystykê geometryczn¹ fazy krystalicznej uzyskano

poprzez przedstawienie rozk³adu liczbowego rozmiarów kryszta³ów N L
N

L
( ) =

D

D
wg

œrednicy maksymalnej kryszta³u w programie Statistica 8. 
Podstawowym wynikiem badañ jest wykazanie, ¿e w preparatach uzyskiwanych na

bazie czystej glukozy, fruktozy i wody destylowanej uzyskuje siê analogiczne
struktury krystaliczne, jak wystêpuj¹ce w miodzie. Jest to dowód, ¿e proces
krystalizacji miodu jest zdeterminowany zawartoœci¹ wêglowodanów, g³ównie
glukozy, fruktozy i wody. Pomiêdzy glukoz¹, fruktoz¹ i wod¹ wystêpuje silne
oddzia³ywanie wp³ywaj¹ce na przebieg krystalizacji i morfologiê struktury krysta-
licznej. Wzrost zawartoœci fruktozy spowalnia proces krystalizacji i powoduje
tworzenie siê wiêkszych kryszta³ów w postaci aglomeratów krystalicznych. Zapropo-
nowano do przewidywania efektów krystalizacji wykorzystywanie wspó³czynnika 

k
G F

W
GFW =

-
. Przy wartoœci kGFW mniejszej od -0,8 krystalizacja nie wystêpuje

w ogóle. Przy wartoœciach ujemnych proponowanego wspó³czynnika krystalizacja
zachodzi wolno, zaœ przy wartoœciach kGFW ³ 0 nasila siê trend do spontanicznego
zarodkowania i szybkiej krystalizacji. Przeprowadzone analizy mia³y charakter
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pilota¿owy. Zaproponowany sposób prowadzenia badañ jest prosty, a co bardzo wa¿ne
równie¿ tani. Wydaje siê, ¿e ich wyniki wskazuj¹ na mo¿liwoœæ identyfikowania
wp³ywu wzajemnych oddzia³ywañ glukozy i fruktozy oraz innych czynników, które
wystêpuj¹ w miodzie w modelowych warunkach.

NOWE CHEMICZNE MARKERY MIODÓW
ODMIANOWYCH Z WOJEWÓDZTWA

DOLNOŒL¥SKIEGO

Izabela  Jas icka-Misiak,  Pawe³  Kafarski

Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski, Opole

Spoœród produktów pszczelich najwiêkszym uznaniem konsumentów ciesz¹ siê
miody. Pszczelarze polscy s³yn¹ z produkcji miodów o wysokich walorach
smakowych, od¿ywczych i terapeutycznych. W³aœciwoœci te, stwarzaj¹ szerokie
mo¿liwoœci wykorzystania miodu nie tylko jako sk³adnika wielu preparatów
leczniczych lecz równie¿ podwy¿szaj¹ walory miodu jako sk³adnika diety. Z tych te¿
wzglêdów niezmiernie wa¿na jest kontrola jakoœci miodu oferowanego na rynku
krajowym.

Celem realizowanego projektu jest okreœlenie sk³adu terpenoidów i zwi¹zków
fenolowych miodu, który to sk³ad stanowi „odciski palca” poszczególnych miodów
odmianowych. Identyfikacja charakterystycznych dla ró¿nych miodów markerów
nale¿¹cych do obu tych grup zwi¹zków, pozwoli na stworzenie ich profili
chemicznych. Realizacja tego projektu umo¿liwi pe³niejsz¹ ocenê jakoœci miodu,
wczesne identyfikowanie pojawiaj¹cych siê zagro¿eñ obni¿enia jakoœci miodu
pochodz¹cego z rodzimych pasiek, jak i miodów importowanych. 

Przeprowadzone do tej pory analizy sk³adu chemicznego frakcji terpenowej oraz
frakcji fenolowej piêciu odmian miodów: gryczanego, lipowego, rzepakowego,
wrzosowego oraz naw³ociowego s¹ obiecuj¹ce i wskazuj¹ na znaczne zró¿nicowanie
tych sk³adników.

Wykorzystuj¹c metodê GC-MS, wytypowano specyficzne markery w klasie
zwi¹zków lotnych objêtych badaniami miodów.

Podobne badania z wykorzystaniem metody HPLC, przeprowadzono w klasie
zwi¹zków fenolowych. W tej grupie nie zidentyfikowano sk³adników specyficznych
dla poszczególnych miodów odmianowych. Jednak¿e, otrzymane wyniki pozwali³y na
stworzenie profili zwi¹zków chemicznych, szczególnie polifenoli, które mog¹
charakteryzowaæ poszczególne miody odmianowe.
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POTWIERDZAJ¥CA METODA OZNACZANIA
POZOSTA£OŒCI SULFONAMIDÓW W MIODZIE

PRZY U¯YCIU CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ ZE
SPEKTROMETRI¥ MAS

1Andrzej  Posyniak,  1Kamila  Mitrowska,  2Krzysztof  Ja¿d¿ewski ,
1Katarzyna Piet ruszka,  1Anna Gajda

1Zak³ad Farmakologii i Toksykologii PIWet – PIB, Pu³awy
2G³ówny Inspektorat Weterynarii, Warszawa

W Zak³adzie Farmakologii i Toksykologii PIWet-PIB od wielu lat prowadzi siê
kontrolê pozosta³oœci sulfonamidów w miodzie w ramach krajowego planu badania
pozosta³oœci chemicznych w ¿ywnoœci, który jest przygotowywany w oparciu o zalece- 
nia Dyrektywy Rady 96/23/EC. Do wykrywania i oznaczania sulfonamidów wyko-
rzystuje siê przesiewow¹ procedurê badawcz¹, któr¹ zwalidowano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Decyzji Komisji 2002/657/EC. Zwalidowana metoda
umo¿liwia wykrycie i oznaczenie w badanym miodzie sulfatiazolu, sulfacetamidu,
sulfamerazyny, sulfametazyny, sulfametoksypirydazyny, sulfametoksazolu i sulfadime- 
toksyny. Decyzja Komisji 2002/657/EC nak³ada równie¿ obowi¹zek wykonywania
analiz potwierdzaj¹cych w przypadku substancji niedozwolonych przy u¿yciu technik
chromatograficznych w po³¹czeniu ze spektrometri¹ mas.

Obecnoœæ sulfonamidów w miodzie jest niedozwolona (brak najwy¿szych dopusz-
czalnych pozosta³oœci), w zwi¹zku z tym nale¿a³o rozszerzyæ dotychczas stosowan¹
praktykê laboratoryjn¹ o mo¿liwoœæ potwierdzania wyników otrzymywanych w ana-
lizie przesiewowej z u¿yciem detektora fluorescencyjnego metod¹ potwierdzaj¹c¹
z u¿yciem spektometrii mas.

Badania prowadzono przy zastosowaniu chromatografu cieczowego po³¹czonego
z tandemow¹ spektrometri¹ mas (LC-MS/MS). Ustalono warunki pracy spektrometru
mas okreœlaj¹c optymaln¹ energiê kolizji umo¿liwiaj¹c¹ jonizacjê poszczególnych
sulfonamidów. Zgodnie z wymaganiami Decyzji Komisji 2002/657/EC wymagan¹
liczbê czterech punktów identyfikacyjnych uzyskano monitoruj¹c jeden jon
macierzysty (1 punkt) i dwie wybrane reakcje fragmentacji (ka¿da po 1,5 punktu) dla
ka¿dego analitu.

Materia³y z Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Pu³awy 2008                          113



OZNACZANIE ZAWARTOŒCI WODY W
PRODUKTACH PSZCZELICH (PY£KU

KWIATOWYM, JADZIE PSZCZELIM I MLECZKU
PSZCZELIM)  METOD¥ KARLA FISCHERA

Teresa Szczêsna,  Hel  ena Rybak-Chmielewska,  Ewa Waœ,
Piotr  Skubida

Zak³ad Produktów Pszczelich, Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy 
e-mail: teresa.szczesna@man.pulawy.pl

Zawartoœæ wody w produktach pszczelich wp³ywa bezpoœrednio na ich trwa³oœæ
w czasie przechowywania. Literatura tematu podaje co najmniej kilka metod, które
charakteryzuj¹ siê ró¿n¹ dok³adnoœci¹. S¹ to, w przypadku py³ku kwiatowego, przede
wszystkim metody suszenia w ró¿nych temperaturach (65°C, 90°C, 100-105°C,
120°C) i przy ró¿nym ciœnieniu (atmosferycznym, zmniejszonym - 50 mm/Hg) oraz
metoda chemiczna Karla-Fischera i destylacji azeotropowej (ksylen, benzen),
a w przypadku mleczka pszczelego – metoda refraktometryczna i Karla Fischera.
Wyniki uzyskiwane w powszechnie stosowanej do py³ku metodzie suszenia s¹
zawy¿ane na skutek uwalniania siê, zw³aszcza w wy¿szych temperaturach, labilnych
sk³adników. Zawartoœæ tych sk³adników w py³ku kwiatowym osi¹ga zwykle wartoœæ
nawet kilku procent. Metoda refraktometryczna zalecana do mleczka pszczelego jest
równie¿ ma³o dok³adna na skutek wysokiej zawartoœci w tym produkcie substancji
nierozpuszczalnych w wodzie. Metoda Karla Fischera nale¿y do bardzo dok³adnych
zw³aszcza w przypadku produktów zawieraj¹cych niewielkie iloœci wody (np. jad
pszczeli, suszony py³ek kwiatowy). Za metod¹ Karla-Fischera przemawia równie¿ to,
¿e nawa¿ka produktu przy zastosowaniu tej metody wynosi od kilkudziesiêciu do
kilkuset miligramów, podczas gdy przy zastosowaniu metody suszarkowej – nawet
kilka gramów. Ma to szczególne znaczenie w przypadku jadu pszczelego, gdzie do
pozyskania 1 grama tego produktu trzeba wykorzystaæ jednorazowo kilka rodzin
pszczelich. 

Celem badañ w ramach w/w tematu by³o opracowanie i walidacja procedur
badawczych oznaczania wody metod¹ Karla Fischera w takich produktach pszczelich
jak: py³ek kwiatowy, mleczko i jad pszczeli. Próbki materia³u badawczego pozyskane
zosta³y w pasiekach Zak³adu Technologii Pasiecznych Oddzia³u Pszczelnictwa ISK
w Pu³awach metodami zalecanymi do pozyskiwania tych produktów w sezonie
pszczelarskim 2005-2007. Badania metodyczne przeprowadzono w Zak³adzie Pro-
duktów Pszczelich na aparacie Karla Fischera firmy Mett ler To ledo DL38 zinte-
growanym z homogenizatorem IKA Labortechnik. 

Opracowanie procedur badawczych oznaczania wody w poszczególnych pro-
duktach pszczelich metod¹ miareczkowania Karla Fischera polega³o na wykonaniu
serii badañ w celu dobrania optymalnych parametrów obejmuj¹cych: wielkoœæ na-
wa¿ki, warunki rozpuszczania próbki (homogenizacji), prêdkoœæ obrotow¹ homo-
genizatora, czas mieszania i prêdkoœæ miareczkowania.

Wykonano równie¿ badania i wyznaczono podstawowe parametry walidacyjne
opracowanych procedur badawczych (powtarzalnoœæ i odtwarzalnoœæ) dla py³ku, jadu
i mleczka pszczelego. 
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Istotnymi parametrami wp³ywaj¹cymi na wyniki oznaczeñ wody w badanych
produktach pszczelich okaza³y siê: wielkoœæ nawa¿ki i czas homogenizacji próbki.
W przypadku py³ku, przy zastosowaniu metanolu jako rozpuszczalnika, optymalna
wielkoœæ nawa¿ki wynosi³a 0,1-0,2g, a czas mieszania (homogenizacji) 120s, dla jadu
pszczelego parametry te zosta³y ustalone nastêpuj¹co: nawa¿ka – 0,05-0,10g, czas
mieszania 120s, a dla mleczka pszczelego – nawa¿ka 0,02-0,05g, czas mieszania 180s. 

Wspó³czynnik zmiennoœci dla serii badañ próbek py³ku pszczelego o zawartoœci
wody od 3 do 22% wykonanych w warunkach powtarzalnoœci wynosi³ œrednio 2,70%,
a w warunkach odtwarzalnoœci 8,25%. Dla serii badañ próbek mleczka pszczelego
o zawartoœci wody 60-65% wspó³czynnik ten wynosi³ odpowiednio: 1,83% i 5,25%,
a dla jadu pszczelego o zawartoœci wody od 6-9% odpowiednio: 3,45 i 6,38%. 

Zwalidowane procedury badawcze oznaczania wody w poszczególnych produktach 
pszczelich metod¹ Karla Fischera bêd¹ wprowadzone do zakresu akredytacji
Laboratorium Badania Jakoœci Produktów Pszczelich Oddzia³u Pszczelnictwa ISK
w Pu³awach.

OBRAZ PY£KOWY MIODÓW RZEPAKOWYCH
WY¯YNY SANDOMIERSKIEJ

Ernest  Stawiarz

Ka ted ra Bo tan iki, Akad emia Rol nic za, Lublin
e-mail: ernest.stawiarz@ar.lublin.pl

W latach 2003-2005 prowadzono badania melisopalinologiczne 26 miodów z tere-
nu Wy¿yny Sandomierskiej, w tym 3 próbki pochodzi³y z roku 2003, 12 z 2004 i 11
z 2005. Próbki uzyskano z pasiek zlokalizowanych w 18 miejscowoœciach (9 gmi-
nach). Spoœród zebranych miodów 22 próbki zosta³y zadeklarowane przez pszczelarzy
jako odmianowe miody rzepakowe, a 4 kolejne jako wielokwiatowe. 

Barwy miodów okreœlono pos³uguj¹c siê kluczem do barw Maerza i Paul (1950).
Ponadto próbowano oceniæ ich aromat. Mikroskopow¹ analizê py³kow¹ wykonano
wed³ug wskazañ Miêdzynarodowej Komisji Botaniki Pszczelarskiej (Louveaux i  in.
1978) oraz Polskiej Normy PN-88/A-77626 Miód pszczeli (1988). Dla ka¿dej próbki
wykonano preparaty glicero¿elatynowe w dwóch powtórzeniach. W celu poznania
spektrum py³kowego miodu w ka¿dym preparacie liczono, wed³ug zaleceñ Moara
(1985), co najmniej 300 ziaren py³ku. Podczas mikroskopowej analizy py³kowej
pos³ugiwano siê preparatami porównawczymi oraz dostêpnymi kluczami (Zander
1935, 1937, Hodges 1952, Saw yer 1981, 1988, Ricciardelli  d’Albore 1998,
Bucher i in.  2004). 

W badanym materiale zidentyfikowano ziarna py³ku 66 taksonów, w tym 46
pochodz¹cych od roœlin nektarodajnych i 20 od nienektarodajnych (wiatropylnych
i owadopylnych). Udzia³ py³ku Bras sica napus w miodach rzepakowych zawiera³ siê
w granicach od 47,6% do 94,3% (tabela). W grupie py³ku towarzysz¹cego (udzia³
16-45%) notowano jedynie 4 taksony. By³y to: Brassicaceae (inne), Pru nus typ,
Trifolium repens i Anthriscus typ. Udzia³ pozosta³ych taksonów by³ znacznie ni¿szy
(py³ek pojedynczy lub sporadyczny). Najwy¿sz¹ frekwencj¹ w omawianej grupie
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miodów, wyró¿ni³y siê oprócz Bras sica napus Brassicaceae (inne) oraz Pru nus typ,
których ziarna py³ku by³y obecne we wszystkich próbkach (tabela). 

Udzia³ py³ku roœlin nienektarodajnych w poszczególnych miodach rzepakowych
zawiera³ siê w przedziale od 0,3% do 50,0%. Natomiast najwy¿sz¹ frekwencjê (65,4%) 
wykaza³y w tej grupie ziarna py³ku Poaceae (inne) i Quercus. 

Miody rzepakowe wyró¿nia³y siê barw¹ od bardzo jasnej, prawie bia³ej, do ró¿nych 
odcieni kremowej i jasnobursztynowej. Ich aromat by³ doœæ intensywny i przypomina³
zapach kwiatów rzepaku.

Tabela

Frekwencja i udzia³ py³ku roœlin nektarodajnych w 26 próbkach miodów
rzepakowych

Takson 
Frekwencja Udzia³ 

(%)

Bras sica napus 100,0 47,6-94,3

Brassicaceae (inne), Pru nus typ 100,0 16,0-45,0

Aesculus 92,3

3,0-16,0Rubus typ 76,9

Salix 69,2

Trifolium repens 57,7

16,0-45,0

Anthriscus typ 53,8

Taraxacum typ 53,8

3,0-16,0

Frangula alnus 46,2

Caryophyllaceae 42,3

Robinia pseudacacia, Solidago typ 34,6

Malus typ 30,7

Acer, Tilia 26,9

<3,0

Trifolium pratense, 23,1

Achillea typ, Centaurea cyanus, Phacelia 19,2 3,0-16,0

Verbascum, Vi ola tri color typ 19,2

<3,0

Calluna, Heracleum typ 15,4
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Takson 
Frekwencja Udzia³

(%)

Cirsium typ, Lamium typ, Ribes 11,5 <3,0

Fagopyrum 11,5 3,0-16,0

Crataegus, Galeopsis, Melilotus,
Sinapis alba, Vicia typ 7,7 <3,0

Allium typ, Campanulaceae, Cerinthe, Con vol vu lus
arvensis, Helianthus typ, Ligustrum, Lo tus, Medicago,
Parthenocissus, Phaseolus, Polygonum bistorta,
Sedum, Vaccinium 

3,9 <3,0

Literatura:

B u c h e r  E . ,  K o f l e r  V . ,  V o r w o h l  G . ,  Z i e g e r  E .  (2004) -  Das
Pollenbild der Südtirolen Honige. Biologisches La bor der Landesagentur für
Umwelt und Arbeitsschutz, Leifers.

H o d g e s  D .  (1952) -  The pol len loads of the hon ey bee, IBRA, Lon don.

L o u v e a u x  J . ,  M a u r i z i o  A . ,  V o r w o h l  G .  (1978) -  Meth ods of Melis-
sopalynology. Bee World, 59 (4): 139-157.

M a e r z  A . ,  P a u l  M .  (1950) -A dic tio nary of color. McGraw-Hill Co., New
York-To ronto-Lon don.

M o a r  N .  T .  ( 1985) -  Pol len anal y sis of New Zea land honey. N.Z.J. Agric. Res.,
28: 39-70.

P o l s k a  N o r m a ,  M i ó d  p s z c z e l i .  ( 1988) -  Wydanie Normalizacyjne,
PN-88/A-77626.

R i c c i a r d e l l i  d ’ A l b o r e  G .  C .  (1998) -  Med i ter ra nean melissopalynology.
Ed. Univ. degli studi di Perugia, Fac. di Agraria, Perugia.

S a w  y e r  R .  (1981) -  Pol len iden ti fi ca tion for beekeepers. Ed. R.S. Pickard, Univ.
Col lege Car diff Press.

S a w  y e r  R .  ( 1 9 8 8 ) -  Honey iden ti fi ca tion. Car diff Acad. Press, Wales, UK.

Z a n d e r  E .  (1935 ,  1937) -  Beiträge zur Herkunftsbestimmung bei Honig.
 I Reichsfachgrupp Imker, Berlin; II Liedloff, Loth & Mi chae lis, Leip zig.

Materia³y z Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Pu³awy 2008                          117



MIKROBIOLOGICZNE I CHROMATOGRAFICZNE
BADANIA JADU PSZCZELEGO

Zenon J .  Kokot1 ,  Jan Matysiak1 ,  El¿bieta  Ho³derna-Kêdzia2 ,
Bogdan Kêdzia2

1Katedra i Zak³ad Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Uniwersytet Medyczny, Poznañ
2Zak³ad Farmakologii i Biotechnologii, Instytut Roœlin i Przetworów Zielarskich, Poznañ 

Jad pszczeli ze wzglêdu na szerokie spektrum w³aœciwoœci biologicznych,
wykorzystywany jest w leczeniu wielu schorzeñ, g³ównie jako lek przeciwbólowy
i przeciwzapalny. Na rynku europejskim i œwiatowym dostêpne s¹ preparaty z jadem
pszczelim. Niestety w kraju wci¹¿ brak jest zarejestrowanych leków w oparciu o ten
produkt. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy jest niedostateczna wiedza na temat sk³adu
i w³aœciwoœci biologicznych oraz brak jednoznacznych wytycznych do standaryzacji
jadu pszczelego.

Celem pracy by³a próba standaryzacji jadu pszczelego w oparciu o metodê
mikrobiologiczn¹ i technikê wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz
porównanie tych dwóch metod.

Próbki jadu pszczelego przeznaczone do badañ pochodzi³y z lat 2002, 2005, 2006
i 2007 z czego w dwóch ostatnich latach jad pobierano od dwóch ro¿nych linii pszczó³.

Analizê chromatograficzn¹ jadu pszczelego przeprowadzono wykorzystuj¹c
chromatograf cieczowy Agilent 1200 se ries. Stosuj¹c kolumnê SynChropack C8 oraz
gradientowe warunki rozdzia³u uzyskano bardzo dobry rozdzia³ kilku sk³adników jadu
pszczelego. Trzy z nich (apamina, fosfolipaza A2 i melittyna) uwzglêdniono w analizie 
iloœciowej jadu. Badania wykaza³y, ze zawartoœæ apaminy w badanych próbkach jadu
pszczelego waha³a siê od 1,75% do 3,82%. Zawartoœæ fosfolipazy A2 by³a na poziomie 
od 6,66% do 17,17%. Oznaczona zawartoœæ melittyny przybiera³a wartoœci od 30,29%
do 63,28%. Przeprowadzona analiza statystyczna ANOVA pozwoli³a na stwierdzenie,
¿e zawartoœæ apaminy nie zale¿y od linii, miesi¹ca i roku pozyskania jadu pszczelego.
Zawartoœæ fosfolipazy A2 i melittyny jest zale¿na od linii pszczó³, przy czym
zawartoœæ melittyny zale¿y równie¿ od roku pozyskania tego surowca.

Aktywnoœæ mikrobiologiczn¹ jadu pszczelego wyznaczano okreœlaj¹c wartoœci
MIC (Min i mal In hib i tory Con cen tra tion) wykorzystuj¹c testowy szczep bakterii Staph -
y lo coc cus aureus 209 P FDA (ATCC 6538). 

Analizowane próbki ró¿ni³y siê znacznie aktywnoœci¹ przeciwdrobnoustrojow¹
(MIC przybiera³o wartoœci od 5 do 40 µg/ml). Brak by³o natomiast wyraŸnej korelacji
pomiêdzy zawartoœci¹ poszczególnych sk³adników jadu, a jego aktywnoœci¹ mikro-
biologiczna. Nale¿y zatem przypuszczaæ, ¿e dzia³anie przeciwdrobnoustrojowe jadu
jest wypadkow¹ wszystkich jego sk³adników, a nie jest uwarunkowane œciœle okreœlon¹ 
substancj¹.
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WSTÊPNE BADANIA WÊGLOWODORÓW W WOSKU 
TECHNIK¥ CHROMATOGRAFII GAZOWEJ

Z DETEKTOREM MASOWYM (GC-MS)

 Ewa Waœ,  Hel  ena Rybak-Chmielewska,  Teresa  Szczêsna,
Piotr  Skubida

Od dzia³ Pszczel nict wa ISK, Pu³awy
e-mail: ewa.was@man.pulawy.pl

Wosk pszczeli jest z³o¿on¹ mieszanin¹ zwi¹zków chemicznych, których
zidentyfikowano ponad 300. S¹ to g³ównie: estry, wêglowodory, kwasy t³uszczowe
i alkohole (Tulloch 1980). Najwiêksz¹ grupê wêglowodorów stanowi¹ n-parafiny
(oko³o 67% wszystkich wêglowodorów wystêpuj¹cych w wosku). Stwierdzono te¿, ¿e
wosk, pochodz¹cy z jasnych plastrów, w których nie by³o jeszcze czerwiu, zawiera
œrednio 13,5% wêglowodorów, natomiast otrzymany ze starych i ciemnych plastrów
zawiera ich nieco wiêcej– 14,8 – 16% (Cury³o i Zalewski 1957). 

Znaczna czêœæ wytwarzanego w kraju wosku jest przeznaczona na potrzeby
pszczelarstwa. Jego wytopem, a tak¿e produkcj¹ wêzy zajmuj¹ siê g³ównie niewielkie
zak³ady oraz spó³dzielnie pszczelarskie. Ponadto produkt ten jest wykorzystywany
w przemyœle farmaceutycznym, kosmetycznym i spo¿ywczym (np. w przemyœle
spo¿ywczym jako sk³adnik oznaczony symbolem E901 dodawany jest do pow³ok
ochronnych, stosowanych do przechowywania ¿ywnoœci). 

Od kilku lat z powodu braku obligatoryjnych uregulowañ prawnych dotycz¹cych
jakoœci wosku, nasili³o siê fa³szowanie tego produktu znacznie tañszymi
wêglowodorami obcego pochodzenia. Obni¿a to jakoœæ tego produktu, a przez to
uniemo¿liwia jego zastosowanie we wspomnianych wy¿ej ga³êziach przemys³u.
Fa³szowanie wosku wêglowodorami wp³ywa ujemnie równie¿ na jakoœæ wytwarzanej
z niego wêzy. Wprowadzany systematycznie do gospodarki pasiecznej powoduje
zak³ócenia w rozwoju i wychowie czerwiu. Odnotowano m.in. przypadki zamierania
pszczó³ tu¿ przed ich wygryzieniem z komórek plastra zbudowanego z wosku
zafa³szowanego w znacznym stopniu parafin¹. 

Analiza sk³adu chemicznego wosku ze wzglêdu na jego specyfikê jest wyj¹tkowo
trudna nawet przy u¿yciu nowoczesnej aparatury badawczej. Do wykrywania
zafa³szowania tego produktu wêglowodorami w Polsce stosowano dot¹d technikê
chromatografii kolumnowej po³¹czon¹ z analiz¹ wagow¹ (PN-R-78890 „Wosk
pszczeli”). Metoda ta pozwala jedynie na oznaczenie sumy wêglowodorów
wystêpuj¹cych w wosku. Zgodnie z wymaganiami PN-R-78890 „Wosk pszczeli”
zawartoœæ wêglowodorów w wosku nie mo¿e przekraczaæ 16,5%. Wy¿sze zawartoœci
tych zwi¹zków œwiadcz¹ o zafa³szowaniu tego produktu wêglowodorami obcego
pochodzenia. Technika ta jest bardzo pracoch³onna i ma³o dok³adna, nie pozwala na
identyfikacjê poszczególnych wêglowodorów dodanych do wosku. 

Celem badañ by³o opracowanie nowej metody oznaczania wêglowodorów w wosku 
technik¹ GC-MS oraz charakterystyka wêglowodorów w wosku naturalnym.

Materia³ do badañ stanowi³y: próbki wosku naturalnego, próbki handlowej parafiny 
(produktu najczêœciej stosowanego do fa³szowania wosku) oraz próbki wosku
zafa³szowanego wêglowodorami. Oznaczenia wêglowodorów wykonano na
chromatografie gazowym z detektorem masowym firmy Shimadzu (Gas
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Chromatograph Mass Spec trom e ter, GC-MS-QP 2010 Plus). W uk³adzie GC-MS
chromatograf rozdziela analizowan¹ próbkê na grupy zwi¹zków o tych samych
w³aœciwoœciach lub na pojedyncze zwi¹zki chemiczne, które s¹ kolejno kierowane do
spektrometru mas. W spektrometrze masowym zachodzi jonizacja cz¹steczek
rozdzielonych chromatograficznie i ich rozpad na charakterystyczne fragmenty.
Oprócz informacji o masach i wzorze fragmentacji substancji podawanych przez
spektrometr mas otrzymujemy informacjê o czasie retencji zwi¹zków na kolumnie
chromatograficznej, co pozwala na jednoznaczn¹ ich identyfikacjê.

Na podstawie widm elektronowych zgromadzonych w bibliotece NIST05,
zidentyfikowano szereg homologiczny wêglowodorów nasyconych z nierozga³ê-
zionymi ³añcuchami wêglowymi, wystêpuj¹cy w naturalnym wosku pszczelim (od
C20H42 do C33H68). 

Stwierdzono, ¿e wêglowodory o nieparzystej liczbie atomów wêgla w cz¹steczce
(C25H52, C27H56, C29H60 i C31H64) wystêpuj¹ w znacznie wiêkszych iloœciach ni¿
wêglowodory o parzystej liczbie atomów wêgla (C26H54, C28H58, C30H62, C32H66).

W próbkach wosku podejrzanych o zafa³szowanie stwierdzono obecnoœæ wêglo-
wodorów nasyconych o parzystej liczbie atomów wêgla w cz¹steczce w bardzo du¿ych 
iloœciach (porównywalnych do zawartoœci wêglowodorów o nieparzystych liczbach
atomów wêgla), podczas gdy w próbkach wosku naturalnego stwierdzono œladowe ich
iloœci. Fakt ten przemawia za tym, ¿e by³y to próbki wosku zafa³szowanego. Nasze
podejrzenia potwierdzaj¹ obrazy chromatograficzne wêglowodorów w próbkach
wosku naturalnego, w próbkach handlowej parafiny oraz w próbkach wosku
zafa³szowanego wêglowodorami.

Badania nad sk³adem naturalnego wosku pszczelego oraz wykrywaniem
zafa³szowañ tego produktu wêglowodorami bêd¹ kontynuowane w kolejnych latach.

Literatura

Cury³o  J . ,  Za lewsk i  W.  (1957)  -  Charakterystyka krajowego wosku pszczelego
z naturalnych nieczerwionych plastrów oraz charakterystyka wêglowodorów
wydzielonych z niego przy pomocy chromatografii. Pszczeln. Zesz. Nauk. 1(3):
105-117.

PN-R-78890  „Wosk  pszcze l i”  (1996)                   

Tu l loch  A .  (1980)  –Bees wax – Com po si tion and Anal y sis. Bee World 61, 47-62.

POZIOM KUMULACJI WYBRANYCH
PIERWIASTKÓW TOKSYCZNYCH W PSZCZELICH

OBNÓ¯ACH PY£KOWYCH 

Adam Ro man,  Agnieszka Król

Uniwersytet Przyrodniczy, Wroc³aw

Py³ek kwiatowy, jako naturalny produkt roœlinny, nara¿ony jest na ska¿enie
zwi¹zkami i pierwiastkami pobieranymi przez roœliny z gleby, poprzez sys tem
korzeniowy oraz przez bezpoœrednie osadzanie siê na nim py³ów przemys³owych
i komunalnych. Szczególne ryzyko dla organizmów zwierzêcych oraz cz³owieka
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stanowi¹ pierwiastki o w³aœciwoœciach toksycznych, wœród nich metale ciê¿kie. Na
ogó³ przechodz¹ one ³atwo przez b³ony biologiczne, tworz¹ po³¹czenia z bia³kami,
kwasami nukleinowymi i lipidami, powoduj¹c ró¿nego rodzaju uszkodzenia komórek
oraz zaburzenia ich funkcji metabolicznych, z dzia³aniem kancerogennym w³¹cznie.

Celem badañ by³o okreœlenie poziomu bioakumulacji wybranych pierwiastków
o w³aœciwoœciach toksycznych w obnó¿ach py³kowych.

Materia³ do badañ stanowi³y próbki œwie¿ego py³ku kwiatowego, pochodz¹ce
z pasieki stacjonarnej, po³o¿onej w œrodkowo-zachodniej OpolszczyŸnie - ok. 10 km
na pó³noc od Brzegu i 40 km na wschód od Wroc³awia. Wszystkie próbki pobierane
by³y bezpoœrednio w pasiece, po ok. 30 g obnó¿y py³kowych od ka¿dej rodziny
pszczelej. Materia³ pozyskiwano w miesi¹cach lipiec i sierpieñ 2005 i 2006 roku.
Nawa¿ki odmierzone z próbek zmineralizowano technik¹ mikrofalow¹ pod zwiêk-
szonym ciœnieniem. Analizê iloœciow¹ badanych metali (arsenu, o³owiu, kadmu, rtêci)
wykonano za pomoc¹ spektrometru plazmowego Varian ICP-AES.

Badania w³asne wykaza³y, ¿e uzyskane zawartoœci œrednie arsenu mieœci³y siê
w zakresie dopuszczalnym i wynosi³y 0,089 w roku 2005 oraz 0,035 mg/kg s.m.
w roku 2006 (tab. 1). Tylko w pojedynczych próbkach obnó¿y wykazano przekro-
czenie dopuszczalnej zawartoœci tego pierwiastka (0,20 mg/kg). Zbyt du¿e stê¿enie
tego pierwiastka w pokarmie mo¿e prowadziæ do „choroby cieszyñskiej” pszczó³, któr¹ 
ju¿ w latach 20-tych opisa³ Kirkor [1953].

O³ów obecnie jest jednym z najpowszechniej wystêpuj¹cym w œrodowisku metalem 
ciê¿kim. Analiza wyników w³asnych wykaza³a, ¿e poziom o³owiu w obnó¿ach
znacznie przekroczy³ 0,50 mg/kg, czyli zawartoœæ dopuszczaln¹ (BN-89/9161-06).
W roku 2005 a¿ w 55% próbek obnó¿y przekroczona by³a dopuszczalna norma. Œredni 
poziom kumulacji o³owiu w obnó¿ach w 2005 roku wynosi³ 0,520, a w 2006 roku -
0,980 mg/kg s.m., czyli obie œrednie by³y powy¿ej dopuszczalnej normy (tab. 1). 

Rtêæ posiada bardzo silnie w³aœciwoœci toksyczne. Wyniki badañ w³asnych
wykaza³y, ¿e poziom koncentracji rtêci w py³ku kwiatowym by³ niski, co jest zjawi-
skiem bardzo korzystnym. Œrednie zawartoœci tego metalu wynosi³y odpowiednio -
0,007 w 2005 roku i 0,004 mg/kg s.m. w 2006 roku (tab. 1). Wartoœci te by³y znacznie
poni¿ej dopuszczalnej normy (0,033 mg/kg). Tylko w dwóch próbkach obnó¿y w 2005 
roku wykazano wartoœci przekraczaj¹ce tê normê - 0,037 i 0,042 mg/kg s.m.

Obnó¿a py³kowe pochodz¹ce z rejonu rolniczo-leœnego zawiera³y podwy¿szony
poziom kadmu, który w wielu próbkach przekracza³ zawartoœæ dopuszczaln¹ (0,05
mg/kg s.m.) okreœlon¹ przez powy¿sz¹ normê. Znacznie przekraczaj¹ce dopuszczaln¹
normê okaza³y siê wartoœci œrednie. W próbach z 2005 roku œrednia osi¹gnê³a wartoœæ
0,209, a w 2006 roku – 0,276 mg/kg s.m. (tab. 1). Jedynie w pojedynczych próbkach
wykazano zawartoœci kadmu poni¿ej dopuszczalnej normy.

WNIOSKI

1. Obecnoœæ badanych metali toksycznych (As, Pb, Cd i Hg) w ró¿nych stê¿eniach
wykazano we wszystkich próbach obnó¿y.

2. Najpowa¿niejszym problemem wydaje siê zbyt wysokie stê¿enie o³owiu i kadmu 
w py³ku kwiatowym – œrednie wartoœci w obu latach przekracza³y dopuszczalne
normy.

3. Poziom koncentracji arsenu i rtêci okaza³ siê bardzo niski – œrednie wartoœci
kszta³towa³y siê znacznie poni¿ej dopuszczalnych norm.

Materia³y z Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Pu³awy 2008                          121



4. Ka¿da partia obnó¿y py³kowych przeznaczonych do konsumpcji dla ludzi musi
byæ zbadana pod k¹tem zawartoœci pierwiastków toksycznych.

Tabela 1

Koncentracja wybranych pierwiastków œladowych o w³aœciwoœciach
toksycznych w obnó¿ach py³kowych

Nr
rodziny

pszczelej

Zawartoœæ pierwiastków œladowych w mg/kg s.m.

As Pb Cd Hg

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

1. 0,025 0,025 0,520 0,980 0,380 0,410 0,037 0,003

2. 0,025 0,025 0,045 0,560 0,090 0,340 0,002 0,003

3. 1,300 0,025 0,550 0,620 0,280 0,093 0,001 0,002

4. 0,025 0,025 0,580 0,440 0,130 0,660 0,004 0,003

5. 0,025 0,025 0,760 0,450 0,280 0,480 0,005 0,003

6. 0,025 0,025 0,810 0,460 0,330 0,320 0,007 0,005

7. 0,025 0,025 0,360 0,800 0,210 0,170 0,003 0,005

8. 0,025 0,025 1,400 0,270 0,260 0,300 0,003 0,003

9. 0,025 0,025 0,280 0,440 0,240 0,530 0,002 0,003

10. 0,025 0,025 0,330 0,950 0,220 0,068 0,003 0,002

11. 0,025 0,025 1,300 0,600 0,049 0,024 0,002 0,005

12. 0,025 0,025 0,310 0,380 0,029 0,130 0,002 0,002

13. 0,025 0,025 0,540 0,440 0,290 0,220 0,042 0,002

14. 0,025 0,025 0,490 0,810 0,280 0,190 0,002 0,004

15. 0,025 0,025 0,190 0,550 0,068 0,092 0,002 0,006

16. 0,025 0,025 0,520 0,880 0,150 0,150 0,005 0,006

17. 0,025 0,220 0,480 0,180 0,022 0,220 0,003 0,004

18. 0,025 0,025 0,830 0,380 0,270 0,260 0,003 0,005

19. 0,025 0,025 2,600 0,360 0,260 0,480 0,010 0,004

20. 0,025 0,025 0,300 0,370 0,340 0,380 0,002 0,008

œrednia 0,089A 0,035B 0,520A 0,980B 0,209 0,276 0,007 0,004

SD 0,285 0,044 0,567 0,228 0,110 0,173 0,011 0,002
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ZASOBNOŒÆ MIEDZ I ZAROŒLI ŒRÓDPOLNYCH
W GATUNKI PO¯YTKOWE 

Bo¿ena Denisow1 ,  Ma³gorzata  Wrzesieñ2  
1Katedra Botaniki, Akademia Rolnicza, Lublin
e-mail: bozena.denisow@ar.lublin.pl
2Zak³ad Geobotaniki, Instytut Biologii UMCS, Lublin
e-mail:mseptember@tlen.pl

Liniowe elementy krajobrazu rolniczego - miedze, pobocza dróg, zaroœla œródpolne 
– s¹ czêsto jedynymi siedliskami naturalnej lub seminaturalnej roœlinnoœci na obsza-
rach silnie przekszta³conych przez cz³owieka. Obserwowane zmiany w krajobrazie
rolniczym ostatnich lat spowodowa³y znaczne uproszczenia struktury zasiewów.
Przybywa równie¿ gruntów od³ogowanych. Dziêki ukierunkowanej dzia³alnoœci mog¹
one stanowiæ w przysz³oœci rezerwuar roœlinnoœci po¿ytkowej, pozytywnie oddzia³uj¹c 
na zwiêkszenie ró¿norodnoœci i liczebnoœci dzikich owadów pszczo³owatych.
Praktyczne wprowadzanie ró¿nych typów dzia³añ rolno œrodowiskowych zwi¹zanych
z programami UE, których celem jest m.in. przywrócenie korzystnej dla ekosystemów
rolniczych mozaiki krajobrazowej wymaga inwentaryzacji florystycznej siedlisk
przekszta³conych oraz opracowania strategii ich ochrony. Koncepcje programowe
obejmuj¹ równie¿ wzbogacanie terenów zdegradowanych w gatunki po¿ytkowe.
Dlatego istotna jest inwentaryzacja flory obszarów rolniczych, celem okreœlenia
zachodz¹cych zmian.

W latach 2002-2007 analizowano zasobnoœci florystyczn¹, z uwzglêdnieniem
gatunków roœlin po¿ytkowych, na obszarze trzech gmin (Jastków, Konopnica,
Niemce), wystêpuj¹cych w pobli¿u Lublina. Na miedzach stwierdzono 129 gatunków
roœlin, 34 w zadrzewieniach œródpolnych i 166 na gruntach od³ogowanych (wiêkszoœæ
z nich to gatunki o znaczeniu pszczelarskim). Pod wzglêdem synekologicznym
reprezentuj¹ one g³ównie szeroko pojêt¹ grupê zbiorowisk ruderalnych i segetalnych
(Artemisietea vulgaris, Stellarietea me diae), zbiorowiska ³¹kowe i pastwiskowe
(Molinio-Arrhenatheretea), rzadziej zaroœla ciep³olubne czy mezofilne lasy liœciaste
(Rhamno-Prunetea, Querco-Fagetea). Najcenniejsze s¹ gatunki wystêpuj¹ce w wiêk-
szych skupieniach lub odznaczaj¹ce siê d³ugim okresem kwitnienia: Achillea
millefolium, Agrimonia eupatoria, Anthriscus sylvestris, Berteroa incana, Cichorium
intybus, Euphorbia cyparissias, Hypericum perforatum, Lamium al bum, Lo tus
corniculatus, Potentilla anserina, Vicia cracca. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w przysz³oœci
na obszarach z dominacj¹ rolnictwa konwencjonalnego oraz na terenach z postêpu-
j¹cym rozwojem gospodarstw ekologicznych wzrasta³o bêdzie znaczenie miedz,
zaroœli œródpolnych, skarp oraz miejsc ruderalnych, stanowi¹cych rezerwuar gatunków 
nektaro– i py³kodajnych.
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WP£YW ATRAKTANTU POLLINUS NA
INTENSYWNOŒÆ OBLOTU RZEPAKU JAREGO

Zbigniew Ko³ towski

Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy
e-mail: zbigniew.koltowski@man.pulawy.pl

Ka¿dy producent owoców i nasion szuka mo¿liwoœci poprawy op³acalnoœci swojej
produkcji. Jednym z wa¿niejszych, a równoczeœnie jednym z najtañszych czynników
plonotwórczych jest dobre zapylenie kwiatów przez owady. Jest ono bardzo wa¿ne dla
osi¹gania wysokich plonów przy uprawie roœlin entomofilnych, gdzie bez owadów nie
mo¿na liczyæ na satysfakcjonuj¹ce plony. Coraz czêœciej jednak szuka siê sposobów na 
podniesienie plonów owoców i nasion tak¿e dla innych gatunków. Mam na uwadze
roœliny o niewystarczaj¹cym stopniu samopylnoœci, które bez owadów wydaj¹ pewne
op³acalne plony, ale zawsze pozytywnie reaguj¹ na zwiêkszony oblot kwiatów przez
pszczo³y w czasie ich kwitnienia. Dla osi¹gniêcia tego celu producenci maj¹ do
dyspozycji œrodki chemiczne przyci¹gaj¹ce owady zwane atraktantami.

Jednym z dostêpnych na rynku atraktantów jest Pollinus, który jest mieszanin¹
czterech zwi¹zków zapachowych pochodzenia roœlinnego. Zawiera on tak¿e imitacjê
feromonu wydzielanego przez pszczo³y zwiadowczynie dla wskazania innym
zbieraczkom drogi do po¿ytku. Skutecznoœæ dzia³ania tego œrodka jest wysoka i zosta³a 
potwierdzona dla jab³oni, gruszy oraz roœlin warzywnych takich jak ogórek czy cebula. 
We wszystkich cytowanych przypadkach zanotowano wzrost zawi¹zanych owoców
i nasion na roœlinach opryskanych Pollinusem w czasie kwitnienia w stosunku do
roœlin kontrolnych. Podano równie¿, ¿e przez kilka godzin po oprysku zagêszczenie
owadów na kwiatach by³o dwukrotnie wy¿sze na poletkach, gdzie stosowano Pollinus
w porównaniu do poletek nieopryskiwanych.

W roku 2007 w Rolniczym Zak³adzie Doœwiadczalnym IUNG w Pu³awach
zamierzano przetestowaæ skutecznoœæ preparatu Pollinus na plantacji rzepaku jarego.
Nadarzy³a siê wiêc okazja sprawdzenia zachowania siê pszczó³ na rzepaku przed i po
zabiegu. Czêœæ pola zosta³a potraktowana w czasie kwitnienia atraktantem, wed³ug
wskazañ stosowania zawartych na etykiecie. Na wyznaczonych do obserwacji owadów 
poletkach o d³ugoœci 10 m i szerokoœci 1 m, notowano w trakcie jednorazowego
przejœcia wzd³u¿ poletka wszystkie pszczo³y miodne, pszczo³y samotnice, trzmiele,
muchówki i motyle. Poletka obserwacyjne oddalone by³y od siebie o 200 m.

Rzepak jary rozpocz¹³ kwitnienie 20 czerwca. Przez kilka pierwszych dni kwitnie-
nie by³o bardzo s³abe z powodu suszy panuj¹cej w okolicach Pu³aw. Równie¿ oblot
planacji przez owady zapylaj¹ce by³ niemal¿e zerowy. W godzinach intensywnego lotu 
pszczó³ na 10 m2 pola rzepaku jarego notowano od 0 do 3 pszczó³ miodnych
i sporadycznie inne owady. Po piêciu dniach ci¹gle upalnej pogody nast¹pi³o z kolei
kilka dni deszczowych, które mo¿na powiedzieæ uratowa³y plantacjê, ale obserwacje
oblotu podczas deszczu nie by³y mo¿liwe. Regularne obserwacje wznowiono dopiero
3 lipca i prowadzono je do koñca kwitnienia plantacji, tj. do 20 lipca.
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Tabela 1

Udzia³ poszczególnych grup owadów na kwiatach rzepaku jarego w Pu³awach

Grupa owadów

Struktura grup owadów przed
zabiegiem w %

Struktura grup owadów po
zabiegu w %

Poletko do oprysku Kontrola Poletko po oprysku Kontrola

Pszczo³y miodne 82,1 80,6 91,0 84,2

Pszczo³y samotnice 6,1 4,9 2,1 4,1

Trzmiele 4,3 4,4 1,3 1,9

Muchówki 4,7 6,1 4,5 8,0

Motyle 2,9 4,0 1,0 1,8

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0

Udzia³ poszczególnych grup owadów oblatuj¹cych kwiaty rzepaku jarego przed
zastosowaniem preparatu na obu poletkach obserwacyjnych by³ bardzo zbli¿ony.
W obu przypadkach dominowa³y robotnice pszczo³y miodnej, które stanowi³y ponad
80% wszystkich owadów na kwiatach (tab.1). Nastêpne grupy wed³ug ich liczebnoœci
to: pszczo³y samotnice, muchówki, trzmiele i motyle. Na poletku gdzie zastosowano
preparat Pollinus zwiêkszy³ siê udzia³ pszczó³ miodnych do 91%, podczas gdy na
poletku kontrolnym wynosi³ on nieco ponad 84%. Ze szczegó³owej analizy danych
wynika³o, ¿e pozosta³e grupy owadów nie wykaza³y pozytywnej reakcji na preparat.

Obserwacje oblotu przez kolejne dni okresu kwitnienia pozwoli³y na ocenê
d³ugoœci trwania efektu przyci¹gania pszczó³ na plantacjê. Dane w tabeli 2 ilustruj¹, ¿e 
zwiêkszon¹ liczebnoœæ pszczó³ miodnych na opryskanej czêœci pola obserwowano
jeszcze przez 6 dni od terminu zabiegu. Wyj¹tkowo intensywny oblot kwiatów tu¿
przed przeprowadzeniem zabiegu mo¿na t³umaczyæ d³u¿szym okresem wczeœniejszej
niepogody i masowym rozkwitaniem kwiatów tego dnia, które czeka³y na sprzyjaj¹c¹
pogodê.

Tabela 2

Porównanie intensywnoœci oblotu kwiatów rzepaku jarego przez pszczo³y
przed i po oprysku plantacji Pollinusem

Data

Liczba pszczó³ miodnych na 10 m2 Intensywnoœæ oblotu
w stosunku do

kontroliPoletko do oprysku Kontrola

03-lipca 16,44 9,11 180%

09-lipca 120,00 90,17 133%

Oprysk Pollinusem

10-lipca 99,33 56,67 175%

11-lipca 73,78 30,33 243%
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Data

Liczba pszczó³ miodnych na 10 m2 Intensywnoœæ oblotu
w stosunku do

kontroliPoletko do oprysku Kontrola

12-lipca 114,67 30,00 382%

15-lipca 91,44 28,89 317%

16-lipca 61,67 17,33 356%

17-lipca 46,67 33,00 141%

18-lipca 59,67 64,00 93%

19-lipca 56,00 63,67 88%

20-lipca 33,00 46,67 71%

CHARAKTERYSTYKA MIODU POZYSKANEGO
Z KRAJOWEJ PLANTACJI S£ONECZNIKA

Zbigniew Ko³ towski

Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy
e-mail: zbigniew.koltowski@man.pulawy.pl

Podczas badañ wartoœci pszczelarskiej s³onecznika prowadzonych w Oddziale
Pszczelnictwa ISK w Pu³awach, podjêto równie¿ próbê pozyskania miodu s³onecz-
nikowego. Miód ten w du¿ych iloœciach pozyskuje siê w krajach wschodniej i po³u-
dniowo-wschodniej Europy, gdzie jedn¹ z wa¿niejszych upraw oleistych jest w³aœnie
s³onecznik.

Przez dwa pierwsze lata prowadzenia badañ na plantacjach towarowych s³onecz-
nika, próby zebrania choæby niewielkiej iloœci miodu s³onecznikowego zakoñczy³y siê
niepowodzeniem. W roku 2007, zarówno wielkoœæ plantacji, jak i warunki pogody,
pozwoli³y wreszcie na zebranie po 5 kg miodu s³onecznikowego z 3 rodzin doœwiad-
czalnych wywiezionych na ten po¿ytek. Rodziny przywieziono na plantacjê, kiedy
oko³o 20% roœlin rozpoczê³o ju¿ swoje kwitnienie, tj. 14 lipca. Zbiór miodu przepro-
wadzono po zakoñczeniu kwitnienia plantacji, przewo¿¹c jeden dzieñ wczeœniej
rodziny na pasieczysko. Do wirowania odebrano ramki z miodni, znad kraty odgro-
dowej, które w momencie wirowania nie by³y niestety jeszcze poszyte. Jednak¿e
dalsze czekanie do momentu, a¿ miód w pe³ni dojrzeje by³o ryzykowne, poniewa¿
w tym w³aœnie czasie na prze³omie lipca i sierpnia rozpoczyna swe kwitnienie
wszêdobylska naw³oæ. Istnia³o wiêc du¿e prawdopodobieñstwo zmieszania miodu
s³onecznikowego z miodem naw³ociowym.

Po odwirowaniu miodu okaza³o siê, ¿e jego zawartoœæ suchej masy zgodnie
z przypuszczeniami jest zbyt niska (wynosi³a jedynie 76,8%), wiêc poddano miód
procesowi dehydratacji w specjalnej komorze osuszaj¹cej. Po uzyskaniu w³aœciwej
koncentracji dla miodu, tj. 80% zawartoœci suchej masy, miód przelano do szczelnie
zamykanych s³oików, a jego próbki przekazano do Akredytowanego Laboratorium
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Badania Jakoœci Produktów Pszczelich, dzia³aj¹cego przy Oddziale Pszczelnictwa ISK
w Pu³awach.

Jako pierwsze otrzymaliœmy wyniki analizy py³kowej miodu, wed³ug których za-
kwalifikowano próbkê do miodu s³onecznikowego. Rozpoznano w niej 11 typów py³ku 
roœlin nektarodajnych, gdzie procentowy udzia³ py³ku s³onecznika wynosi³ a¿ 54,9%.
W dalszej kolejnoœci stwierdzono nastêpuj¹ce typy py³ku: chaber b³awatek – 13,2%,
koniczyna – 6,9%, malina – 6,3%, gryka – 4,9% i typ roœlin krzy¿owych – 4,9%.
Udzia³ pozosta³ych typów py³ku nie przekracza³ 2%. Dane literaturowe na temat
udzia³u py³ku s³onecznika w miodach odmianowych wykazuj¹ du¿¹ zmiennoœæ, od 20
do ponad 90%, jednak ich œrednia, wynosz¹ca 56,7%, ca³kowicie odpowiada wartoœci
stwierdzonej dla naszego miodu s³onecznikowego.

Ocena organoleptyczna próbki w pe³ni potwierdzi³a sensoryczne charakterystyki
miodów s³onecznikowych z innych krajów. Potwierdzono jego intensywn¹ ¿ó³t¹
barwê, kwaskowaty smak i lekki posmak roœlin s³onecznika oraz szybk¹ i œrednio-
ziarnist¹ krystalizacjê.

W uzupe³nieniu podajemy wybrane parametry fizykochemiczne próbki polskiego
miodu s³onecznikowego w odniesieniu do œrednich wartoœci uzyskiwanych przy ocenie 
laboratoryjnej oko³o 200 zagranicznych miodów s³onecznikowych (tab.1).

Tabela 1

Niektóre parametry fizykochemiczne próbki polskiego miodu s³onecznikowego 
z okolic Zwolenia z roku 2007 w odniesieniu do zagranicznych miodów

s³onecznikowych.

Badana cecha Jednostka
Wartoœæ

normatywna
Polski miód

s³onecznikowy

Œrednia dla miodów
s³onecznikowych

zagranicznych

Zawartoœæ wody % < 20 18,4 17,8

Suma cukrów prostych g/100g > 70 71,8 76,7

Stosunek fruktozy do glukozy 1,08 1,05

Zawartoœæ fruktozy g/100g 37,3 39,2

Zawartoœæ glukozy g/100g 34,5 37,4

Zawartoœæ sacharozy g/100g < 5 nie wykryto 0,3

Zawartoœæ HMF mg/kg < 40 6,3

Liczba diastazowa Schade > 8,0 17,0 20,8

pH 3,48 3,8

Zawartoœæ wolnych kwasów meq/kg < 50 73,9 23,1

Przewodnoœæ elektryczna mS/cm < 0,8 0,58 0,34

Zawartoœæ proliny mg/100g > 25 121,9 56,2

Podsumowuj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e zakwalifikowanie uzyskanego miodu do
odmianowego miodu s³onecznikowego zosta³o w pe³ni potwierdzone zarówno przez
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analizê palinologiczn¹ jak te¿ ocenê sensoryczn¹. Parametry fizykochemiczne naszego
miodu, poza du¿o wy¿sz¹ kwasowoœci¹ ogóln¹, s¹ bardzo zbli¿one do parametrów
stwierdzanych dla miodów zagranicznych. Dodatkowo polski miód s³onecznikowy
wyró¿nia siê wysok¹ zawartoœci¹ proliny, a podwy¿szona obecnoœæ tego wolnego
aminokwasu niejako potwierdza jego naturalne pochodzenie.

PORÓWNANIE NEKTARNIKÓW I WARTOŒCI
PO¯YTKOWEJ TRZECH GATUNKÓW Z RODZAJU

Rho do den dron

El¿bieta  Weryszko-Chmielewska,  Miros³awa Chwil

Katedra Botaniki, Akademia Rolnicza, Lublin
e-mail: elzbieta.weryszko@ar.lublin.pl 

Rodzaj Rho do den dron obejmuje liczn¹ grupê gatunków, odmian i mieszañców, do 
których nale¿¹ taksony o zwiêkszonej mrozoodpornoœci, miêdzy innymi: Rh.
catawbiense Michx., Rh. luteum Sweet., Rh. japonicum (A. Gray) J.V. Suringar ex
E.H. Wil son dobrze aklimatyzuj¹ce siê w Polsce. Krzewy Rho do den dron stanowi¹
bazê pokarmow¹ w postaci py³ku i nektaru dla pszczó³, trzmieli i innych owadów
zapylaj¹cych. Ziarna py³ku z rodzaju Rho do den dron stwierdzono w miodach
pszczelich. Natomiast odmianowe miody z kwiatów Rho do den dron uzyskuje siê na
terenie Szwajcarii, Austrii i Niemiec. Miody te charakteryzuj¹ siê du¿¹ zawartoœci¹
fruktozy. 

Celem przeprowadzonych badañ dotycz¹cych wymienionych taksonów by³o
porównanie tkanki sekrecyjnej nektarników i wartoœci pokarmowej nektaru dla owadów
zapylaj¹cych. 

Powierzchnia nektarników kwiatowych u Rh. luteum i Rh. japonicum by³a g³adka,
natomiast ich szczytowa czêœæ w kwiatach Rh. catawbiense wyró¿nia³a siê obecnoœci¹
gêsto wyrastaj¹cych w³osków mechanicznych. Nektarniki wykazywa³y znaczne
ró¿nice w wielkoœci i kszta³cie oraz w typach ¿ebrowania. Najwy¿sze wzniesienia

tworzy³y nektarniki w kwiatach Rh. catawbiense, a najni¿sze u Rh. japonicum, które

stanowi³y odpowiednio 28% i 11% wysokoœci zal¹¿ni. Stwierdzono dodatni¹ zale¿noœæ 
pomiêdzy wielkoœci¹ nektarnika i obfitoœci¹ nektarowania oraz wydajnoœci¹ cukrow¹.
Œrednia masa nektaru wskazuje, ¿e najobficiej nektarowa³y kwiaty Rh. catawbiense
(14,3 mg/kwiat) w porównaniu z roœlinami Rh. luteum (8,4 mg/kwiat) i Rh. japonicum
(6,3 mg/kwiat). Wydajnoœæ cukrowa badanych taksonów wynosi³a odpowiednio: 6,7;
2,3  i 3,3 mg/kwiat. 

W fazie otwieraj¹cego siê p¹ka obserwowano pocz¹tek sekrecji nektaru, zwi¹zany
z tworzeniem kropli o ró¿nych œrednicach przy aperturze aparatu szparkowego. Nektar
by³ wydzielany przez aktynocytyczne (Rh. japonicum) i anomocytyczne (Rh.
catawbiense i Rh. luteum) aparaty szparkowe, które wystêpowa³y w ró¿nych stadiach
rozwojowych. Szparki by³y usytuowane ponad powierzchni¹ epidermy (Rh. luteumi
Rh. japonicum - szczytowa czêœæ) lub po³o¿one na poziomie pozosta³ych komórek (Rh. 
catawbiense i Rh. japonicum). Rozwój aparatów szparkowych odbywa³ siê wed³ug
wzoru mozaikowatego. Ich komórki tworzy³y g³adk¹ lub pr¹¿kowan¹ kutykulê. 

128



KWITNIENIE I NEKTAROWANIE KWIATÓW
PIGWY POSPOLITEJ (Cy do nia oblonga Mill.)

El¿bieta  Weryszko-Chmielewska,  Miros³awa Chwil ,  Magdalena
Michoñska

Katedra Botaniki, Akademia Rolnicza, Lublin
e-mail: elzbieta.weryszko@ar.lublin.pl

Pigwa pospolita nale¿y do najstarszych drzew owocowych uprawianych na œwiecie. 
Pochodzi z Bliskiego Wschodu. ¯yje do 50 lat i mo¿e osi¹gn¹æ do 7 m wysokoœci.
Bia³e lub bia³o-ró¿owe kwiaty pigwy przypominaj¹ du¿e kwiaty jab³oni. Silnie
aromatyczne owoce tego taksonu s¹ wykorzystywane g³ównie do produkcji przetwo-
rów i nalewek. Krzewy pigwy sadzone s¹ jako wolno rosn¹ce egzemplarze lub formo-
wane s¹ z nich ¿ywop³oty.

Badania kwitnienia pigwy pospolitej prowadzono w latach 2006-2007 w Ogrodzie
Botanicznym UMCS w Lublinie. Okreœlono dobow¹ dynamikê rozkwitania kwiatów
i d³ugoœæ ¿ycia kwiatu, oblot kwiatów przez owady oraz iloœæ nektaru wytworzonego
przez kwiat. Stwierdzono, ¿e kwitnienie krzewu pigwy trwa 15 dni, a d³ugoœæ ¿ycia
kwiatu wynosi 6 dni. P¹ki kwiatowe otwiera³y siê miêdzy godzin¹ 10 a 16, a
najwiêksz¹ ich liczbê zanotowano miêdzy godzin¹ 12 a 15. Owady najintensywniej
odwiedza³y kwiaty miêdzy godz. 12 a 14, czyli w fazie ich masowego rozkwitania.
Wykazano, ¿e masa nektaru uzyskana z ca³ego ¿ycia kwiatu wynosi³a œrednio 2,4 mg.
Zawartoœæ cukru w nektarze wynosi³a œrednio 28,4% (21,5% - 34%). Uzyskane wyniki 
s¹ znacznie ni¿sze, ni¿ otrzymane przez nas dane dla tego gatunku z poprzednich badañ, 
z których wynika³o, ¿e wydzielony przez 1 kwiat pigwy nektar osi¹gn¹³ œrednio 3,4 mg, a
zawartoœæ cukru w nektarze wynosi³a 36,9% (Weryszko-Chmielewska i wsp. 1997).

Literatura

Weryszko -Chmie lewska  E . ,  Mas ie rowska  M. ,  Konar ska  A . ,  ( 1997) -
Sur face of the nectaries and nec tar pro duc tion of four Pomoideae rep re sen ta tives
(Rosaceae). Acta Hort. 437: 359- 367.

PORÓWNANIE NEKTAROWANIA I WYMIARÓW
KWIATÓW SZEŒCIU ODMIAN BORÓWKI

WYSOKIEJ (Vaccinium corymbosum L.)

Ma³gorzata  Bo¿ek

Katedra Botaniki, Akademia Rolnicza, Lublin

Do dobrego plonowania borówki wysokiej mimo, ¿e jest ona w zasadzie roœlin¹
samop³odn¹, konieczne s¹ owady zapylaj¹ce, których sk³ad gatunkowy i liczebnoœæ ma 
wp³yw na efekt zapylenia (Jab³oñski i wsp. 1983, Wilkaniec i wsp. 2002). Porównanie
wymiarów kwiatów oraz nektarowania ró¿nych odmian borówki wysokiej, mo¿e
stanowiæ podstawê do ich oceny pod wzglêdem masy wydzielanych cukrów i dostêp-
noœci nektaru dla pszczo³y miodnej. Obserwacje prowadzono w latach 2002 - 2005 na

Materia³y z Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Pu³awy 2008                          129



plantacji po³o¿onej w Niemcach k/Lublina. Uwzglêdniono odmiany: ‘Bluejay’,
‘Bluecrop’, ‘Croatan’, ‘Darrow’, ‘North land’ i ‘Spar tan’. Badania obfitoœci nektaro-
wania wykonano metod¹ pipetow¹. Procentow¹ zawartoœæ cukrów w nektarze
oznaczano za pomoc¹ refraktometru Abbego. Wymiary kwiatów ustalano w latach
2003 i 2004 przy pomocy elektronicznej suwmiarki. Mierzono d³ugoœæ i szerokoœæ
otworu zros³odzia³kowej dzwonkowatej korony w kwiatach w pe³ni rozwiniêtych.

Stwierdzono istotne ró¿nice w masie wydzielanych cukrów przez kwiaty szeœciu
badanych odmian. Zdecydowanie najlepsz¹ okaza³a siê wprowadzona do uprawy
w po³owie XX wieku, bardzo cenna odmiana produkcyjna ‘Bluecrop’, której dziesiêæ
kwiatów w ci¹gu ca³ego ¿ycia wytwarza³o œrednio 67,09 mg cukrów. Natomiast
najmniej cukrów wydziela³a odmiana ‘North land’ tylko 37,34 mg/10 kwiatów. Kwiaty
o naj³atwiej dostêpnym nektarze stwierdzono w przypadku odmiany ‘North land’,
której korony by³y najkrótsze (œrednio 7,86 mm) i jednoczeœnie posiada³y najszerszy
otwór prowadz¹cy do wnêtrza kwiatu (œrednio 4,90 mm). Najd³u¿sz¹ koron¹ (œrednio
10,33 mm) z najwê¿szym otworem (œrednio 4,01 mm) charakteryzowa³a siê odmiana
"Darrow"

Literatura:

J ab ³oñsk i  B. ,  Kró l  S . ,  P l i s zka  K . ,  ¯u rowska  Z .  (1983) -  Nektarowanie
i zapylanie borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.). Pszczeln. Zesz. Nauk., 
27: 91-109.

Wi lkan i ec  Z . ,  Szu l ikowska  A . ,  F l i s zk iewicz  M.  (2002) -  Efektywnoœæ
zapylania borówki wysokiej przez pszczo³ê miodn¹ (Apis mellifera L.)
w warunkach izolowanych. Mat. z XXXIX Nauk. Konf. Pszczelarskiej, Pu³awy
12-13 marca 2003: 83.

FLOWERSPECIALIZATION OF Apis melliffera L. IN
NORTH-EASTERN REGION OF EUROPEAN PART

OF RUSSIA

A. Brandorf 

Rus sian Ag ri cul tural Acad emy, North-East Ag ri cul tural Re search In sti tute af ter N.V.Rudnitsky

In the pro cess of evo lu tion be tween Apis mellifera L. and flow ers formed def i nite
in ter con nec tion, as a re sult of them the bees had formed prioritys in for ag ing of pol len
and nec tar from cer tain plants. If we know these pri or i ties, we can se lect and cre ate
spe cial ized lines for pol li na tion of the cer tain ag ri cul tural crops.

The pur pose of our re searches was to de fine florospecialization Apis mellifera L. in 
North-East re gions of Rus sia. Re searches were spent in the years 2006-2007 dur ing the 
mass flow er ing com pet i tive flora. Florospecialization was re vealed through se lec tion
pol len load by ar riv ing bees hinged pol len trap and sub se quent def i ni tion of abotanical
ac ces sory of pol len grains.

As a re sult of the bo tan i cal analys pol len load by bees, plased in con di tions of wood 
landforage, it was re vealed nar row florospecialization. Bees brought in a bee hive pol -
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len, col lected si mul ta neously from 2-4 kinds of plants, more over bees formed ho mo ge -
neous pol len load (from one kind of plants). It was not find mixed pol len load.

Dur ing a day bees pre fer to bring pol len from one kind of plants, which was in a
phase of mass flow er ing. For ex am ple, dur ing flow er ing a Padus racemosa L.( may),
for ag ing of pol len from this plant was 58.2%. Si mul ta neously bees brought pol len
from T. officinale W. – 36.0%, and pol len of Trifolium repens L. - 5.2%. At ap proach
rasp berry for age, bees pre ferred for ag ing of pol len from Rubus ideus L. - 60.4%. The
same re ac tion was showed at bees with com ing of plen ti ful al lo ca tion of nec tar Ch.
angustifolium H. from 10 July to 9 Au gust. For ag ing of pol len from this plant was
changed up 47% (10.07) to 89.2% (09.08). this plant is the ba sic of honey-yilding
flower in a wood zone. Si mul ta neously, dur ing this pe riod, bees brought the pol len of
F. ulmaria L.( 53% on 10.07); Trifolium pratense L. (8.6%-09.08.), K. arvensis
Coult.(2.2%-09.08).

Anal o gous re sult was got by bees from fields of Trifolium pratense L. Pol len load
dur ing a day was from 3 kinds of plants. Prozent of pol len load from clo ver was
changed up 10% in the be gin ning and to 98% by phase of mass flovering.

Re sult of our re searches: bees of North-East re gions of Rus sia have nar row
florospecialization. Bees pre fer for ag ing of pol len from plants which are si mul ta -
neously a source of nec tar and pol len. Nar row florospecialization can be used by de -
vel op ment of ways of their ef fec tive uti li za tion in pol li na tion of ag ri cul tural crops.We
can sup pose, ef fi ciency of “train ing” of bees with nar row florosp. And weak
floromigration will have better re sults, in com par i son to bees, ca pa ble quickly to pass
from one kinds of plants to oth ers, when their nectareous and pol len ef fi ciency change.

OBFITOŒÆ NEKTAROWANIA KWIATÓW FUNKII
FORTUNEGO (Hosta fortunei Baker L. H. Bailey)

Miros³awa Chwil  

Katedra Botaniki, Akademia Rolnicza, Lublin
e-mail: miroslawa.chwil@ar.lublin.pl 

Tkanka sekrecyjna w kwiatach licznych gatunków roœlin jednoliœciennych tworzy
nektarniki septalne, które wyró¿niaj¹ siê obfit¹ sekrecj¹ nektaru i wysok¹ koncentracj¹
cukrów. Miêdzy warstwami gruczo³owymi tworz¹ siê w¹skie szczeliny gromadz¹ce
nektar w przegrodach zal¹¿ni. Gruboœæ warstw sekrecyjnych i usytuowanie w zal¹¿ni s³upka
zale¿y od taksonu.

Obiektem badañ by³a funkia fortunego (Hosta fortunei), która zaliczana jest do
roœlin ozdobnych. Obserwacje prowadzono na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS
w Lublinie. Okreœlono d³ugoœæ ¿ycia kwiatów, oblot kwiatów przez owady i obfitoœæ
nektarowania metod¹ pipetow¹ (Jab³oñski i Szklanowska 1972). 

Badane roœliny kwit³y przez okres piêciu tygodni. Kwiaty ¿y³y œrednio dwa dni.
Wykszta³ca³y górny s³upek o wyd³u¿onej zal¹¿ni z d³ug¹ szyjk¹ zakoñczon¹
tarczowatym, trójdzielnym znamieniem. Badane kwiaty wykszta³ca³y nektarniki
przegrodowe. Trzy ujœcia nektaru wystêpowa³y w miejscu przejœcia szyjki w zal¹¿niê.
Mia³y kszta³t wyd³u¿onych i w¹skich szczelin u³o¿onych równolegle do d³u¿szej osi
zal¹¿ni w górnej czêœci owocolistków. W badanych kwiatach sekrecja nektaru by³a
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obfita. W jej pierwszej fazie obserwowano na powierzchni epidermy ma³e, bezbarwne
krople nektaru powiêkszaj¹ce siê podczas aktywnoœci tkanki gruczo³owej. Nastêpnie
wydzielina by³a gromadzona na dnie rurki okwiatu. Masa nektaru z 10 kwiatów
wynosi³a 92,41 mg. Koncentracja cukrów w nektarze waha³a siê w przedziale od 23%
do 30% ze œredni¹ wartoœci¹ 26%. Ich œrednia wydajnoœæ cukrowa wynosi³a 23,83
mg/10 kwiatów. Wartoœæ ta by³a wy¿sza od wydajnoœci cukrowej innych opisanych
w literaturze taksonów Allium ursinum, a ni¿sza od wartoœci podawanej dla
Asphodelus al bum, Asphodeline lutea i Acidanthera bicolor. Wœród zapylaczy owadów 
pobieraj¹cych nektar z badanych kwiatów odnotowano w wiêkszoœci trzmiele,
obserwowano tak¿e owady pszczo³owate.

WYDAJNOŒÆ PY£KOWA I MORFOLOGIA ZIAREN
PY£KU FUNKII FORTUNEGO (Hosta fortunei Baker L.

H. Bailey)

Miros³awa Chwil  

Katedra Botaniki, Akademia Rolnicza, Lublin
e-mail: miroslawa.chwil@ar.lublin.pl 

Rodzaj funkia (Hosta) w Polsce obejmuje popularnie uprawiane roœliny ozdobne,
wysadzane w zacienionych i wilgotnych miejscach. Kwiaty tych taksonów oferuj¹
owadom du¿e iloœci py³ku, który pobieraj¹ g³ównie trzmiele, a tak¿e pszczo³a miodna
i inne pszczo³owate. Wynikiem ró¿norodnoœci gatunkowej, mieszañcowej i odmiano-
wej Hosta jest du¿e zró¿nicowanie morfologiczne ziaren py³ku w ornamentacji
egzyny, ultrastrukturze sporodermy, kszta³cie i wielkoœci ziaren. 

Celem przeprowadzonych badañ by³o okreœlenie wydajnoœci py³kowej i mikromor-
fologii ziaren py³ku Hosta fortunei. Powierzchniê egzyny py³ku obserwowano
w elektronowym mikroskopie skaningowym. Pomiary ziaren py³ku przeprowadzono
w mikroskopie œwietlnym. Wydajnoœæ py³kow¹ okreœlono wed³ug metody Wara-
komskiej (1972). 

Dzwonkowate, fioletowej barwy kwiaty H. fortunei wykszta³caj¹ prêciki o d³ugich
nitkach i du¿ych pylnikach okrytych czerwono-¿ó³t¹ epiderm¹. Pylniki s¹ widoczne
w lejkowatym rozszerzeniu prostej rurki okwiatu, rozszerzonej w górze na szeœæ ³atek.
Pylniki wytwarza³y ziarna o ¿ó³tej barwie. Ich wydajnoœæ py³kowa z jednego kwiatu
wynosi³a œrednio 352,44 mg. Wysoka ¿ywotnoœæ py³ku (95%) sugeruje jego dobr¹
wartoœæ od¿ywcz¹ dla zapylaczy. Jednobruzdowe ziarna mia³y colpus u³o¿ony na
biegunie dystalnym wzd³u¿ osi równikowej pod³u¿nej (EL). W po³o¿eniu biegunowym 
od strony dystalnej bruzda siêga³a do biegunów. Zmarszczkowato-bu³awkowat¹ rzeŸbê 
egzyny tworzy³y liczne, wyd³u¿one, lekko pofa³dowane i nawzajem krzy¿uj¹ce siê
wa³eczki. Pomiêdzy nimi wystêpowa³y wyrostki o kulistym lub elipsoidalnym
kszta³cie. Okreœlaj¹c wspó³czynnik kszta³tu, ziarna te zaliczono do wyd³u¿onych lub
sp³aszczonych u³o¿onych w po³o¿eniu odpowiednio biegunowym lub równikowym.
Na podstawie wymiarów okreœlono je jako du¿e. Mo¿na stwierdziæ, ¿e kwiaty
H. fortunei ze wzglêdu na wysok¹ wydajnoœæ py³kow¹ i ¿ywotnoœæ py³ku oraz d³ugi
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okres kwitnienia mog¹ stanowiæ bardzo dobre uzupe³niaj¹ce Ÿród³o po¿ytku
py³kowego dla owadów zapylaj¹cych.

PO¯YTEK PY£KOWY UPRAWIANEJ W GRUNCIE
TRZYKROTKI WIRGINIJSKIEJ

(Tra des can tia x andersoniana W. Ludw. Rohweder)

Miros³awa Chwil  

Katedra Botaniki, Akademia Rolnicza, Lublin
e-mail: miroslawa.chwil@ar.lublin.pl

Trzykrotka (Tra des can tia) nale¿y do rodziny komelinowatych (Commelinaceae).
Rodzaj liczy oko³o 50 gatunków roœlin, które pochodz¹ z po³udniowych stanów USA
i Meksyku. W œrodowisku naturalnym trzykrotki rosn¹ w Ameryce. W Polsce uprawia
siê mieszañce trzykrotki (Tra des can tia x andersoniana W. Ludw. Rohweder) jako
ozdobne roœliny rabatowe o ró¿nej barwie kwiatów. Ich okwiat tworz¹ trzy ze-
wnêtrzne, zielone listki i trzy wewnêtrzne barwne. 

Materia³ roœlinny pobierano z kolekcji roœlin uprawianych w Ogrodzie
Botanicznym UMCS. Celem przeprowadzonych badañ by³y obserwacje kwitnienia
i pylenia kwiatów trzech taksonów trzykrotki: Tra des can tia x andersoniana, T.
x andersoniana ‘Alba’ i T. x andersoniana ‘Karina’. Badane roœliny wykszta³ca³y
kwiaty o barwie odpowiednio niebieskiej, bia³ej i ró¿owo-fioletowej, które rozkwita³y
wczesnym rankiem i zamyka³y siê w porze po³udniowej. Kwit³y od czerwca do
sierpnia. Kwiaty by³y osadzone na cienkich szypu³kach pokrytych w³oskami.
Wytwarza³y szeœæ prêcików z du¿ymi, ¿ó³tymi pylnikami osadzonymi na d³ugich
nitkach. Przy nasadzie nitek prêcików wyrasta³y liczne wielokomórkowe w³oski,
zbudowane z ¿ywych komórek ustawionych jednoszeregowo tworz¹c struktury o
³añcuszkowatym kszta³cie. Iloœæ produkowanego przez 10 kwiatów py³ku u badanych
taksonów mieœci³a siê w przedziale 97,32-121,92 mg. Wartoœæ tego parametru zale¿a³a
od taksonu. Masa py³ku wytworzona w komorach py³kowych kwiatów T. x ander-
soniana ‘Alba’ by³a o 30% ni¿sza od wydajnoœci py³kowej T. x andersoniana ‘Karina’. 
Pod wzglêdem wzrastaj¹cej wydajnoœci py³kowej badane kwiaty mo¿na uszeregowaæ
nastêpuj¹co: T. x andersoniana ‘Alba’ < T. x andersoniana < T. x andersoniana
‘Karina’. Py³ek z kwiatów badanych taksonów pobiera³y trzmiele i pszczo³y miodne
oraz inne pszczo³owate.
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STRUKTURA TKANKI SEKRECYJNEJ ¯MIJOWCA
ZWYCZAJNEGO (Echium vulgare L.)

Miros³awa Chwil ,  El¿bieta  Weryszko-Chmielewska

Katedra Botaniki, Akademia Rolnicza, Lublin
e-mail: miroslawa.chwil@ar.lublin.pl 

¯mijowiec zwyczajny (Echium vulgare) nale¿y do roœlin nektarodajnych. Kwiaty
tego gatunku by³y licznie odwiedzane przez trzmiele i pszczo³y miodne. Miody z E.
vulgare wyró¿niono w Nowej Zelandii, natomiast w Australii stanowi¹ oko³o 25 %
wszystkich miodów. Miody te wyró¿niaj¹ siê antybakteryjnym dzia³aniem na niektóre
drobnoustroje i wp³ywaj¹ hamuj¹co na agregacjê p³ytek krwi. Przeprowadzone
wczeœniej badania wykaza³y, ¿e w warunkach klimatycznych Polski taksony z rodzaju
Echium nektaruj¹ obficie. 

Badania struktury nektarników kwiatowych Echium vulgare analizowano w mikro-
skopie œwietlnym i skaningowym elektronowym (SEM). Próbki roœlinne do SEM
utrwalono w aldehydzie glutarowym, nastêpnie odwodniono w acetonie i po wysu-
szeniu w punkcie krytycznym CO2 napylono z³otem. Elementy kwiatu obserwowano
w mikroskopie TESLA BS-300.

Tkanka sekrecyjna w kwiatach Echium vulgare tworzy³a wyraŸny pierœcieñ wokó³
nasadowej czêœci zal¹¿ni s³upka. Nektarnik mia³ kszta³t dysku, by³ zbudowany z trzech 
czêœci: skoœnej (przy zal¹¿ni), p³askiej (boczna œciana) i podstawy. Warstwa komórek
gruczo³owych formowa³a cztery wciêcia w kierunku poszczególnych fragmentów
czterodzielnej zal¹¿ni. Nektarnik siêga³ (330 ìm) do po³owy wysokoœci zal¹¿ni s³upka
(648 ìm). Komórki gruczo³owe tworzy³y pok³ad o œredniej szerokoœci promieniowej
równej 142 ìm. Za sekrecjê nektaru na powierzchniê epidermy by³y odpowiedzialne
anomocytyczne aparaty szparkowe rozmieszczone na ca³ej powierzchni nektarnika.
Szparki wystêpowa³y na poziomie innych komórek epidermy. Najwiêksz¹ ich liczbê
stwierdzono przy podstawie nektarnika. Aparaty szparkowe w wiêkszoœci by³y otwarte 
o zró¿nicowanej rozwartoœci poru. Komórki szparkowe mia³y ró¿n¹ wielkoœæ (12-24
ìm). Ich liczba na powierzchni 1 mm2 epidermy wynosi³a œrednio 462. Kutykula na
zewnêtrznej œcianie komórek szparkowych by³a g³adka lub tworzy³a delikatne, koliste
pr¹¿ki wokó³ szparki, przy której zaznacza³y siê grube listwy kutykularne. Natomiast
na komórkach przyszparkowych i innych komórkach epidermy obserwowano
ornamentacjê kutykuli z pr¹¿kami u³o¿onymi promieniœcie (w kierunku szparki) lub
tworz¹cymi przeplatan¹ strukturê.

KWIATY WIERZBY (Salix L.) •RÓD£EM PY£KU

Agnieszka D¹browska,  Maciej  Kwiatkowski

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Cu rie-Sk³odowskiej, Lublin
e-mail: dabrowskaa@vp.pl

We florze Polski wystêpuje 32 taksony z rodzaju Salix L. (Mirek i in. 2002). Rosn¹
one na terenach zró¿nicowanych ekologicznie, jednak wiêkszoœæ z nich preferuje
tereny podmok³e. Dominuj¹ w formacjach roœlinnych, tworz¹c bagienne zaroœla i lasy
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³êgowe charakterystyczne dla zespo³ów Salicetum albo-fragilis R.Tx., Salicetum
triando-viminalis Lohm. (Wysocki i Sikorski 2002; Matuszkiewicz 2007). Kwiaty
wierzb s¹ rozdzielnop³ciowe, zebrane w gêste kotkowate kwiatostany. Mêskie
zbudowane s¹ przewa¿nie z dwóch prêcików, ¿eñskie zaœ z jednego s³upka. Zarówno
prêciki, jak i s³upek wsparte s¹ drobnymi przysadkami i u nasady maj¹ gruczo³
miodnikowy. Kwiaty Salix s¹ owadopylne, rozwijaj¹ siê zale¿nie od gatunku (III-VII),
przed rozwiniêciem siê liœci, razem z nimi lub po ich rozwiniêciu. W pszczelarstwie
najcenniejsze s¹ wierzby wczeœnie kwitn¹ce tj. S. caprea L., S. cinerea L., które
dostarczaj¹ pierwszego po¿ytku wiosennego pszczo³om (Koter 1987). Z py³ku wierzby 
pszczo³y formuj¹ (0,13 g) z³ocisto¿ó³te obnó¿a. Warakomska (1987) podaje, ¿e udzia³
py³ku wierzby w 1 g obnó¿y podczas obfitego po¿ytku wierzbowego mo¿e wynosiæ
nawet 100 %. Py³ek wierzby jest wartoœciowym pokarmem dla pszczó³, zawiera
24,4 % bia³ka i 3,2% t³uszczu. Miód wierzbowy jest drobnoziarnisty, szarawo
kremowy z lekkim posmakiem kory wierzbowej.

W pracy badano opad py³ku wierzby w powietrzu Lublina z zastosowaniem metody 
grawimetrycznej (Dur ham 1964). Badania przeprowadzono w latach 2001-2007 na
terenie Ogrodu Botanicznego UMCS. Wierzba wytwarza du¿o ziaren py³ku, który
w powietrzu osi¹ga doœæ znaczne stê¿enie, w porównaniu do roœlin wiatropylnych.
W badanym okresie pierwsze ziarna py³ku wierzby pojawia³y siê w ró¿nych terminach
miedzy 1 a 31 marca (wyk. 1). Maksymalne stê¿enie py³ku przypada³o w drugiej
po³owie kwietnia, kiedy wiêkszoœæ gatunków Salix by³o w pe³ni kwitnienia. Na terenie 
Ogrodu roœnie 16 taksonów wierzb dostarczaj¹cych py³ek w ró¿nych okresach. Sumy
roczne ziaren py³ku wierzby zawartych w powietrzu ró¿ni³y siê znacznie miêdzy latami 
(wyk. 2), co mo¿e siê wi¹zaæ ze zró¿nicowan¹ obfitoœci¹ pylenia i dwuletni¹
cyklicznoœci¹ kwitnienia, zw³aszcza w pocz¹tkowym okresie badañ.
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PROCES PYLENIA KILKU BYLIN Z RODZINY
BRASSICACEAE

Bo¿ena De nis  ow

Katedra Botaniki, Akademia Rolnicza, Lublin 

Roœliny zielne, zw³aszcza byliny, stanowi¹ obok gatunków drzewiastych bardzo
istotny motyw kompozycji ogrodowych. Wielu zwolenników maj¹ równie¿ ogrody
skalne i alpejskie. W aran¿acjach tego typu  czêsto wykorzystywane s¹ ozdobne byliny 
z rodziny krzy¿owych. Kwiaty tych roœlin s¹ typowo entomogamiczne, a wiele
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gatunków to dobre roœliny po¿ytkowe. Ju¿ Lipiñski (1982) zaleca³ ich uprawê w celu
wzbogacania i urozmaicania po¿ytków. 

Celem badañ by³o poznanie biologii kwitnienia oraz ocena dostarczanego po¿ytku
py³kowego kilku gatunków bylin kobiercowych z rodziny krzy¿owych. Badania
prowadzono w latach 2002-2004 na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie.
Uwzglêdniono nastêpuj¹ce gatunki i odmiany: gêsiówka wczesna (Arabis procurrens
Waldst. et Kit), gêsiówka kaukaska (Arabis caucasica Wild. Ex Schltdl.) oraz dwie
odmiany ¿agwinu ogrodowego Aubrieta x hybrida  ‘Gloriosa’ i ‘Blue Em peror’. 

Kwitnienie badanych gatunków i odmian przypada³o w okresie od drugiej dekady
kwietnia do koñca maja. Gêsiówka kaukaska i wczesna charakteryzowa³y siê bardzo
wczesnym rytmem dziennego rozkwitania kwiatów, do godziny 7.00 (EET) rozkwita³o
odpowiednio 57% i 45% dziennej sumy kwiatów, a ca³y proces z ró¿nym nasileniem
trwa³ do godziny 17.00. W warunkach przeciêtnie panuj¹cej s³onecznej ciep³ej pogody
jeden kwiat ¿y³ 2-4 doby, a do 6 dni zachowywa³y œwie¿oœæ kwiaty gêsiówki wczesnej. 
Pylenie podczas suchej i s³onecznej pogody rozpoczyna siê równoczeœnie z rozchy-
leniem pierwszych p³atków korony i zawsze jako pierwsze pyl¹ g³ówki prêcikowe
osadzone na d³ugich nitkach. Najobficiej kwit³a gêsiówka wczesna wytwarzaj¹ca
przeciêtnie 52 tys. kwiatów na 10 m2. Pozosta³e gatunki i odmiany charakteryzowa³y
siê o oko³o 50% ni¿sz¹ liczb¹ stwierdzanych kwiatów. Masa suchego py³ku waha³a siê
od 1,16 mg (Arabis procurrens) do 6,68 mg (Aubrieta x hybrida ‘Blue Em peror’)
w 100 pylnikach. Przeciêtna wydajnoœæ py³kowa badanych gatunków i odmian
wynosi³a od 2,9 g/10m2 (A. caucasica) do 8,86 g/10 m2 (Aubrieta x hybrida ‘Blue Em -
peror’). 

Ze wzglêdu na iloœci dostarczanego po¿ytku py³kowego oraz zainteresowanie
owadów pszczo³owatych po¿ytkiem badane gatunki i odmiany warto szerzej rozpo-
wszechniaæ i traktowaæ jako uzupe³niaj¹ce Ÿród³o po¿ytku dla pszczo³y miodnej,
pszczó³ samotnic oraz trzmieli.

KWITNIENIE I OBLOT PRZEZ OWADY KILKU
GATUNKÓW Z RODZINY DIPSACACEAE

W ROKU 2007

Bo¿ena De nis  ow,  Mag dal  ena Chu dy

Katedra Botaniki, Akademia Rolnicza, Lublin
e-mail: bozena.denisow@ar.lublin.pl

We florze Polski rodzina Dipsacaceae (szczeciowate) jest reprezentowana przez
nieliczne gatunki, ale ze wzglêdu na bardzo dekoracyjne kwiatostany i obfite kwit-
nienie coraz czêœciej wprowadzane s¹ do uprawy. Spoœród maj¹cych znaczenie pszcze- 
larskie wymieniana jest g³ównie Knautia arvensis, której wydajnoœæ miodowa szaco-
wana jest na ok. 270 kg/ ha.

Szczegó³owe badania obserwacji kwitnienia i oblotu przez owady oraz oceny
dostarczanego po¿ytku py³kowego prowadzono w roku 2007. Uwzglêdniono nastêpu-
j¹ce gatunki Knautia arvensis (L.) Coult. ssp arvensis, K. macedonica Griseb.,
Scabiosa ochroleuca L., Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov (=C. tatarica auct.)
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rosn¹ce na terenie Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Pora i d³ugoœæ kwitnienia
badanych gatunków przypada³a w okresie od czerwca do trzeciej dekady lipca. Kwiaty
badanych gatunków zebrane s¹ w g³ówkowate kwiatostany, otoczone licznymi okry-
wami. Kwitnienie wszystkich badanych gatunków dobywa siê w ci¹gu dnia pomiêdzy
6.00 a 19.00, ale wyst¹pi³o zró¿nicowanie intensywnoœci tego procesu. Ponad 30%
kwiatów Scabiosa ochroleuca rozkwita pomiêdzy 9.00 a 10.00. W przypadku
Cephalaria gigantea obserwowano dwa wyraŸne szczyty kwitnienia o godzinie 9.00
oraz o 17.00. Wiêkszoœæ kwiatów Knautia macedonica rozkwita³o w godzinach popo-
³udniowych (16.00-19.00), a kwitnienia K. arvensis by³o najbardziej ustabilizowane.
Badane roœliny charakteryzowa³a znaczna obfitoœæ kwitnienia, a liczba kwiatów
w kwiatostanie wszystkich gatunków zale¿a³a od fenologicznej fazy kwitnienia.
Najwiêcej kwiatów notowano w g³ówkach Scabiosa ochroleuca przeciêtnie 90,17;
a najmniej w kwiatostanach Knautia macedonica œrednio- 67,6. Najobficiej kwit³a
Cephalaria gigantea wytwarzaj¹c przeciêtnie 61,5 tys. kwiatów na 1 m2. Pozosta³e
gatunki wytwarza³y œrednio 43,8 tys. kwiatów/m2 (Scabiosa ochroleuca), 26,2 tys./m2

(Knautia macedonica), oraz 15,6 tys./m2 (Knautia arvensis). Obliczona wydajnoœæ
py³kowa okaza³a siê najwy¿sza w przypadku Cephalaria gigantea i wynios³a 20,09 g
z 1 m2  uprawy. Scabiosa ochroleuca mo¿e dostarczyæ œrednio 7,7 g py³ku z 1 m2,
Knautia arvensis 4,7 g z 1 m2, a K. macedonica tylko 2,85 g z 1 m2.Wszystkie badane
gatunki s¹ chêtnie odwiedzane przez owady zapylaj¹ce.

PO¯YTEK PY£KOWY Z Euphorbia virgultosa  Klok.

Bo¿ena Denisow

Katedra Botaniki, Akademia Rolnicza, Lublin
e.mail: bozena.denisow@ar.lublin.pl

W literaturze pszczelarskiej niektóre gatunki z rodzaju Euphorbia (np. E. palustris) 
wymieniane s¹ jako dostarczaj¹ce po¿ytku nektarowego. Py³ek stanowi pokarm
pszczó³ samotnic g³ównie z rodzaju porobnicowatych i miesiarkowatych. We florze
Polski najpowszechniejsze s¹ E. cyparissias, E. helioscopia, E.esula, E. virgultosa
wystêpuj¹ce na stanowiskach synantropijnych.

W pracy analizowano cechy biologii i morfologii kwiatostanów E. virgultosa Klok. 
przydatne w botanice pszczelarskiej. Ustalano równie¿ masê dostarczanego py³ku.
Obserwacje prowadzono w latach 2002-2006 na terenie Lublina.

E. virgultosa jest gatunkiem rozpowszechnionym na Wy¿ynie Lubelskie, gdzie
licznie wystêpuje na wielu stanowiskach synantropijnych. Badany gatunek wytwarza
kwiatostany typu pseudantium tzw. cyathia, zgrupowane po trzy i tworz¹ce kwiato-
stany wy¿szego rzêdu wierzchotki wieloramienne. Udzia³ cyathiów obup³ciowych na
pêdach E. virgultosa wynosi œrednio 81,7%. Mêskie cyathia zlokalizowane s¹ wy³¹cz-
nie na pêdzie, w obrêbie polichasium wystêpuj¹ cyathia obup³ciowe. Œrednio notowa-
no 84,7 cyathiów na jednym pêdzie. Cyathia hermafrodytyczne by³y przeds³upne.
Przeciêtna funkcjonalna d³ugoœæ ¿ycia cyathiów wynosi³a 13-16 dni. Liczba kwiatów
prêcikowych w obrêbie cyathium by³a zmienna w latach badañ, zale¿a³a tak¿e od
po³o¿enia kwiatostanów na pêdzie. W cyathiach notowano przeciêtnie 14,22 pylniki.
Masa py³ku produkowanego w pylnikach korelowa³a dodatnio z wielkoœci¹ pylników,
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podlega³a tak¿e nieznacznym wahaniom w latach badañ. Prêciki wytwarza³y œrednio
0.51 mg w 100 prêcikach. Obliczona masa dostarczanego po¿ytku py³kowego waha siê 
w zale¿noœci od roku badañ i stanowiska obserwacji od 0,31 do 2,51 g z 1 m2.

Owady zapylaj¹ce chêtnie odwiedza³y kwiaty Euphorbia virgultosa. Roœliny by³y
licznie odwiedzane przez pszczo³ê miodn¹ oraz dzikie pszczo³owate, zw³aszcza
trzmiele.

ELECTRONIC METHOD NECTARES

Lidia  Kolbina,  So f ia  Nepeivoda,

The Udmurt State Sci en tific Re search In sti tute of Ag ri cul ture, Izhevsk, Udmurt Re pub lic
e-mail: beekepper@udmnet.ru

The pro cess of stud ies and fol low ing cal cu la tion of the nec tar pro duc tiv ity of honey 
plants is al ways dif fi cult and com plete, es pe cially from the point of view of math e mat -
ics. The chem i cal anal y sis by R.Bertran, N. Issekuts, A. Gagedorn-Iensen helps bee re -
search ers to have real data about the quan tity of sugar in the nec tar. But the cal cu la tion
is too long and hard. For cal cu lat ing the quan tity of sugar in nec tar we have de cided to
make such pro cess eas ier with the help of elec tronic method. So we’ve cre ated with the 
help of  pro gram Microsoft Ex cel 2000 the elec tronic method Nectares; for the base of
it we have taken the pro gram of the above-named au thors-sci en tists.

The elec tronic method is pro vided with the light way of the ti tre change and the
con trol of in ves ti gat ing sam ples. All re sults are shown in the ta ble for the list of pa per
by size A4. 

We hope the elec tronic method Nectares will be use ful for beekeeper-re search ers,
as well as for beekeeper-selectionists, sci en tists, stu dents who study nec tar and honey
pro duc tiv ity of plants.

MORFOLOGIA KWIATÓW I NEKTARNIKÓW
KWIATOWYCH DERENIA BIA£EGO (Cornus alba L.)

Agata  Konarska

Katedra Botaniki, Akademia Rolnicza, Lublin

Dereñ bia³y wystêpuje w pó³nocnej czêœci Rosji, w Mongolii, Korei, Chinach oraz
Japonii. Krzew osi¹ga do 3 m wysokoœci i odznacza siê charakterystycznymi
krwistoczerwonymi prêgowatymi pêdami. Kwitnienie przypada na maj i czerwiec,
a pojedyncze kwiatostany pojawiaj¹ siê a¿ do jesieni. Drobne ¿ó³to-bia³e kwiaty
zebrane s¹ w szczytowe podbaldachy. Z regu³y bia³awe owoce typu pestkowca maj¹
œrednicê ok. 7-8 mm i dojrzewaj¹ od lipca do paŸdziernika. Cornus alba jest gatunkiem 
wytrzyma³ym na zadymienie i zanieczyszczenie powietrza. Polecany jest do zadrze-
wienia osiedli przemys³owych.

W literaturze podkreœla siê g³ównie walory dekoracyjne pêdów ewentualnie liœci
derenia bia³ego. Kwiaty i owoce nie maj¹ wiêkszej wartoœci ozdobnej. Ze wzglêdu
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jednak na du¿¹ liczbê kwiatów wytwarzanych przez krzewy (do 1750 na m2) gatunek
ten mo¿e stanowiæ istotny po¿ytek dla owadów zapylaj¹cych. O wartoœci py³kowej
innego gatunku (Cornus stolonifera) donosi Banaszak (1987), w literaturze natomiast
nie znaleziono informacji na temat wydajnoœci nektarowej tego gatunku ani budowy
gruczo³ów nektarnikowych. 

Kwiaty Cornus alba posiadaj¹ cztery zredukowane do r¹bków dzia³ki kielicha
i cztery bia³o-kremowe p³atki korony. Miêdzylegle w stosunku do p³atków ustawione
s¹ cztery prêciki o d³u¿szych ni¿ p³atki bia³ych nitkach prêcikowych i ¿ó³tawych
g³ówkach. Nasada szyjki dolnego s³upka otoczona jest ¿ó³to zabarwionym, wypuk³ym
nektarnikiem tworz¹cym pierœcieñ o znacznej œrednicy i mi¹¿szoœci. Wraz z opada-
niem p³atków korony i prêcikowia zmienia siê barwa nektarnika, z ¿ó³tej na krwisto-
czerwon¹. Zewnêtrzn¹ powierzchniê dna kwiatowego pokrywaj¹ gêsto rozmieszczone
w³oski mechaniczne, przylegaj¹ce do epidermy na ca³ej swej d³ugoœci.

Kr¹¿ek nektarnikowy o pofa³dowanej powierzchni pokryty jest epiderm¹, której
wielok¹tne komórki maj¹ uwypuklon¹ œcianê zewnêtrzn¹. Kutykula pokrywaj¹ca
epidermê w wielu miejscach jest silnie pr¹¿kowana. Pr¹¿ki te charakteryzuj¹ siê
równoleg³ym przebiegiem lub te¿ maj¹ znacznie skrócon¹ d³ugoœæ i przypominaj¹
wygl¹dem „fastrygê”. Obserwowano równie¿ uwypuklenia kutykuli w formie broda-
wek, a tak¿e komórki pokryte g³adk¹ kutykul¹.

Na powierzchni gruczo³u w wielu miejscach widoczna by³a zaschniêta wydzielina
oraz wosk w formie zlewaj¹cych siê grudek. Sekrecja nektaru odbywa siê przez
otwarte aparaty szparkowe, równomiernie rozmieszczone na ca³ej powierzchni
nektarnika. Liczne szparki zlokalizowane by³y nieznacznie poni¿ej poziomu komórek
skórki i otoczone 6-8 komórkami epidermy pokrytymi zazwyczaj g³adk¹ kutykul¹.

THE PART OF HONEYBEES IN POLLINATION OF
SOME ECOLOGICALLY GROWN CROPS

Ivan Popoviè

SCAR, In stit ute of Apic ultu re, Lipt ovský Hrád ok, Slova kia

In 2003, 2004, 2005 there were in ves ti gated dif fer ences in basal beekeeping prop -
er ties and in ef fects of pol li na tion work of hon ey bees be tween eco log i cally and con -
ven tion ally grown black cur rants (Ribes nigrum) and buck wheat (Fagopyrum
esculentum). Ex per i ments were based as small-plot un der me te o ro log i cal con di tions of
the north ern Slovakia and were per formed in the first third of flow er ing.
There were ob served, or mea sured, or cal cu lated:

· momentaneous hon ey bee den sity

· nec tar se cre tion, sugar con cen tra tion of nec tar

· hon ey bee pol li na tion ef fects 

· oth ers
Some plants were iso lated dur ing flow er ing us ing organtine bags. Basal re sults

were given into the ta bles (see poster).
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Re sults:

Hon ey bees, mainly nec tar for ag ers, formed the pre dom i nant mass of pol li nat ing
Insecta, both on Ribes nigrum and Fagopyrum esculentum, both on eco log i cally and
con ven tion ally grown crops (72-81%).

Nec tar se cre tion of Ribes nigrum flow ers ranged in sin gle years be tween 19 - 30
mg per 25 flow ers, 24 mg on av er age. Sugar nec tar con cen tra tion ranged be tween
27-36 %, 31% on av er age. Dif fer ences be tween eco log i cally and con ven tion ally grown 
crops were not sta tis ti cally sig nif i cant. Nec tar se cre tion of Fagopyrum esculentum
flow ers ranged in sin gle years be tween 23-35 mg per 50 flow ers, 28 mg on av er age.
Sugar nec tar con cen tra tion ranged be tween 37-41%, 39% on av er age. All with out sta -
tis ti cal sig nif i cance be tween plants of both in ves ti gated groups.

Momentaneous hon ey bee den sity per 100 shrubs of Ribes nigrum ranged on av er -
age in sin gle years be tween 89 up to 132 bees, 107 on eco log i cally grown shrubs, 116
on con ven tion ally ones, with out sta tis ti cally sig nif i cance. Momentaneous hon ey bee
den sity per 100 m2 of Fagopyrum esculentum ranged on av er age in sin gle years be -
tween 270 up to 460 bees, in 3 years av er age 362 on eco log i cally grown plants, 365 on 
con ven tion ally ones, with out sta tis ti cal sig nif i cance.

Pol li nat ing ef fects of hon ey bees at both plants be tween pol li nated and unpollinated
ones were con sid er able. Pol li nated shrubs of Ribes nigrum pro duced on av er age in
55% more ber ries as unpollinated. Eco log i cally grown shrubs of Ribes nigrum pro -
duced on av er age in 9,7% less ber ries than con ven tion ally ones. Pol li nated plants of
Fagopyrum esculentum pro duced on av er age in 68% more seeds as unpollinated. Eco -
log i cally grown plants of Fagopyrum esculentum pro duced on av er age in 3,2 % less
seeds than con ven tion ally ones. 

EKOLOGIA KWITNIENIA NIEKTÓRYCH
PRZEDSTAWICIELI Z RODZAJU Sedum L.

(CRASSULACEAE DC.)

Kry s tyna Ry s iak,  Ma cie j  Kwiat  kows ki

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Cu rie-Sk³odowskiej, Lublin
e-mail: botanik@hektor.umcs.lublin.pl

Wœród przedstawicieli rodziny gruboszowatych (Crassulaceae DC.) mo¿na wyró¿-
niæ roœliny ozdobne i lecznicze. S¹ to znane w Polsce gatunki z rodzaju rozchodnik
(Sedum L.). Kwiaty niektórych dekoracyjnych bylin wytwarzaj¹ zarówno nektar jak
i py³ek (Demianowicz, 1953) i chêtnie odwiedzane s¹ przez ró¿ne owady zapylaj¹ce. 

Badania prowadzono na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie.
Egzemplarze badanych taksonów ros³y w ró¿nych jego czêœciach. Obserwacjami
objêto: Sedum al bum, Sedum al bum ‘Murale’, Sedum anacampseros, Sedum spurium,
Sedum spurium ’Tri color’ oraz Sedum spurium ’Purpurteppich’. W latach 2001-2002
badano sezonow¹ dynamikê kwitnienia pod wzglêdem d³ugoœci, obfitoœci i natê¿enia.

D³ugoœæ kwitnienia Sedum al bum to 31 dni zaœ Sedum spurium 48. D³ugoœæ pe³ni
kwitnienia Sedum al bum ‘Murale’ (59%), Sedum anacampseros (76%). Gatunki te
i odmiany cenne s¹ równie¿ pod wzglêdem terminu kwitnienia (od pocz¹tku maja do
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koñca sierpnia). Ponadto obserwowano oblot owadów na kwiatach rozchodników.
Korzystne warunki atmosferyczne panuj¹ce w trakcie badañ sprzyja³y lotom pszczó³
i muchówek. Owady pojawia³y siê miêdzy godz. 9.00 a 10.00. Nasilenie oblotu
nastêpowa³o w godz. 11.30-14.00 na Sedum spurium i Sedum al bum. Najwiêcej
pszczó³ obserwowano na purpuroworó¿owych kwiatostanach Sedum anacampseros
oraz karminowych kwiatach Sedum spurium ‘Purpurteppich’. 

Istotn¹ cech¹ bylin rabatowych obok ich wartoœci zdobniczej jest ich trwa³oœæ
i biologia kwitnienia, która pozwala je zaliczyæ do roœlin ekologicznych. Obserwuj¹c
bowiem liczn¹ obecnoœæ pszczó³ i muchówek na badanych rozchodnikach, mo¿na
polecaæ niektóre z nich do ogrodów pszczelarskich.

Literatura

Demianowicz  Z . ,  ( 1953) -  Roœliny miododajne, PWRiL, Warszawa

Ko³ towsk i  Z . ,  ( 2006) -  Wielki at las roœlin miododajnych, PWR SA

PO¯YTEK PY£KOWY I MORFOLOGIA
NEKTARNIKÓW JE¯ÓWKI PURPUROWEJ

Echinacea purpurea (L.) MOENCH 

Aneta  Sulborska

Katedra Botaniki, Akademia Rolnicza, Lublin

Echinacea purpurea (Rudbeckia purpurea) (Asteraceae) znana jest w Polsce jako
je¿ówka purpurowa, rotacznica purpurowa lub czes³ota purpurowa. Pochodzi ze
wschodnich rejonów Ameryki Pó³nocnej. Uznawana jest g³ównie jako roœlina
lecznicza o dzia³aniu przeciwzapalnym i immunostymuluj¹cym, tak¿e jako bylina
ozdobna. Ma równie¿ znaczenie pszczelarskie.

Celem pracy by³o zbadanie morfologii ziaren py³ku i jego ¿ywotnoœci, wydajnoœci
py³kowej oraz okreœlenie po³o¿enia i cech powierzchni epidermy nektarników. Badania 
przeprowadzono w latach 2006-2007 na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS
w Lublinie. Obserwacje wykonano z wykorzystaniem mikroskopu stereoskopowego,
œwietlnego i skaningowego elektronowego. Wydajnoœæ py³kow¹ okreœlono
zmodyfikowan¹ metod¹ eterowo-wagow¹ Warakomskiej (1972). ¯ywotnoœæ py³ku (%) 
obliczono w próbie 1200 ziaren po zabarwieniu acetokarminem. 

W koszyczkach je¿ówki purpurowej znajdowa³o siê œrednio 20 ró¿owych, p³onych
kwiatów nibyjêzyczkowatych i 353 obup³ciowych kwiatów rurkowatych, wyrasta-
j¹cych u podstawy b³oniastych przysadek. Zgodnie z klasyfikacj¹ Erdtmana (1952)
ziarna py³ku Echinacea nale¿¹ do p³asko-kulistych (P/E = 0,99). Charakteryzuj¹ siê
kolczast¹ skulptur¹ o œredniej d³ugoœci kolców 4,67 µm. Na powierzchni egzyny
wystêpuj¹ równie¿ krople kitu py³kowego. Z pomiarów wynika, ¿e d³ugoœæ osi
biegunowej (P) wynosi œrednio 23,68 µm, zaœ d³ugoœæ osi równikowej (E) 24,00 µm.
Pod wzglêdem wielkoœci ziarna py³ku testowanej je¿ówki nale¿¹ do œrednich. Py³ek
wykazuje wysok¹ ¿ywotnoœæ dochodz¹c¹ do 94 % ziaren. Œrednia masa py³ku
wytworzona przez 10 kwiatów wynosi 3,3 mg, a jeden koszyczek produkowa³ w bada-
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nych warunkach 116,5 mg py³ku. Wyniki te sugeruj¹, ¿e je¿ówka jest dobrym Ÿród³em
py³ku dla zapylaj¹cej entomofauny.

Nektarniki u badanego gatunku usytuowane s¹ tylko w kwiatach rurkowatych.
Otaczaj¹ podstawê szyjki dolnego s³upka, tworz¹c pierœcieñ o lekko pofa³dowanej
krawêdzi górnej. Nektar wydzielany jest przez zmodyfikowane aparaty szparkowe
rozmieszczone g³ównie w szczytowej czêœci gruczo³u. Komórki aparatów szparko-
wych usytuowane s¹ na poziomie pozosta³ych komórek epidermy lub s¹ lekko
wyniesione ponad ich powierzchniê.

STÊ¯ENIE PY£KU WIERZBY (Salix spp.)
W POWIETRZU WSKA•NIKIEM DOSTÊPNOŒCI

PY£KU DLA PSZCZÓ£

El¿bieta  We ryszko-Chmie lews ka,  Kry s tyna Pio t rows ka

Ka ted ra Bo tan iki, Akad emia Rol nic za, Lu blin

Do rodzaju wierzba (Salix L.) nale¿y oko³o 500 gatunków oraz bardzo wiele
mieszañców. W Europie wystêpuje 35 gatunków. Wierzby s¹ dwupienne. Drobne
kwiaty prêcikowe i s³upkowe o prostej budowie nie wytwarzaj¹ okwiatu. Kwiat
prêcikowy sk³ada siê z liœcia przykwiatowego, 2-12 prêcików i 1 lub 2 nektarników.
Kwiat s³upkowy posiada u nasady skórzasty liœæ przykwiatowy, 1 s³upek z dwu-
dzielnym znamieniem oraz 1 lub 2 nektarniki. Kwiaty zebrane s¹ w kotkowate
kwiatostany. Kotki prêcikowe ze wzglêdu na jaskrawo ¿ó³t¹ barwê pylników s¹
³atwiejsze do zauwa¿enia ni¿ zielonkawe kotki s³upkowe. Nektarniki w kwiatach
wierzby wydzielaj¹ bardzo obficie nektar, który mo¿e siê ró¿niæ zawartoœci¹ cukrów
miêdzy kwiatami mêskimi i ¿eñskimi tego samego gatunku. Podobnie jak nektar, py³ek 
jest dostêpny dla owadów przez ca³y dzieñ. Kwiaty odwiedzane s¹ przez pszczo³ê
miodn¹ i trzmiele. Obnó¿a z py³ku wierzby s¹ du¿e i maj¹ ró¿ne odcienie ¿ó³tej barwy.

Badania stê¿enia py³ku wierzby w aeroplanktonie Lublina prowadzono metod¹
wolumetryczn¹ w latach 2005-2007. Obliczono dobowe stê¿enia py³ku, wyra¿ane
liczb¹ ziaren w 1 m3 powietrza w ci¹gu 24 h. Stwierdzono, ¿e sezon py³kowy wierzby
rozpocz¹³ siê najwczeœniej w roku 2007 i py³ek tego taksonu by³ obecny w powietrzu
ju¿ 7 marca. W latach 2005, 2006 pojawienie siê pierwszych ziaren py³ku wierzby
przypada³o odpowiednio na 5.04 i 9.04. Roczne sumy ziaren py³ku Salix w 1 m3

w latach 2006 i 2007 by³y zbli¿one (1092 i 1121). Z wykresów obrazuj¹cych dynamikê 
stê¿enia py³ku wierzby w sezonie wegetacyjnym wynika, ¿e maksymalne stê¿enie
py³ku w powietrzu w latach badañ wynosi³o 96-128 ziaren w m3. Najwy¿sze koncen-
tracje tego py³ku rejestrowano miêdzy 14.04 a 1.05, a koniec sezonu py³kowego przy-
pada³ na 15 maja. Z przedstawionych danych wynika, ¿e py³ek wierzby mo¿e byæ do-
stêpny dla pszczó³ w znacznych iloœciach miêdzy 10 kwietnia a 10 maja. W ka¿dym
sezonie py³kowym zaznaczaj¹ siê 2 lub 3 piki, które mog¹ wskazywaæ na sukcesywne
uwalnianie py³ku przez ró¿ne gatunki wierzby.
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Przebieg sezonów py³kowych wierzby w Lublinie w latach 2005-2007



WALORY PSZCZELARSKIE KWIATÓW PIGWOWCA 
JAPOÑSKIEGO (Chaenomeles ja pon ica LINDL.)

El¿bieta  Weryszko-Chmielewska,  Miros³awa Chwil ,
Mykhaylo Chernetskyy

Katedra Botaniki, Akademia Rolnicza, Lublin
e-mail: elzbieta.weryszko@ar.lublin.pl 

Pigwowiec japoñski zosta³ przywieziony z Japonii do Europy w 1874 roku. Jest
atrakcyjnym krzewem w trakcie kwitnienia i owocowania, który osi¹ga 1 m wyso-
koœci. Ognistoczerwone kwiaty zebrane w pêczki (do 6 kwiatów) skupione s¹ w dolnej 
czêœci krzewu. Pigwowiec stanowi cenne Ÿród³o po¿ytku dla owadów ze wzglêdu na
wczesn¹ porê kwitnienia (IV-V). U pigwowca wystêpuje wielopostaciowoœæ kwiatów,
które ró¿ni¹ siê zdolnoœci¹ do wytwarzania owoców.

Kwitn¹ce krzewy pigwowca japoñskiego obserwowano w Ogrodzie Botanicznym
UMCS w Lublinie w latach 2006-2007. Okreœlono d³ugoœæ kwitnienia krzewu i d³u-
goœæ ¿ycia kwiatu. Przedstawiono dobow¹ dynamikê rozkwitania kwiatów i oblot
kwiatów przez owady. Porównano cechy morfologiczne nektarników w ró¿nych
typach kwiatów i zawartoœæ cukru w nektarze.

W wyniku badañ stwierdzono, ¿e kwitnienie pigwowca japoñskiego przypada³o na
1-25 maja. D³ugoœæ ¿ycia kwiatów wynosi³a 7 dni. Proces rozkwitania kwiatów
najintensywniej przebiega³ w godzinach 11-15. W tych samych godzinach
obserwowano najwiêcej pszczó³ i trzmieli w kwiatach. Wizyta pszczo³y miodnej
w kwiecie trwa³a 7-16 sek., natomiast trzmiela 3-5 sek. Kwiaty by³y przeds³upne
(protogynia), poniewa¿ receptywnoœæ znamienia s³upka stwierdzono ju¿ w zamkniê-
tym p¹ku, natomiast prêciki dojrzewa³y znacznie póŸniej. Liczba prêcików w kwiecie
osi¹ga³a 27-28. By³y one u³o¿one w 3 okó³kach (7-12 w okó³ku).

Tkanka nektarnikowa mia³a ró¿n¹ barwê w zale¿noœci od kategorii kwiatu: od
¿ó³tej przez zielono-¿ó³t¹ do zielonej. Gruboœæ tkanki nektarnikowej by³a równie¿
zró¿nicowana i wynosi³a od 190 do 290 ìm. Zawartoœæ cukru w nektarze wynosi³a
œrednio 34,7%. By³a ona znacznie wy¿sza ni¿ uzyskana przez nas we wczeœniejszych
badaniach (20,3%).

WARUNKI PRZEMYS£OWEJ UPRAWY
PSZCZELNIKA MO£DAWSKIEGO

(Dracocephalum moldavica L.) 

Ta deu sz  Wol  ski ,  Sta  nis ³aw Kwiat  kows ki ,  Ka zim ierz  G³ow niak,
Mi cha³  Haj  nos

Katedra i Zak³ad Farmakognozji z Pracowni¹ Roœlin Leczniczych AM, Lublin
e-mail: stanleyk@poczta.onet.pl

 Pszczelnik mo³dawski jest roœlin¹ o kwiatach; fioletowo-, purpurowo-, b³êkitno
niebieskich oraz bia³ych, nale¿¹c¹ do rodziny wargowych (Lamiaceae = Labateae)
i posiada wiele interesuj¹cych w³aœciwoœci u¿ytkowych. Nazwa roœliny wywodzi siê
od g³ównego zastosowania zwi¹zanego z obfitoœci¹ po¿ytku pszczelego [1]. Inne
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w³aœciwoœci surowca wynikaj¹ z jego sk³adu chemicznego. Jako surowiec olejkowy
wykazuje on w³aœciwoœci sedatywne, zaœ obecnoœæ w roœlinie zwi¹zków fenolowych
i polifenolowych w tym kwasu rozmarynowego decyduj¹ o wielokierunkowych
w³aœciwoœciach farmakologicznych [2,8]. Wa¿nym komponentem sk³adu chemicznego
nasion jest obecnoœæ oleju t³ustego oraz œluzu. Prowadzone przez nas od szeregu lat
systematyczne badania nad biologi¹ wzrostu i rozwoju [3,4,5] pozwoli³y na optymali-
zacjê uprawy tego surowca i opracowanie instrukcji technologicznej uprawy [6].
Wykonano równie¿ badania nad zawartoœci¹ i sk³adem olejku eterycznego wystêpu-
j¹cego w czêœciach nadziemnych pszczelnika [7]. Oprócz metabolitów wtórnych
analizowano równie¿ zawartoœæ i sk³ad metabolitów pierwotnych wystêpuj¹cych
w nasionach tj. oleju t³ustego i œluzu. 

W zwi¹zku z tym oznaczono œredni plon nasion pszczelnika w doœwiadczeniach
poletkowych, który wynosi³ w przeliczeniu na ha. ok. 1600 kg dla formy bia³ej i 1900
kg dla formy niebieskiej. Konsekwencj¹ tych badañ by³o nawi¹zanie wspó³pracy firm¹ 
z „Agrofarm” SA w Tuszynie Majorackim, która jest producentem leków roœlinnych
i kosmetyków. Zaowocowa³o to podpisaniem umowy na uprawê pszczelnika mo³daw-
skiego na powierzchni ponad hektarowej. Uprawa prowadzona by³a w okolicach
K³odawy, zag³êbiu produkcji nasion wiesio³ka, a otrzymany plon w warunkach gleb III 
– IV klasy, dla obu badanych form pszczelnika wynosi³ ok. 1 t/ha. Jak wynika
z informacji internetowej na rynku europejskim pojawi³y siê w ofercie handlowej dwa
biooleje otrzymywane z nasion pszczelnika mo³dawskiego; czeski „Moravol” oraz
niemiecki „Vi tal ity” [9,10].  Zawartoœæ procentowa oleju t³ustego w nasionach
pszczelnika kszta³tuje siê na poziomie 20-30%, a g³ównym sk³adnikiem tego oleju jest
kwas á-linolenowy (ALA) zaliczany do grupy biologicznie aktywnych kwasów typu
n-3. Olej ten charakteryzuje siê wysok¹ zawartoœci¹ kwasów nienasyconych
nale¿¹cych do niezbêdnych nienasyconych kwasów t³uszczowych (NNKT), których
suma kszta³tuje siê na poziomie ponad 90% masy oleju. Dlatego te¿ olej t³usty z nasion 
pszczelnika mo³dawskiego zaliczany jest do tzw. bioolejów i ma zastosowanie
w kosmetyce ale mo¿e równie¿ mieæ zastosowanie w fitoterapii jako suplement diety.
Jak podaj¹ czescy kontrahenci firmy „Agrofarm” europejski area³ upraw pszczelnika
mo³dawskiego kszta³tuje siê na poziomie ok. 200-400 ha. 

Uzyskane przez nas we wspó³pracy z „Agrofarmem” nasiona obu form pszczelnika
mo³dawskiego mog¹ pos³u¿yæ do popularyzacji upraw tej roœliny. W przypadku
zainteresowania Uczestników Konferencji nieodp³atnymi próbkami nasion chêtnie je
udostêpnimy podczas sesji posterowej. 
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OM¯YN DAVIDA (Buddleja davidii Franch.) -
ATRAKCYJNA ROŒLINA OZDOBNA I LECZNICZA

DOSTARCZAJ¥CA PO¯YTKU DLA OWADÓW

Tadeusz Wolski ,  Dorota  Ko³ tunowska,  Tomasz Baj ,  Kazimierz
G³owniak,  Stanis ³aw Kwiatkowski  

Katedra i Zak³ad Farmakognozji z Pracowni¹ Roœlin Leczniczych Akademii Medycznej im. prof. F.
Skubiszewskiego, Lublin

Om¿yn Davida (Buddleja davidii) to jeden z przedstawicieli licznego w gatunki (tj.
oko³o 100 gatunków) rodzaju Buddleja (Buddlejaceae). Jego naturalnym œrodowi-
skiem jest obszar klimatu tropikalnego i subtropikalnego Chin (czêœæ po³udniowo-
zachodnia), gdzie tworzy zaroœla na zboczach gór a¿ do wysokoœci 3000 m n.p.m. [4]
Roœlina znana jest od lat dziewiêædziesi¹tych XIX wieku i uprawiana w wielu krajach
Europy – tak¿e w Polsce – jak równie¿ na innych kontynentach jako wysoce atrak-
cyjny krzew ozdobny [6]. 

Budleja Davida to krzew naturalnie dorastaj¹cy do 5 m wysokoœci (w warunkach
klimatu umiarkowanego do 2,5 – 3 m) o szerokim, luŸnym pokroju. Liœcie ciemno-
zielone, b³yszcz¹ce, pojedyncze, nakrzy¿leg³e, w¹skie, jajowate lub eliptyczne, gêsto,
drobno pi³kowane, od spodu bia³awo omszone o d³ugoœci od 4 do 20 cm. Kwiatostany
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wiechowate, zwykle przewisaj¹ce, okaza³e, osi¹gaj¹ce w naturze do 30 cm d³ugoœci.
Barwa korony kwiatowej bladofioletowa lub lila, czasami bia³a, z pomarañczowo¿ó³t¹
gardziel¹. Owoc budlei wykszta³ca siê w postaci cylindrycznej torebki. Nasiona
eliptyczne, drobne 2-4 x 0,5 mm, opatrzone skrzyde³kami na obu koñcach. Kwitnie od
maja do paŸdziernika. Znanych jest bardzo wiele (oko³o 90) odmian ogrodowych tego
gatunku o szerokiej skali barw (m.in. bia³e, czerwone, ciemnofioletowe) [8]. Buddleja
davidii toleruje szeroki zakres warunków klimatycznych. Wymaga stanowiska
s³onecznego lub lekko ocienionego, przepuszczalnych i ¿yznych gleb o pH od 5.5-8.5.
Jest odporna na suszê, ale wra¿liwa na niskie temperatury. W cieplejszym klimacie
pozostaje zimozielona. Kwitnie ju¿ w pierwszym roku po posadzeniu [4, 6]. 

Roœlina ta by³a stosowana od dawna w tradycyjnej medycynie chiñskiej w postaci
sproszkowanych liœci lub wyci¹gu wodnego jako œrodek wchodz¹cy w sk³ad ok³adu
przyspieszaj¹cego gojenie ran oraz chorób skóry – w tym wrzodów i tr¹du [3]. Badania 
fitochemiczne dotycz¹ce om¿ynu wskazuj¹ na obecnoœæ zwi¹zków biologicznie
czynnych z grupy irydoidów (aukubina, katalpol), seskwiterpenów (buddledyna A),
fenyloetanoidów (werbaskozyd), flawonoidów (linaryna) oraz kwasów fenolowych
(g³ównie kwas chlorogenowy) i garbników. Zwi¹zki te wspomagaj¹ proces regeneracji
naskórka i gojenia ran oraz wykazuj¹ aktywnoœæ przeciwgrzybicz¹ i przeciwdrobno-
ustrojow¹. Ekstrakt z budlei Davida wykazuje tak¿e silne w³aœciwoœci ochronne
przeciw promieniowaniu UV i stosowany jest jako dodatek do ochronnych kremów
kosmetycznych i preparatów zapobiegaj¹cych starzeniu siê skóry [8, 9].

Kwiaty om¿ynu wydzielaj¹ nektar oraz silny, przyjemny zapach, przyci¹gaj¹cy
zapylacze, jakimi s¹ g³ównie motyle, rzadziej pszczo³y czy kolibry [7]. Motyle takie
jak rusa³ka admira³ (Vanessa atalanta) czy rusa³ka pawik (Inachis io) w okresie
kwitnienia bardzo czêsto odwiedzaj¹ tê roœlinê [2]. Wœród owadów zbieraj¹cych nektar 
z kwiatów budlei mo¿na spotkaæ tak¿e ró¿ne gatunki pszczó³, tak¿e pszczo³ê miodn¹
[5]. Sk³adnikiem lotnym, który warunkuje takie zachowanie owadów, zw³aszcza motyli 
jest oksoizoforon – nieregularny terpen wystêpuj¹cy jako g³ówny sk³adnik olejku
eterycznego wydzielanego obficie, bo a¿ w iloœci 10 000 ng/h przez kwiatostan
om¿ynu zawieraj¹cy œrednio 400 pojedynczych kwiatów [1]. 

Nale¿y podkreœliæ rolê w przydomowych ogrodach tak atrakcyjnej dla owadów
roœliny, bêd¹cej jednoczeœnie krzewem o du¿ych walorach ozdobnych. Obecnoœæ
om¿ynu mo¿e powodowaæ zwiêkszenie liczebnoœci dzikich owadów zapylaj¹cych, co
mo¿e podnieœæ wysokoœæ plonów. Om¿yn mo¿e tak¿e stanowiæ drugorzêdne Ÿród³o
po¿ytku dla pszczó³, zw³aszcza w krytycznych brakach po¿ytków w okresie póŸnego
lata czy jesieni, gdy¿ jego kwitnienie trwa a¿ do paŸdziernika [5].
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BIOLOGIA KWITNIENIA I WYDAJNOŒÆ PY£KOWA
DWU GATUNKÓW KRZEWÓW OZDOBNYCH Z

RODZINY RÓ¯OWATYCH

Anna Wróblewska,  Katarzyna Cegl iñska

Katedra Botaniki, Akademia Rolnicza, Lublin
e-mail: anna.wroblewska@ar.lublin.pl, kasianik@o2.pl

Wœród przedstawicieli rodziny Rosaceae doœæ liczn¹ grupê we florze Polski
stanowi¹ krzewy zarówno uprawiane jak te¿ wystêpuj¹ce w naturalnych zbiorowiskach 
roœlinnych. Ich kwiaty s¹ chêtnie oblatywane przez ró¿ne owady zapylaj¹ce, bowiem
dostarczaj¹ one, u wiêkszoœci gatunków, znacz¹cego po¿ytku nektarowego i py³ko-
wego lub wy³¹cznie py³kowego (Szklanowska 1992, Szklanowska i inni 1995,
Denisow 2002). Zainteresowanie pszczó³ miodnych zbiorem py³ku z ró¿owatych
potwierdzaj¹ badania melisopalinologiczne pierzgi i obnó¿y (Demianowicz,
Warakomska 1973, Warakomska 1985, Wróblewska 2002).

W latach 2006-2007 prowadzono na terenie Lublina badania biologii i obfitoœci
kwitnienia dwu gatunków krzewów ozdobnych reprezentuj¹cych podrodzinê
Rosoideae w obrêbie rodziny Rosaceae. Materia³ badañ stanowi³y: Kerria ja pon ica
(L.) DC. - z³otlin japoñski i Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino – okó³kowiec
czterop³atkowy. Okreœlono termin oraz d³ugoœæ kwitnienia obu gatunków, opracowano
cechy morfologiczne i fazy rozwojowe ich kwiatów stosuj¹c znaki fenologiczne
Krotoskiej (1958). Wydajnoœæ py³kow¹ 100 pylników zbadano zmodyfikowan¹
metod¹ eterowo-wagow¹ Warakomskiej (1972), a nastêpnie oszacowano j¹ dla jednego 
kwiatu i jednego krzewu.

W warunkach Lublina kwitnienie obu gatunków przypada³o w podobnym okresie
i trwa³o œrednio 42 i 49 dni (tab. 1). W sezonie 2006 pierwsze kwiaty Rhodotyphos
rozwinê³y siê 7 maja, a Kerria 11 maja. W drugim roku badañ wymienione gatunki
rozpoczê³y kwitnienie odpowiednio 2 i 3 tygodnie wczeœniej, na co mia³y wp³yw
wyj¹tkowo korzystne warunki pogody, które przyœpieszy³y wegetacjê roœlin. D³ugoœæ
kwitnienia pojedynczych kwiatów by³a tak¿e œciœle skorelowana z czynnikami pogody, 
trwa³a ona œrednio 5,1 doby (od 3,5 do 8,0) u Rhodotypos i 5,9 (4,5-8,0) u Kerria.
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W okresie wegetacji jedna roœlina (krzew) wytwarza³a, w zale¿noœci od gatunku,
od kilku do kilkudziesiêciu rozga³êziaj¹cych siê pêdów odziomkowych, które
zawiera³y œrednio 1,52 tys. kwiatów u Rhodotypos i 62,91 tys. u Kerria. Kwiaty obu
taksonów rozpoczynaj¹ pylenie wraz z pocz¹tkiem rozchylania siê p³atków korony.
Liczba prêcików w jednym kwiecie ró¿ni³a siê znacznie u obu gatunków jedynie w
roku 2006. Œrednia z lat badañ osi¹gnê³a œrednio 137,0 u Kerria i ponad dwukrotnie
mniej (56,5) u Rhodotypos (tab. 2).

Tabela 1

Termin i obfitoœæ kwitnienia

Gatunek Rok

Kwitnienie
D³ugoœæ ¿ycia kwiatu

(w dniach) Œred nia licz ba
kwia tów na

roœlinie (w tys.)termin
liczba

dni œred nia
wartoœci

graniczne

Kerria japonica
- z³otlin japoñski

2006 11.05-19.06 40 5,4 4,5-7,0 13,80

2007 20.04-16.06 58 6,4 5,0-8,0 112,02

œrednia - 49 5,9 4,5-8,0 62,91

Rho dot ypos
scan dens
- okó³ko wiec
czte rop³at kowy

2006 7.05-20.06 44 4,9 3,5-8,0 1,36

2007 24.04-2.06 40 6,3 6,0-6,5 1,68

œrednia - 42 5,1 3,5-8,0 1,52

Badane gatunki krzewów s¹ wy³¹cznie py³kodajne. Œrednie wymiary ich ziaren
py³ku  osi¹gnê³y: 19,59x21,06 µm u Kerria i 27,36x29,34 µm u Rhodotypos.  Œrednia
masa py³ku wytworzona przez 100 pylników i 10 kwiatów wynios³a odpowiednio:
0,072 mg i 2,18 mg dla Kerria i 0,413 i 4,63 dla Rhodotypos (tab. 2). Wydajnoœæ
py³kowa jednego krzewu by³a œciœle skorelowana z mas¹ py³ku 100 pylników oraz
obfitoœci¹ kwitnienia roœlin. W sezonie z jednego krzewu Kerria mo¿na uzyskaæ
œrednio 18,94 g py³ku, a z Rhodotypos 0,71 g.

W okresie kwitnienia roœlin, w sprzyjaj¹cych warunkach pogody, obserwowano na
kwiatach Kerria owady zapylaj¹ce, wœród których dominowa³y robotnice pszczo³y
miodnej zainteresowane zbiorem py³ku, z którego formowa³y brudnopomarañczowe
obnó¿a. Na kwiatach Rhodotypos notowano jedynie sporadycznie obecnoœæ dzikich
pszczo³owatych. 

Krzewy badanych ró¿owatych charakteryzuj¹ siê wysokimi walorami ozdobnymi
tworz¹c niezwykle atrakcyjne nasadzenia wœród zieleni osiedlowej. W okresie
wiosennym stanowi¹ one uzupe³niaj¹ce Ÿród³o po¿ytku py³kowego owadów zapyla-
j¹cych na terenie zurbanizowanym.
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Ta bela 2

Niektóre cechy morfologiczne kwiatów i wydajnoœæ py³kowa

Gatunek Rok
Termin
badañ

Licz ba pr êci ków
w kwiecie

Masa py³ku

œred nia
wartoœci 

graniczne

100
pylników

(mg)

10
kwiatów

(mg)

jednego 
krzewu

(g)

Ker ria ja pon ica
- z³otlin japoñski

2006
 16.05
7.06

140,0
87,0

103-165
64-116

0,067
0,021

1,88
0,36

2,59
0,49

2007
 27.04
11.05

161,0
160,0

148-172
149-184

0,102
0,099

3,31

3,18

37,07
35,62

œrednia -  137,0 - 0,072 2,18 18,94

Rhodotypos 
scandens
- okó³kowiec 
czterop³atkowy

2006
15.05
9.06

64,0
48,0

41-79
42-58

0,288
0,394

3,69
3,79

0,50
0,51

2007
 27.04
11.05

57,0
57,0

43-70
41-70

0,496
0,474

5,66
5,41

0,95
0,90

œrednia - 56,5 - 0,413 4,63 0,71
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OCENA PO¯YTKU PY£KOWEGO Z Linum perenne L.

Anna Wróblewska,  Zofia  Magacz

Katedra Botaniki, Akademia Rolnicza, Lublin
e-mail: anna.wroblewska@ar.lublin.pl, zofia.magacz@ar.lublin.pl

Rodzaj Linum (rodzina Linaceae – lnowate) obejmuje oko³o 200 gatunków roœlin
jednorocznych, dwuletnich i bylin. W Polsce do najbardziej popularnych nale¿y len
zwyczajny (Linum usitatissimum), uprawiany jako roœlina oleista i w³óknodajna.
W literaturze gatunek ten opisywany jest tak¿e jako dostarczaj¹cy owadom
zapylaj¹cym py³ku oraz niewielkich iloœci nektaru (Rawski 1948, Moun tain i inni
1981, Jab³oñski 1997). Wœród gatunków ozdobnych na uwagê zas³uguje, wystêpuj¹cy
we wschodniej Europie i zadomowiony we florze polskiej, len trwa³y (Linum perenne), 
który uprawiany jest w ogródkach przydomowych, szczególnie chêtnie na skalniakach.

W latach 2004-2007 prowadzono na poletku doœwiadczalnym Akademii Rolniczej
w Lublinie badania lnu trwa³ego – Linum perenne L. Celem pracy by³o poznanie
biologii i obfitoœci kwitnienia wymienionego taksonu oraz opracowanie jego
wydajnoœci py³kowej przy zastosowaniu zmodyfikowanej metody eterowo-wagowej
Warakomskiej (1972).

W latach 2004 i 2006 kwitnienie lnu trwa³ego w warunkach Lublina rozpoczyna³o
siê w drugiej dekadzie maja, w trzecim roku badañ ju¿ w pierwszej dekadzie tego
miesi¹ca. Pod koniec okresu kwitnienia, które trwa³o przez oko³o 3 miesi¹ce, roœliny
osi¹gnê³y wysokoœæ w granicach 60-70 cm. Kwiaty lnu, o œrednicy oko³o 2 cm i deli-
katnej niebieskiej barwie p³atków korony, s¹ bardzo nietrwa³e. Ich p³atki korony
rozchylaj¹ siê we wczesnych godzinach porannych i szybko opadaj¹. U badanego
gatunku lnu wystêpuj¹ dwa rodzaje kwiatów: o d³ugich szyjkach s³upka i nisko usytu-
owanych prêcikach oraz krótkich szyjkach s³upka i wysoko osadzonych prêcikach
(heterostylia). 

Ziarna py³ku badanego taksonu charakteryzuj¹ siê rozmiarami 69,31 x 65,10 ìm.
Masa py³ku z 10 kwiatów wynios³a œrednio 6,91 mg, przy czym kwiaty o wysoko
osadzonych prêcikach wytwarza³y 7,09 mg, a o nisko osadzonych 6,74 mg. Œrednia
wydajnoœæ py³kowa jednego pêdu waha³a siê w granicach 63,17-72,73 mg, co w prze-
liczeniu na powierzchniê 1m2 wynios³o 2,21-2,55 g (tabela).

Lata badañ
Okres

kwitnienia

Œrednia
liczba

kwiatów na 
pêdzie

Wydajnoœæ py³kowa

10 kwiatów (mg)
o prêcikach osadzonych 1 pêdu

(mg)

pow. 
1m 2

(g)wysoko nisko

2004 18.05-31.08 100,7 7,50 6,95 72,73 2,55

2006 15.05-26.08   98,2 6,66 6,20 63,17 2,21

2007 7.05-3.09   95,8 7,12 7,07 67,97 2,38

œrednia -   98,2 7,09 6,74 67,93 2,38
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W okresie pe³ni kwitnienia roœlin obserwowano na poletku ró¿ne owady, wœród
których dominowa³y dzikie pszczo³owate z rodzaju Halictus. Zbiera³y one ziarna py³ku 
formuj¹c z nich bia³awej barwy obnó¿a. Sporadycznie notowano obecnoœæ pszczó³
miodnych.
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NEKTAROWANIE KWIATÓW OZDOBNYCH
GATUNKÓW CZOSNKU Z PODRODZAJU Allium

i Melanocrommyum

Be ata  ¯uraw

Ka ted ra Bo tan iki, Akad emia Rol nic za, Lu blin
e-mail: beata.zuraw@ar.lublin.pl

Liczni autorzy badali nektarowanie kwiatów cebuli jadalnej (Allium cepa), porów
(Allium porrum) i szczypiorku (Allium schoenoprasum), natomiast niewiele jest jak
dot¹d doniesieñ, które charakteryzowa³yby pod tym wzglêdem dekoracyjne taksony
czosnku. Celem niniejszej pracy by³o poznanie przebiegu procesu nektarowania
kwiatów siedmiu ozdobnych gatunków z rodzaju Allium.

Obserwacje prowadzono w latach 1997-1999 na terenie Ogrodu Botanicznego
UMCS w Lublinie. Do badañ wytypowano trzy gatunki czosnku z podrodzaju
Melanocrommyum: Allium aflatunense B.Fedtsch, A. atropurpureum W. et K.,
A. christophii Trautv. i cztery gatunki z podrodzaju Allium: Allium caeruleum Pall.,
A. flavum L., A. scorodoprasum subsp. jajlae (Ved.)Stearn, A. sphaerocephalon L.
Liczbê kwiatów w kwiatostanie ustalano rokrocznie na 10 kwiatostanach
poszczególnych taksonów. Nektar z kwiatów pobierano mikropipetami typu
Jab³oñskiego (2003). Koncentracjê cukrów zawartych w nektarze oznaczano
refraktometrem Abbego. 

Tkanka wydzielnicza w zal¹¿ni s³upka badanych kwiatów przylega³a do epidermy
(A. atropurpureum) lub by³a zag³êbiona w tkance miêkiszowej œcian zal¹¿ni
(A. aflatunense). Ujœcia nektarników znajdowa³y siê przewa¿nie w dolnej czêœci
zal¹¿ni, jedynie w przypadku A. flavum i A. sphaerocephalon w po³owie jej wysokoœci. 
Sekrecja nektaru rozpoczyna³a siê po rozchyleniu siê listków okwiatu i trwa³a 3-4 dni.
Oznaczono œredni¹ masê cukrów w nektarze z ca³ego ¿ycia 10 kwiatów gatunków
z podrodzaju Malanocrommyum w wysokoœci 12,39 mg (9,49-17,48 mg) i by³a ona
ponad dwa razy wiêksza w porównaniu z mas¹ cukrów z 10 kwiatów gatunków
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z podrodzaju Allium, która wynosi³a 5,46 mg (3,68-6,48 mg). Wydajnoœæ cukrowa
z jednego kwiatostanu gatunków z podrodzaju Malanocrommyum by³a równie¿
wiêksza i wynosi³a œrednio 122,78 mg w porównaniu z podrodzajem Allium (œrednio
75,31 mg/kwiatostan). Tendencja ta wyst¹pi³a pomimo wiêkszej liczby kwiatów
w kwiatostanach gatunków z podrodzaju Allium (œrednio 141 kwiatów) w porównaniu
z kwiatostanami gatunków z podrodzaju Melanocrommyum (œrednio 109 kwiatów).
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IMPORT TRZMIELI ZIEMNYCH (Bombus terrestris ) – 
KORZYŒCI I ZAGRO¯ENIA

El¿bieta  Ro¿ej ,  Hajnalka Szentgyörgyi ,  Micha³  Woyciechowski

Instytut Nauk o Œrodowisku, Uniwersytet Jagielloñski, Kraków

Trzmiele s¹ jedn¹ z wa¿niejszych grup owadów zapylaj¹cych roœliny o znaczeniu
gospodarczym. Z tego wzglêdu zaczêto je wykorzystywaæ na coraz wiêksz¹ skalê do
zapylania przez ca³y rok upraw szklarniowych, g³ównie pomidorów. Zastosowanie
naturalnych zapylaczy pozwala osi¹gn¹æ wysokie plony i zredukowaæ koszty zwi¹zane 
ze sztucznym zapylaniem lub hormonizowaniem kwiatów. Obecnie istnieje kilka firm
(miêdzy innymi w Holandii, Belgii i Izraelu), sprzedaj¹cych trzmiele na polskim
rynku. Celem niniejszych badañ by³o ustalenie, czy trzmiele szklarniowe mog¹
stanowiæ zagro¿enie dla dzikich populacji trzmieli, jako wektory przenosz¹ce choroby,
w szczególnoœci nosemozê, wywo³ywan¹ przez microsporidium Nosema bombi.

Badania przeprowadzono na po³udniu Polski. Wybrano trzy szklarnie, trzy
powierzchnie w pobli¿u szklarni i trzy powierzchnie kontrolne oddalone co najmniej
o 30 km od najbli¿szej szklarni. Trzmiele szklarniowe uzyskano wraz z ulikami po
okresie ich u¿ytkowania. Na wszystkich powierzchniach przeprowadzono jednorazowe 
od³owy trzmieli pod koniec sierpnia i na pocz¹tku wrzeœnia. Osobniki zamro¿ono,
a nastêpnie sprawdzono na obecnoœæ paso¿yta – Nosema bombi. Porównano proporcjê
zara¿onych osobników oraz poziom zara¿enia trzmieli ze szklarni, ³apanych w ich
s¹siedztwie i na powierzchniach kontrolnych.  

Najwiêcej zapaso¿yconych osobników stwierdzono w szklarniach i na ³¹kach
w pobli¿u szklarni (okolo 60% przebadanych osobników). WyraŸnie mniej trzmieli
zara¿onych stwierdzono na ³¹kach kontrolnych. Najwy¿szy poziom zapaso¿ycenia
odnotowano wœród osobników szklarniowych, ni¿szy wœród trzmieli w pobli¿u
szklarni, a najni¿szy na powierzchniach kontrolnych. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e
uciekaj¹ce ze szklarni trzmiele s¹ Ÿród³em paso¿ytów i stanowi¹ realne zagro¿enie dla
lokalnych populacji.
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COLLAPSIBLE METAL TUBES AS A NEW KIND OF
ARTIFICIAL NESTS FOR THE SOLITARY BEES

Osmia rufa

I r ina  Shumakova1 ,  Al  ex an der Komissar2

1 De part ment of In sect Ethol ogy and Sociobiology, Schmalhausen In sti tute of Zo ol ogy, Kyiv, Ukraine
2 In de pend ent in ves ti ga tor, Kyiv, Ukraine.

There is a prob lem of con ve nient ar ti fi cial nests for rear ing of sol i tary bees of the
ge nus Osmia, which would per mit mul ti ple many years use and sim ple ster il iza tion (1).

At the pre vi ous con fer ence we re ported (2) about the U-shaped metal strips, edges
of which were in serted in the tiny slots in the wooden board. Pres ence of one wooden
sur face was suf fi cient for main te nance of nor mal hu mid ity con di tions at the lar vae de -
vel op ment. It was the first use of the metal as ma te rial for the sol i tary bee nest.

But the wood is ex pen sive, has large vol ume and it ap peared the prob lem of its ster -
il iza tion at the end of the sea son.. There fore we for mu lated the task for us to elab o rate
the col laps ible metal tubes, which would be: 

1. At trac tive for the Osmia bees nest ing 

2. En sure the nor mal hu mid ity con di tions for lar vae de vel op ment

3. Per mit many years use, easy clean ing and sim ple ster il iza tion.

4. Per mit easy ex trac tion of co coons.

5. Surely pre vent co coons from the par a sitic wasps. 
The cases are known, when osmia bees made their nests in the metal or glass tubes,

but the lar vae died at early stages at the rea son of her metic walls of tubes. Usual re sult
was mould ing of  the pol len bread of lar vae. In nat u ral reed tubes or any wooden tubes
the per me abil ity of the ma te rial for wa ter was enough for re moval of ex cess hu mid ity.
But even in wooden nest ing Osmia blocks the ad di tional ven ti la tion holes were made
for ap pro pri ate met a bolic wa ter re mov ing (2).

The ven ti la tion of the tube vol ume in our col laps ible tubes were re al ized through
the lon gi tu di nal weld (or welds), de sign of which don’t per mit the dam age of lar vae by 
par a sitic wasps.

We con structed the col laps ible metal tubes with the same at trac tive ness and the
same rear ing re sult as in usual reed tubes. Two spe cies of bees (Osmia rufa and Osmia
cornuta) were in the ex per i ment si mul ta neously, but only Osmia rufa readily used
metal tubes and never Osmia cornuta. Cheap sec ond hand alu minium thin plates for
print ing ma chines were used as the ma te rial for nest ing Osmia tubes pro duc tion. 

The use of col laps ible metal tubes open new pos si bil i ties for the com mer cial large
scale rear ing of the valu able pollinator Osmia rufa.

Ref er ences

1 . Krun iæ  M. ,  S t an is l av l j ev iæ  L j .  ( 2006) -  The bi ol ogy of Eu ro pean or chard
bee Osmia cornuta Latr. (Hymenoptera: Megachilidae). Uni ver sity of Bel grade,
Ser bia, 1-137. 

2 . Shumakova  I . ,  Komis sa r  A .  (2007) -  Un tra di tional ma te ri als in the con struc -
tion of the Osmia rufa ar ti fi cial nests. XLIV Naukowa Konferencja Pszczelarska, 
Materialy z Konferencji, Pulawy, Po land, 2007: 109 -110.
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MURARKA OGRODOWA (Osmia rufa L.) JAKO
ZAPYLACZ TOWAROWYCH PLANTACJI

TRUSKAWKI – BADANIA WSTÊPNE

Da r iusz  Te per ,  Mie czys³aw Bil  iñski

Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy
e-mail: dariusz.teper@man.pulawy.pl

Truskawka nale¿y do roœlin szczególnie wymagaj¹cych obecnoœci zapylaczy na
plantacji. Owoce powsta³e z kwiatów niedostatecznie zapylonych maj¹ nieatrakcyjny
wygl¹d, s¹ niekszta³tne i dojrzewaj¹ nierównomiernie. Takie truskawki nie mog¹ byæ
sprzedawane jako deserowe, a jedynie jako tani surowiec dla przetwórstwa. Kwiaty
truskawek wydzielaj¹ ma³o nektaru (oko³o 2 kg cukrów/1ha), przez co s¹ ma³o
atrakcyjne dla pszczo³y miodnej i z tego powodu pszczelarze niechêtnie wywo¿¹ swoje 
pasieki na te plantacje, tym bardziej, ¿e w tym samym czasie kwitnie rzepak
dostarczaj¹cy znacznych iloœci towarowego miodu. Ze wzglêdu na doœæ wysok¹
wydajnoœæ py³kow¹ kwiatów, do oko³o 5 kg py³ku/1ha, truskawki s¹ chêtnie
odwiedzane przez dzik¹ pszczo³ê – murarkê ogrodow¹ (Osmia rufa L.).

Celem badañ by³a ocena przydatnoœci murarki ogrodowej do zapylania
wielkotowarowych upraw truskawek.

W 2007 roku na oko³o 40 ha plantacji truskawek odmiany ‘Elsanta’ zlokalizowanej
w Zienkach ko³o Sosnowicy wystawiono 12 tys. kokonów murarki ogrodowej. Kokony 
wy³o¿ono do drewnianych „megachilników” 29 kwietnia, na oko³o 2 tygodnie przed
przewidywanym zakwitniêciem roœlin, w trzech punktach wraz z odpowiedni¹ iloœci¹
materia³u gniazdowego w postaci trzcinowych rurek. Przed rozpoczêciem kwitnienia
truskawek w œrodku plantacji na d³ugoœci 10 metrów bie¿¹cych podwójnego rzêdu
za³o¿ono izolator z siatki uniemo¿liwiaj¹cej dostêp owadów do kwiatów.

W czasie pe³ni kwitnienia truskawek (22 maja) przeprowadzono obserwacje oblotu
kwiatów przez owady oraz obliczono œredni¹ liczbê kwiatów na 1 roœlinie, œredni¹
liczbê roœlin na 1 m2 oraz ca³kowit¹ liczbê roœlin na powierzchni 1 ha uprawy. Po
zakoñczeniu kwitnienia plantacji pobrano po 10 zasiedlonych rurek gniazdowych,
z ka¿dej z trzech kolonii, w celu przeprowadzenia analizy palinologicznej py³ku
zgromadzonego przez samice murarki w komórkach gniazdowych. Po sezonie
przeprowadzono analizê gniazd w celu obliczenia przyrostu populacji.

Podczas obserwacji oblotu najwiêksze zagêszczenie murarek na kwiatach
stwierdzono w promieniu kilkudziesiêciu metrów wokó³ kolonii, gdzie murarki by³y
liczniejsze ni¿ pszczo³y miodne. W miarê oddalania siê od kolonii liczba murarek
stopniowo zmniejsza³a siê, a wzrasta³ udzia³ pszczó³ miodnych. Pojedyncze samice
murarek obserwowano równie¿ na skraju plantacji w odleg³oœci oko³o 200 metrów od
kolonii. Analiza palinologiczna py³ku zgromadzonego w gniazdach wykaza³a od 1%
do 80% py³ku truskawki.

Na 1 ha plantacji wysadzonych by³o 43 750 roœlin, co daje œrednio 4,4 roœliny na
1m2 uprawy. Ka¿da roœlina wytwarza³a przeciêtnie po 40 kwiatów. Podczas zbioru,
w trzech terminach – 19 i 26 czerwca oraz 2 lipca, przeprowadzono analizê plonu
z podzia³em na owoce dobrze wykszta³cone i niekszta³tne. Œrednia masa owoców
z jednej roœliny przy swobodnym dostêpie owadów wynios³a 530 g, gdzie owoce
dobrze wykszta³cone stanowi³y 74%. Œrednia masa owoców z jednej roœliny pod
izolatorem wynios³a 488 g, z czego owoce dobrze wykszta³cone stanowi³y zaledwie

Materia³y z Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Pu³awy 2008                          157



37%. Równie¿ œrednia masa jednego, dobrze wykszta³conego owocu powsta³ego
z kwiatów dostêpnych dla owadów by³a wy¿sza (19,2 g), ni¿ spod izolatora (15,5 g).

Wspó³czynnik przyrostu populacji obliczony na podstawie stosunku liczby
kokonów wystawionych na plantacji do liczby uzyskanych po sezonie wyniós³ 1,16.

Badania bêd¹ kontynuowane w 2008 i 2009 roku.

ZNACZENIE SAMCÓW MURARKI OGRODOWEJ
(Osmia rufa L.) ORAZ TRZMIELA ZIEMNEGO

(Bombus terrestris L.) W ZAPYLANIU
PORZECZKI CZARNEJ

Zdzis ³aw Wilkaniec ,  Monika Fl iszkiewicz,  Karol  Giejdasz

Katedra Hodowli Owadów U¿ytkowych, Akademia Rolnicza, Poznañ

Pszczo³y dziko ¿yj¹ce obok pszczo³y miodnej s¹ najwa¿niejszym elementem naszej 
fauny zapylaj¹cej roœliny. Zdecydowana ich wiêkszoœæ to gatunki pszczó³ samotnie
¿yj¹cych, w których samce stanowi¹ ponad po³owê populacji. Osobniki te nie zbieraj¹
aktywnie py³ku kwiatowego, lecz odwiedzaj¹c kwiaty w celu zdobycia pokarmu
prawdopodobnie doprowadzaj¹ do ich zapylenia. Dotyczy to równie¿ populacji pszczó³ 
samotnie ¿yj¹cych pochodz¹cych z kontrolowanego chowu, które wykorzystuje siê w
produkcji ogrodniczej lub sadowniczej. Z kolei w komercyjnych hodowlach trzmieli
do zapylania niektórych rodzajów upraw celowo kompletuje siê rodziny z³o¿one
wy³¹cznie z samców.

Celem doœwiadczenia by³o stwierdzenie w warunkach izolowanych, w jakim
stopniu obecnoœæ samców murarki ogrodowej Osmia rufa L. oraz trzmiela ziemnego
Bombus terrestris L. wp³ywa na zawi¹zywanie i rozwój owoców roœlin owadopylnych.

Zdolnoœci zapylaj¹ce samców sprawdzano na krzewach porzeczki czarnej odmiany
Öjebyn, która w wysokim stopniu jest samop³odna, lecz samozapylenie jest ma³o
efektywne.

W doœwiadczeniu porównywano miêdzy sob¹ ró¿ne sposoby zapylania: przez
murarkê ogrodow¹, przez trzmiele, na drodze swobodnego zapylania (wolne zapylanie) 
i w wyniku samozapylenia (kwiatostany os³oniête izolatorem uniemo¿liwiaj¹cym
dostêp owadów).

Efektywnoœæ zapylania oceniano na podstawie: liczby wykszta³conych owoców w
gronie, liczby opad³ych kwiatów (lub zawi¹zków) w kwiatostanie, procentu zebranych
owoców w stosunku do wytworzonych kwiatów. 

Najwy¿sz¹ liczbê owoców zawi¹zanych i wykszta³conych w gronie stwierdzono
w kwiatostanach zapylanych przez trzmiele i wynios³a ona œrednio 5,5 jagody, co by³o
porównywalne z efektem wolnego zapylania – 4,6. Nieznacznie ni¿sz¹ liczbê jagód
w gronie odnotowano w przypadku zapylania przez murarkê ogrodow¹, a najni¿sz¹
w wyniku samozapylenia - 2,8. Z kolei przeciêtnie najwiêcej kwiatów lub zawi¹zków
w kwiatostanie (2,6) opad³o w grupie bez owadów zapylaj¹cych. Natomiast, w wyniku
zapylania przez samce murarki ogrodowej liczba opad³ych kwiatów lub zawi¹zków
wynios³a 1,8; w wolnym zapylani - 1,7; a w przypadku trzmieli - 1,3.

158



Najwy¿szy procent zebranych owoców w stosunku do wytworzonych kwiatów
uzyskano w wyniku zapylania przez trzmiele (80,9%), ni¿szy w grupach - wolne
zapylanie (73,6%) oraz przez murarkê ogrodow¹ (66,9%), a najni¿szy w grupie
samozapylenie (51,8%).

Stwierdzono, i¿ samce badanych gatunków pszczó³ istotnie wp³ywaj¹ na
zawi¹zywanie i powstawanie owoców porzeczki czarnej. Jednak¿e samce murarki
ogrodowej, które efektywnoœci¹ zapylania nieznacznie ustêpowa³y owadom swobodnie 
lataj¹cym, okaza³y siê gorszym zapylaczem porzeczki czarnej ni¿ samce trzmiela
ziemnego.

AKTYWNOŒÆ LOTNA TRZMIELA ZIEMNEGO
(Bombus terrestris) W WARUNKACH SZKLARNIOWEJ

UPRAWY POMIDORA

Adam Ro man,  Nina Szczêsna

Uniwersytet Przyrodniczy, Wroc³aw

Rodzinki trzmiela ziemnego (Bombus terrestris) uzyskuj¹ œredni¹ liczebnoœæ ok.
500-600 robotnic. Coraz czêœciej wykorzystywane s¹ jako zapylacze roœlin
uprawianych pod os³onami. Ich aktywnoœæ zale¿y od warunków œrodowiska
zewnêtrznego, jakoœci po¿ytku oraz warunków w samej rodzince, w tym jakoœci matki. 
Oblatuj¹ kwiaty pomidorów, gdy s¹ ju¿ prawid³owo rozwiniête. Potrafi¹ wtedy
odwiedziæ 20-30 kwiatów w ci¹gu minuty. W przypadku, gdy py³ku jest ma³o trzmiele
s¹ mniej aktywne. Spoœród czynników zewnêtrznych na aktywnoœæ trzmieli najwiêkszy 
wp³yw wywiera wilgotnoœæ i temperatura, opady, zachmurzenie, natê¿enie œwiat³a,
a tak¿e stê¿enie CO2, którym traktowane s¹ roœliny - mo¿e wywo³ywaæ ospa³oœæ
robotnic. 

Celem pracy by³a ocena aktywnoœci lotnej trzmiela ziemnego (Bombus terrestris)
w warunkach szklarniowej uprawy pomidora.

Badania terenowe wykonano w Przedsiêbiorstwie Produkcji Ogrodniczej
w Siechnicach (woj. dolnoœl¹skie). Obserwacje wykonano w jednej szklarni
o powierzchni 1 ha, w której uprawiane by³y pomidory. Trzmiele pracuj¹ce w szklani
by³y zakupione: w S³owacji, Belgii, W³oszech oraz Wielkiej Brytanii. Intensywnoœæ
lotów trzmieli by³a oceniana od marca do sierpnia 2006 r., w godzinach od 700  do 1900 

. W przeci¹gu 15 minut w kolejnych rodzinkach liczono trzmiele wylatuj¹ce z ulików.
Wyniki przeliczono na 1 godzinê. W trakcie badañ notowane by³y aktualne wysokoœci
wybranych parametrów meteorologicznych wewn¹trz i na zewn¹trz szklarni.

Efektywnoœæ zapylania mierzono na dziesiêciu losowo wybranych pêdach
pomidorów. 

Wykazano, ¿e optymalna temperatura otoczenia, w której zanotowano najwiêcej
wylotów trzmieli od 11 do 42 szt./h wynosi³a œrednio od 19,6°C do 24°C. Natomiast
najmniejsz¹ aktywnoœæ lotn¹, 1-7 szt./h zanotowano, gdy temperatura w szklarni by³a
poni¿ej 19,6 i powy¿ej 24°C oraz zbyt wysoka wilgotnoœæ powietrza. Na pracê trzmieli 
w szklarni optymalnie wp³ywa³y temperatury zewnêtrzne w granicach od 2°C do 24°C.
W takich temperaturach intensywnoœæ wylotów kszta³towa³a siê na poziomie 8-42
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szt./h. Œrednie natê¿enie œwiat³a 19,6 klx (17,2-49,7 klx). Zbyt niskie i zbyt natê¿enie
œwiat³a obni¿a³o aktywnoœæ trzmieli. Najwiêksz¹ intensywnoœæ wylotów trzmieli na
po¿ytek obserwowano w godzinach 9:00-17:00 - od 10 do 22 szt./h, a spadek
nastêpowa³ w godzinach 15:00-16:00 - 5 szt./h i 17:00-19:00 – 0-3 szt./h. 

Wyniki dotycz¹ce efektywnoœci zapylania pomidorów przez trzmiela ziemnego
dowodz¹, ¿e z ka¿dego kwiatu na pêdzie rozwin¹³ siê owoc. 

Najaktywniejsze okaza³y siê trzmiele „belgijskie” - œrednio 17,5 szt./h, nastêpnie
„s³owackie” i „brytyjskie” – odpowiednio œrednio 13 i 12 szt./h, a najmniej aktywne
„w³oskie” - 9,5 szt./h.

WNIOSKI

1. Najwy¿sz¹ aktywnoœci¹ lotn¹ wy kaz ywa³y siê trzmie le przy tem per atu rze w
szklar ni 19-24°C i zewnêt rznej 2-20°C, na tom iast na jni ¿sz¹ od pow iednio przy
tem per atu rze pow y¿ej 24 i 21-32°C. 

2. Naj bard ziej opty malne natê ¿enie œwiat³a wy nosi³o 17-49 klx. 

3. Wy soka wi lgo tnoœæ po wiet rza 82-86% nie sprzy ja³a aktyw noœci lot nej trzmie li.

4. Efektywnoœæ zapylania na wybranych do oceny pêdach oceniono na 100%.

Tabela 1.

Liczba trzmieli wylatuj¹cych z uli w kolejnych dniach obserwacji

Lp Data

Œrednia
temperatura
w szklarni

[°C]

Œrednia
temperatura
zewnêtrzna

[°C]

Œrednie
natê¿enie

œwiat³a
chwilowego

[klx]

Œrednia
wilgotnoœæ
powietrza

[%]

£¹czna
liczba

trzmieli
wylatuj¹-
cych z
ulików

Liczba 
uli

Œrednia
liczba trzmieli 
wylatuj¹cych
z jednego ula

1. 03.03.2006 20,2 2,0 19,6 76,0 84 2 42

2. 17.03.2006 22,2 1,5 58,4 86,0 141 6 7

3. 31.03.2006 19,6 12,2 17,2 80,5 200 8 25

4. 21.04.2006 21,9 19,6 47,8 57,0 144 9 16

5. 04.05.2006 22,6 19,2 49,7 67,0 204 12 17

6. 19.05.2006 21,4 18,3 31,2 73,5 316 14 23

7. 01.06.2006 22,9 13,0 25,8 67,5 336 16 21

8. 16.06.2006 29,7 31,8 48,5 77,0 0 16 0

9. 14.07.2006 24,1 23,3 12,7 82,0 252 22 11

10. 01.08.2006 24,2 21,3 14,4 84,0 171 22 8

œrednia 22,88 16,22 32,53 75,05 184,8 x 17
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LECZENIE PROPOLISEM ZAKA¯EÑ SKÓRY
I B£ON ŒLUZOWYCH

Bogdan Kêdzia ,  El¿bieta  Ho³derna-Kêdzia

Instytut Roœlin i Przetworów Zielarskich, Poznañ

Za pomoc¹ propolisu leczy siê ropne choroby skóry, w tym zaka¿eniu wywo³ane
przez gronkowce, miêdzy innymi czyraki, zapalenie gruczo³ów potowych, a tak¿e
zaka¿enia paciorkowcowe i mieszane, takie jak piodermie i wyprzenia. Badania kli-
niczne wskazuj¹ na 76% skutecznoœæ propolisu w leczeniu tego typu schorzeñ.

Pozytywne wyniki lecznicze uzyskuje siê w przypadku grzybic skóry ró¿nego
pochodzenia, wywo³anych zarówno przez dermatofity (grzybice skóry ow³osionej
i g³adkiej), jak i grzyby dro¿d¿oidalne (okolice miêdzypalcowe r¹k i stóp, fa³dy
skórne, okolice pachwinowe).

Terapia propolisowa prowadzi do uzyskania pomyœlnych wyników w gruŸlicy
skóry, ³uszczycy, rumieniach wysiêkowych oraz chorobach wirusowych (opryszczki
wargowe, pó³pasiec).

Propolis okaza³ siê skuteczny w przypadku ran oparzeniowych oraz uszkodzeñ
popromiennych (rumieñ, przebarwienia i owrzodzenia skóry) zaka¿onych drobno-
ustrojami.

Propolis sta³ siê skutecznym œrodkiem w wielu schorzeniach chirurgicznych
powik³anych zaka¿eniami bakteryjnymi i grzybiczymi ( prawie 100% przypadków),
zapalenia koœci , amputacje i przeszczepy.  

Kolejn¹ grupê schorzeñ leczonych z powodzeniem za pomoc¹ tego produktu
pszczelego stanowi¹ schorzenia otolaryngologiczne. Dobre efekty uzyskuje siê w scho- 
rzeniach jamy nosowej i zatok, miêdzy innymi w ostrym i przewlek³ym zapaleniu
b³ony œluzowej nosa, oraz zapaleniu zatok szczêkowych.

Schorzenia gard³a i krtani s¹ tak¿e podane na leczenie propolisem, zw³aszcza ostre
nie¿ytowe zapalenie gard³a i krtani (ponad 75% wyleczeñ).

Za pomoc¹ propolisu leczy siê liczne schorzenia jamy ustnej, w tym ostre i prze-
wlek³e opryszczkowe zapalenie jamy ustnej (afty), grzybicze zapalenie jamy ustnej
(pleœniawki) oraz  rogowacenie bia³e b³ony œluzowej policzka.

Propolis  stosowano poza tym z dobrym skutkiem (powy¿ej 80% wyleczeñ)
w bakteryjnym, grzybiczym i rzêsistkowym zapaleniu pochwy oraz stanach zapalnych
i nad¿erkach szyjki macicy.
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PRZECIWNOWOTWOROWE DZIA£ANIE MIODU

Bogdan Kêdzia ,  El¿bieta  Ho³derna-Kêdzia

Instytut Roœlin i Przetworów Zielarskich, Poznañ

W celu wykazania przeciwnowotworowych w³aœciwoœci miodu badania
przeprowadzano na zwierzêtach doœwiadczalnych z przeszczepialnymi nowotworami;
na zwierzêtach, u których nowotwory wywo³ywano za pomoc¹ substancji
kancerogennych i na hodowlach tkankowych nowotworów zwierzêcych.

Do pionierów badañ w tej dziedzinie nale¿¹ lekarze rosyjscy. Badania
przeprowadzano na myszach i szczurach z u¿yciem 5 zwierzêcych nowotworów
przeszczepialnych. 

Badania wykaza³y, ¿e miód podawany do¿o³adkowo zwierzêtom doœwiadczalnym
znacznie zmniejsza³ masê i czêstotliwoœæ przerzutów przeszczepialnych nowotworów.
Przed³u¿a³ równie¿ czas prze¿ycia zwierz¹t z nowotworami. Jeszcze lepsze wyniki
uzyskano przy leczeniu zwierz¹t z przeszczepionymi nowotworami za pomoc¹
5-fluorouracylu i cyklofosfamidu oraz miodu. Miód wyraŸnie zwiêksza³ efekty
terapeutyczne leków przeciwnowotworowych.

Onkolodzy egipscy za pomoc¹ miodu leczyli samice szczurów, u których
wywo³ywano stres tlenowy, stan zapalny i kancerogenezê, prowadz¹c¹ przy d³u¿szym
podawaniu metylonitrozomocznika do powstania nowotworu okrê¿nicy. Na podstawie
przeprowadzonych badañ autorzy s¹dz¹, ¿e wprowadzenie do diety cz³owieka miodu
i nasion czarnuszki jest wystarczaj¹cym zabezpieczeniem przed powstaniem
nowotworu okrê¿nicy, na jaki nara¿aj¹ go nitrozoaminy wystêpuj¹ce w œrodowisku.

Z kolei naukowcy japoñscy w badaniach z u¿yciem hodowli tkankowych raka
pêcherza moczowego ludzkiego oraz raka pêcherza moczowego mysiego wykazali, ¿e
miód w wysokim stopniu hamowa³ rozwój wymienionych komórek nowotworowych.

Przedstawione wyniki badañ na zwierzêtach wskazuj¹, ¿e miód zarówno in vi tro,
jak i in vivo, wykazuje dzia³anie przeciwnowotworowe. Wzmaga te¿ dzia³anie
lecznicze preparatów stosowanych w onkologii. Na tej podstawie mo¿na przypuszczaæ, 
¿e miód zabezpiecza tak¿e organizm ludzki przed kancerogenez¹, a przyjmowany wraz 
z lekami przeciwnowotworowymi wzmaga ich dzia³anie terapeutyczne i zmniejsza
ryzyko przerzutów.
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PORÓWNANIE AKTYWNOŒCI
FARMAKOLOGICZNEJ MIODÓW NEKTAROWYCH

ŒRÓDZIEMNOMORSKICH W STOSUNKU DO MIODU 
NEKTAROWEGO KRAJOWEGO

Artur  Stojko,  Marcin  Kasprzak,  Dorota  Romaniuk,  Jerzy
Stojko,  Piot r  Brukiewicz,  Joanna Pokorska

Centrum Medycyny Doœwiadczalnej Œl¹skiego Uniwersytetu  Medycznego, Katowice
Polska Fundacja Apiterapii, Katowice
Katedra i Zak³ad Higieny, Bioanalizy i Badania Œrodowiska Wydzia³u Farmaceutycznego z Oddzia³em
Medycyny Laboratoryjnej Œl¹ski Uniwersytet Medyczny, Katowice

Oparzenie to miejscowy lub rozleg³y uraz pow³ok cia³a. Charakter zmian
oparzeniowych jest œciœle zwi¹zany z si³¹ i czasem dzia³ania czynnika uszkadzaj¹cego.
Uraz oparzeniowy to jednak nie tylko uszkodzenie skóry i tkanek g³êbiej po³o¿onych,
ale zaburzenia czynnoœciowe ca³ego organizmu, proporcjonalnie do g³êbokoœci
i powierzchni oparzenia. Okreœlenie stopnia rozleg³oœci oparzenia ma podstawowe
znaczenie zarówno dla rokowania, jak i leczenia tej patologii. Rozleg³oœæ oparzenia
jest te¿ jednym z g³ównych kryteriów okreœlaj¹cych rokowania dla danego przypadku.
Sk³ada siê na to szereg czynników œciœle zwi¹zanych z procesem gojenia tych ran.
Wstêpna ocena g³êbokoœci oparzenia opiera siê na wygl¹dzie powierzchni oparzonej,
a dok³adne rozpoznanie mo¿liwe jest na podstawie obserwacji zmian zachodz¹cych
w ranach oparzeniowych. Najczêœciej przyczyn¹ oparzeñ termicznych jest dzia³anie
wysokiej temperatury, a zmiany dotycz¹ pow³ok skórnych .

W prowadzeniu badañ wykorzystano model Hoekstra oparty na obowi¹zuj¹cych
standardach w tym zakresie.

Celem niniejszej pracy by³a analiza i kliniczna ocena stopnia przydatnoœci  miodów 
w terapii doœwiadczalnych ran oparzeniowych oraz okreœlenie ich w³aœciwoœci
przeciwbakteryjnych, miejscowo znieczulaj¹cych i stymuluj¹cych procesy naprawcze.

Kontrola obejmowa³a stan ogólny i zachowanie zwierz¹t podczas posi³ków i opa-
trunków oraz kliniczn¹ ocenê procesów gojenia ran oparzeniowych. W ocenie rany
brano pod uwagê jej rozmiary, obecnoœæ cech procesu zapalnego, ocenê ewentualnego
wysiêku i mechanizmów prawid³owego przebiegu gojenia i ziarninowania ran. 

Reasumuj¹c, wyraŸne ró¿nice iloœciowe pomiêdzy poszczególnymi grupami
wskazuj¹, ¿e miody kasztanowego i eukaliptusowego dzia³aj¹  korzystnie na procesy
naprawcze zachodz¹ce w ranie oparzeniowej analogicznie do miodów produkcji
krajowej.
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DETOKSYKACYJNA ROLA PREPARATU MIODOWO 
– MELISOWEGO W TRAKCIE EMBRIO

I ORGANOGENEZY

Aleks andra  MoŸdz ierz,  Ma³go rzata  Jusz  ko-Pie  kut ,  Do rota
Ol  czyk,  Anna Rze pecka-Stoj  ko,  Je  rzy Stoj  ko

Ka ted ra i Zak³ad Hi gieny, Bio anal izy i Ba dan ia Œro dow iska, Wy dzia³ Far mac euty czny z Od dzia³em
Me dyc yny La bor ato ryj nej, Œl¹ski Uniw ersy tet Medyczny, Katowice

Przeprowadzono badania dotycz¹ce dzia³ania os³onowego preparatu miodowo-
melisowego -Melisanpol (standaryzowanego ekstraktu melisy i miodu wielokwiato-
wego w stosunku 1:3) w warunkach ekspozycji modelu zwierzêcego na embrioto-
ksyczne dzia³anie kwasu acetylosalicylowego.

Eksperyment przeprowadzono z zastosowaniem standardowego schematu postê-
powania metodycznego, zgodnego z zaleceniami OECD. Materia³em doœwiadczalnym
by³y ciê¿arne samice szczurów szczepu Wistar , które podzielono losowo na grupy:
kontrolne i doœwiadczalne. Pierwszej grupie doœwiadczalnej podawano kwas
acetylosalicylowy - zwi¹zek o dzia³aniu embriotoksycznym, a drugiej ten sam zwi¹zek
wraz z Melisanpolem.

Podczas badania sekcyjnego samic nara¿onych na dzia³anie kwasu acetylosalicy-
lowego szczególn¹ uwagê zwrócono na zmiany makroskopowe narz¹dów wewnêtrz-
nych. Analiza histologiczna w¹troby samic wykaza³a zmiany o charakterze przyæmie-
nia mi¹¿szu w¹trobowego. Natomiast u matek, którym obok kwasu acetylosali-
cylowego podano Melisanpol, wspomnianych zmian w obrazie w¹troby nie zaobser-
wowano. Wskazywaæ to mo¿e na prawdopodobne os³onowe dzia³anie preparatu
w stosunku do w¹troby szczura. 

W trakcie wykonywania oglêdzin zewnêtrznych cia³ p³odów w podgrupie, której
podano kwas acetylosalicylowy u p³odów, wykryto wadê rozwojow¹ w postaci
rozszczepienia podniebienia twardego. W podgrupie tej stwierdzono ponadto zmiany
patologiczne w formie ognisk resorbcji oraz rozleg³ych zewnêtrznych wylewów
krwawych.

Zarówno podczas analizy parametrów morfometrycznych cia³ p³odów, jak i w trak-
cie zliczania punktów kostnienia, najni¿sze wartoœci odnotowane zosta³y w podgrupie
doœwiadczalnej, której podawano kwas acetylosalicylowy. £¹czne podanie kwasu
i preparatu Melisanpol przyczyni³o siê do zwiêkszenia parametrów i iloœci punktów
kostnienia do wartoœci zbli¿onej do tych, które odnotowane zosta³y w grupach
kontrolnych.

Podanie substancji os³onowej Melisanpol nie wp³ynê³o na plennoœæ, która mieœci³a
siê we wszystkich grupach w granicach rozrzutu fizjologicznego.

WNIOSEK

Melisanpol – preparat miodowo–melisowy prawdopodobnie wp³ywa na wyelimi-
nowanie wad rozwojowych powsta³ych wskutek oddzia³ywania embriotoksycznego
kwasu acetylosalicylowego.
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WYKORZYSTANIE PROCESU METYLACJI DNA
U Apis mellifera W POZNANIU MECHANIZMÓW
ZACHODZ¥CYCH W GENOMIE CZ£OWIEKA

Olga Smagacz1 ,  Agata  Kaba³a-Dzik2 ,  Rob er t  D.  Wojtyczka3 ,
Anna Rzepecka-Stojko4 ,  Jerzy Stojko1

1Katedra i Zak³ad Higieny, Bioanalizy i Badania Œrodowiska, Wydzia³ Farmaceutyczny z Oddzia³em
Analityki Medycznej Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice
2Katedra i Zak³ad Patologii, Wydzia³ Farmaceutyczny z Oddzia³em Analityki
Medycznej Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego, Sosnowiec
3Katedra i Zak³ad Mikrobiologii, Wydzia³ Farmaceutyczny z Oddzia³em Analityki Medycznej
Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego, Sosnowiec
4Katedra i Zak³ad ¯ywnoœci i ¯ywienia, Wydzia³ Farmaceutyczny z Oddzia³em Analityki Medycznej

Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego, Sosnowiec

Pszczo³a miodna (Apis mellifera) jest czwartym owadem (po muszce owocowej,
komarze widliszku i jedwabniku), którego genom poznano w ca³oœci. Ca³y materia³
genetyczny pszczo³y zgromadzony w 265 milionach nukleotydów tworzy 10 157
genów. 

Wstêpna analiza odczytanego genomu wykaza³a, ¿e u pszczó³ wystêpuje proces
zwany metylacj¹ DNA. Owa regulacja genów wystêpuje u cz³owieka, natomiast nigdy
wczeœniej nie zaobserwowano jej u owadów.

Dziêki temu odkryciu pszczo³y mog¹ pos³u¿yæ jako modelowy organizm do
badania zagadnieñ zwi¹zanych z ludzkim zdrowiem, takich jak reakcje alergiczne
i immunologiczne, ró¿nicowanie siê organizmu, a przede wszystkim choroby gene-
tyczne oraz nowotworowe.

Metylacja DNA zaliczana jest do procesów epigenetycznych. Polegaj¹ one na
zmianie funkcji lub ekspresji genów, których nie mo¿na wyt³umaczyæ zmianami
sekwencji DNA. S¹ one najczêœciej wystêpuj¹cymi zjawiskami molekularnymi
w przypadku wielu nowotworów.

Na podstawie identyfikacji miejsc metylacji, stwierdzono ¿e proces ten bierze
udzia³ 
w kontroli replikacji DNA, regulacji poziomu ekspresji genów, kierowaniu cyklem
komórkowym, a tak¿e umo¿liwia odró¿nienie w³asnego od obcego DNA.

Proces metylacji DNA odpowiada kowalencyjnemu przy³¹czeniu grupy metylowej
do wêgla w pozycji 5 pierœcienia cytozyny w obrêbie dinukleotydu CpG.

Reakcjê tê katalizuj¹ metylotransferazy DNA (ustalaj¹ wzór metyzacji DNA
w czasie embriogenezy) oraz demetylazy DNA. Metylacja jest procesem niezbêdnym
dla prawid³owego funkcjonowania komórek. Jednak¿e czynniki œrodowiskowe, a tak¿e 
nieodpowiedni styl ¿ycia mog¹ spowodowaæ zmiany stopnia metylacji. To z kolei
mo¿e mieæ dramatyczne konsekwencje dla transformacji komórek. Do zmian tych
nale¿¹ hipometylacja oraz hipermetylacja. Proces hipometylacji polega na zmniej-
szeniu metylacji regionów normalnie zmetylowanych. Analogicznie -  hipermetylacja 
odpowiada metylacji wysp CpG, które w normalnym genomie nie ulegaj¹ metylacji.
Obecnoœæ zmetylowanych dinukleotydów CpG w obrêbie wysp CpG mo¿e
powodowaæ zahamowanie transkrypcji, brak ekspresji genów oraz utratê funkcji
odpowiednich produktów tych genów. Zjawisko to okreœlane jest jako „wyciszenie”
genu w procesie metylacji. 
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Metylacja DNA jest idealnym parametrem do kompleksowej diagnostyki wielu
chorób. Wzory metylacji s¹ nieocenionym Ÿród³em informacji dotycz¹cym: aktualnego 
stanu aktywnoœci genów, potencjalnych sposobów ich inhibicji lub aktywacji,
„molekularnego” wieku, wp³ywu czynników œrodowiskowych.

Dlatego te¿ ogromne nadzieje wi¹¿e siê z zastosowaniem technologii opartych na
metylacji DNA w terapii chorób nowotworowych, naczyniowych, metabolicznych,
neurologicznych i genetycznych.

ANALIZA W£AŒCIWOŒCI
PRZECIWDROBNOUSTROJOWEJ MIODU

W ZALE¯NOŒCI OD ZAWARTYCH W NICH
SUBSTANCJI AKTYWNYCH

Rob er t  D.  Wojtyczka1 ,  Agata  Kaba³a-Dzik2 ,  Olga Smagacz3 ,
Anna Rzepecka-Stojko4 ,  Ma³gorzata  Kêpa1 ,  Danuta Idzik1 ,

Jerzy Stojko3

1Katedra i Zak³ad Mikrobiologii, Wydzia³u Farmaceutycznego w Sosnowcu, Œl¹skiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, Sosnowiec
2 Katedra i Zak³ad Patologii, Wydzia³u Farmaceutycznego w Sosnowcu, Œl¹skiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, Sosnowiec
3Katedra Bioanalizy, Higieny i Badania Œrodowiska, Wydzia³u Farmaceutycznego w Sosnowcu,
Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
4Katedra ¯ywienia i ¯ywnoœci, Wydzia³u Farmaceutycznego w Sosnowcu, Œl¹skiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, Sosnowiec

Jednym z produktów zebranym i przetworzonym przez pszczo³y jest miód. Do jego 
powstania pszczo³y potrzebuj¹ nektaru lub spadzi. Bior¹c pod uwagê substancjê,
z jakiej powstaj¹ mo¿emy podzieliæ je na: spadziowe (iglaste i liœciaste), nektarowe
(odmianowe i wielokwiatowe) oraz miody mieszane.

Zawarte w miodzie substancje s¹ ³atwo przyswajane przez organizm i maj¹
korzystny wp³yw na jego prawid³owe funkcjonowanie. Warunkuj¹ one tak¿e jego
dzia³anie antybakteryjne, immunomoduluj¹ce, regeneracyjne, kardioprotekcyjne,
od¿ywcze, detoksykacyjne, konserwuj¹ce, przeciwalergiczne oraz  uspokajaj¹ce. 

Dzia³anie bakteriobójcze i bakteriostatyczne ukierunkowane jest przede wszystkim
na ziarniaki Gram-dodatnie: gronkowce i paciorkowce oraz pa³eczki Gram-ujemne
z rodziny Enterobacteriaceae. Poza tym substancje zawarte w produktach pszczelich
wykazuj¹ dzia³anie przeciwdrobnoustrojowe na laseczki w¹glika, pr¹tki gruŸlicy oraz
chorobotwórcze dla cz³owieka grzyby dro¿d¿oidalne z rodzaju Candida. Wykazuj¹
tak¿e aktywnoœæ antybakteryjn¹ w stosunku do Helicobacter pylori.

Celem podjêtych badañ by³o okreœlenie aktywnoœci przeciwdrobnoustrojowej
miodów w zale¿noœci od substancji aktywnych w nich zawartych. 

Analizuj¹c badane miody, wykazano ich silniejsze dzia³anie na drobnoustroje
gramdodatnie, w porównaniu do drobnoustrojów gramujemnych, oraz zaobserwowano
jednoczeœnie brak wyraŸnego dzia³ania w stosunku do badanego wzorcowego szczepu
Candida albicans. 
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W wielu miodach obecne s¹ substancje pochodz¹ce z nektaru roœlin olejkowych
i spadzi drzew iglastych takie jak: tymol, eukaliptol, mentol, pinen i kamfen, oraz
garbniki katechinowe i kwas benzoesowy. Zwi¹zki te, wchodz¹ce prawdopodobnie
w sk³ad badanych przez nas miodów warunkuj¹ dzia³anie antybiotyczne w stosunku do 
analizowanych szczepów wzorcowych.

W£AŒCIWOŒCI BIOTYCZNE PREPARATU
MELISANPOL W STOSUNKU DO ORGANIZMU
NARA¯ONEGO NA DZIA£ANIE SUBSTANCJI

EMBRIOTOKSYCZNYCH

Dorota  Olczyk,  Jerzy Stojko,  Ma³gorzata  Juszko-Piekut ,
Aleksandra  MoŸdzierz ,  Marcin  Kasprzak,  Dorota  Romaniuk,

Anna Rzepecka-Stojko

Katedra i Zak³ad Higieny, Bioanalizy i Badania Œrodowiska, Wydzia³ Farmaceutyczny z Oddzia³em
Analityki Medycznej Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice
Polska Fundacja Apiterapii, Katowice

Czynniki chemiczne s¹ najczêstsz¹ przyczyn¹ patologicznych zmian pojawiaj¹cych 
siê podczas rozwoju p³odu w organizmie matki. Embriotoksyczny efekt wi¹¿e siê
z szerokim spektrum czynników wynikaj¹cych z nara¿enia œrodowiskowego, b³êdów
dietetycznych czy powszechnej farmakoterapii. Dzia³anie zwi¹zków chemicznych
mo¿e w ró¿ny sposób zak³ócaæ przebieg procesów reprodukcji i rozwoju p³odu.
Zaburzenia metaboliczne w organizmie matki jak równie¿ zaburzenia okresu
embriogenezy i organogenezy oraz toksyczne dzia³anie przenikaj¹cego przez ³o¿ysko
teratogenu mog¹ prowadziæ do ogólnych lub systemowych uszkodzeñ p³odu.

Celem pracy by³a ocena skutecznoœci os³onowego dzia³ania standaryzowanego
apiterapeutyku miodowo-melisowego Melisanpol w odniesieniu do p³odu nara¿onego
na embriotoksyczne dzia³anie czterochlorku wêgla, w warunkach badañ
doœwiadczalnych na zwierzêtach laboratoryjnych. Preparat Melisanpol, analizowano
pod wzglêdem biotycznego dzia³ania os³onowego i detoksykacyjnego na organizm
matki i rozwijaj¹cych siê p³odów. Zastosowany w badaniach czterochlorek wêgla jako
substancja hepatotoksyczna i jednoczeœnie czynnik embriotoksyczny powodowa³
zmiany uszkadzaj¹ce mi¹¿sz w¹troby u samic, analogiczne do wielu doniesieñ
literaturowych.

Uzyskane wyniki badañ wskazuj¹ na os³onowe i detoksykacyjne dzia³anie
Melisanpolu wobec organizmu p³odów oraz ciê¿arnych samic szczurów. Badany
apiterapeutyk zmniejsza embriotoksyczne dzia³anie czterochlorku wêgla jak równie¿
wykazuje protekcyjne dzia³anie na mi¹¿sz w¹troby w warunkach dzia³ania czynnika
hepatotoksycznego. Melisanpol podawany w dawce ad li bi tum nie wywo³uje dzia³añ
niepo¿¹danych i nie wp³ywa niekorzystnie na fizjologiê przebiegu ci¹¿y.
Apiterapeutyk Melisanpol nie wp³ywa na zmianê parametrów hodowlanych
obserwowanych w badanej populacji.
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Standaryzowane ekstrakty z farmakopealnych surowców pszczelich i roœlinnych,
udokumentowane pod wzglêdem naukowym w zakresie farmakodynamiki, przy
prawid³owym dawkowaniu nie wykazuj¹ szkodliwych objawów ubocznych. 

Po³¹czenie apiterapii z fitoterapi¹ jako naturalnej formy terapii stosowanej
w postaci leczenia uzupe³niaj¹cego, mo¿e mieæ szczególne znaczenie profilaktyczne.
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