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Biologia

Influence of weather conditions on secretion of royal jelly in the conditions
of Western Preduralye
Alexander Lubimov, Lidia Kolbina, Ivan Maslennikov - The Izhevsk State
Agricultural Academy, Izhevsk, Udmurt Republic

Age-dependent conditioned responses to queen pheromone in Apis mellifera

carnica Pollm workers treated with synthetic bee boost lure
Grazina Vaitkevièiene1, Laima Blazyte-Èereškiene1, Violeta Apšegaite1,
Algirdas Skirkevièius2 - 1Institute of Ecology of Nature Research Centre,
Akademijos 2, LT-08412, Vilnius-21, Lithuania, 2Vilnius Pedagogical
University, Studentu 39, LT-2034 Vilnius, Lithuania.

Wp³yw stosowania kwasu mrówkowego na mikroklimat rodziny pszczelej
kontrolowany systemem WMA
Maciej Howis1, Micha³ Berezowski2, Piotr Nowakowski1 - 1Instytut Hodowli
Zwierz¹t, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu, 2Absolwent kierunku
informatyka na Wydziale Elektroniki Politechniki Wroc³awskiej

The length of proboscis by honeybees- pollinators of red clover
Brandorf A., Ivoilova M. - Russian Agricultural Academy North-East
Agricultural Research Institute named after N. V. Rudnitsky

An effect of ecdysterone autumn’s treatment on bee colonies wintering
Guzel Shangaraeva - State Establishment “Bashkirian Republic Scientific
Technology Centre”

Correlation between the temperature inside the nest and concentration
of carbon dioxide in the swarm of wintering bees
M.K. Simankov, PhD, associate professor; (Perm State Pedagogical University),
V. Makarov ("Parasol Ltd", Perm)

Hodowla i Genetyka

Wp³yw przechowywania jaj pszczelich poza rodzin¹ na wylêganie siê larw
Jakub G¹bka, Zygmunt Jasiñski - Pracownia Hodowli Owadów U¿ytkowych
SGGW w Warszawie

Analiza wyposa¿enia laboratoriów w pasiekach realizujacych programy
hodowlane
Aldona Gontarz, Ewa Pluta - Instytut Bioin¿ynierii i Hodowli Zwierz¹t, Wydzia³
Przyrodniczy Akademia Podlaska, Siedlce

Pszczo³y rasy œrodkowoeuropejskiej objête programami ochrony zasobów
genetycznych zwierzat gospodarskich
Gra¿yna Maria Polak, Instytut Zootechniki-Pañstwowy Instytut Badawczy
w Krakowie
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Cechy morfometryczne pszczó³ buckfast oraz kaukaskich
Grzegorz Borsuk, Jerzy Paleolog, Krzysztof Olszewski - Wydzia³ Biologii
i Hodowli Zwierz¹t, Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzêcej,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jakoœæ plemników zgromadzonych w zbiorniczku nasiennym matek
pszczelich defekuj¹cych przed sztucznym unasienianiem
Krystyna Czekoñska1, Bo¿ena Chuda-Mickiewicz2, Pawe³ Chorbiñski3 -
1Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie, 3Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu

Ocena w³asnych si³ przez matki pszczele w czasie rywalizacji rozrodczej
Kornel Kasperek, Jerzy Paleolog - Katedra Hodowli Owadów U¿ytkowych,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Porównanie wartoœci wybranych cech dwóch linii hodowlanych pszczo³y
rasy kraiñskiej
Adam Roman - Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu

Wp³yw genotypu oraz iloœci wychowywanych matek pszczelich
Apis mellifera na ich masê
Kornel Kasperek, Grzegorz Borsuk, Krzysztof Olszewski, Jerzy Paleolog -
Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzêcej, Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie

Ruchliwoœæ plemników trutni pszczo³y miodnej w ró¿nym wieku
Pawe³ Chorbiñski1, Bo¿ena Chuda-Mickiewicz2, Krystyna Czekoñska3 -
1Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu, 2Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie, 3Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

A simple comparison of morphometric and microsatellite analysis of purity
honeybee races
Kašpar, F., Titìra, D., Kott, T. - Bee Research Institute at Dol, Czech Republic

Wp³yw fitohormonów w pokarmie pszczó³ na skutecznoœæ inseminacji
matek Apis mellifera

Bo¿ena Chuda-Mickiewicz, Jaros³aw Prabucki, Jerzy Samborski, Piotr Rostecki
- Zak³ad Pszczelnictwa - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w
Szczecinie

The positive experience of using the method forel in the study of hybrid
honey-bee colonies
Lidia Kolbina, Sofia Nepeivoda1, Antonina Nepeivoda2 - 1Udmurt State
Scientific Research Institute of Agriculture, 2Udmurt State University, Izhevsk,
Udmurt Republic)

Nieprawid³owoœci w budowie skrzyde³ pszczó³ Apis mellifera

Pawe³ Wêgrzynowicz - Oddzia³ Pszczelnictwa, Instytut Sadownictwa i
Kwiaciarstwa, Pu³awy

Property improvement with ecdysterone of unfertile bee queens
Guzel Shangaraeva - State Establishment “Bashkirian Republic Scientific
Technology Centre”
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Granice zasiêgu populacji pszczó³ miodnych Burzyan gatunku
Apis mellifera mellifera L.
Fakhretdinova S.A. Ilyasov R.A, Poskryakov A.V, Nikolenko A.G - Instytut
Biochemii i Genetyki Ufa Scientific Center, RAS

Comparative sequencing analysis intron of elongation factor ef1-alpha of
honeybees from Russian Ural
Rustem A. Ilyasov, Aleksandr V. Poskryakov, Aleksei G. Nikolenko - Institute
of Biochemistry and Genetics of the Ufa Centre of Science of the Russian
Academy of Sciences, Russia, Republic Bashkortostan, Ufa, Prospekt Octyabrya

Sezonowa zmiennoœæ niektórych cech morfologicznych pszczó³ kaukaskich
oraz kraiñskich
Dariusz Gerula1, Grzegorz K³os2 - 1Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy,
2Pasieka hodowlana "PO¯ÓG" w LODR w Koñskowoli

Choroby i Zatrucia

Dzia³anie ochronne immunostymulatorów biologicznych na zaka¿enie
eksperymentalne pszczo³y miodnej przez Pseudomonas aeruginosa

Krzysztof Buczek, Mateusz Maræ, Katarzyna Oleœ-Bizoñ - Katedra
Epizootiologii i Klinika Chorób ZakaŸnych, Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej
UP w Lublinie

Enzymy proteolityczne Varroa destructor - paso¿ytniczego roztocza pszczo³y
miodnej
Regina Fr¹czek1, Krystyna ¯ó³towska1, Zbigniew Lipiñski2 - 1Katedra
Biochemii, Wydzia³ Biologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, 2Olsztyn,

Zale¿noœæ poziomu HCH i DDT od iloœci py³ku w jelicie pszczo³y
Anna Spodniewska, Rajmund Sokó³ - Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej,
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Wp³yw inwazji Varroa destructor na wielkoœæ osypu zimowego
Maria Michalczyk, Rajmund Sokó³, Arkadiusz Szkamelski - Wydzia³ Medycyny
Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

To the question of American foulbrood diagnostics in Ukraine
Iryna Maslii, Liudmyla Stupak - National Scientific Center, Institute
of Experimental and Clinical Veterinary medicine, Kharkiv, Ukraina

Lekoopornoœæ roztoczy Varroa destructor na akarycydy w pasiekach
pó³nocno-wschodniej Polski
Beata B¹k, Jerzy Wilde, Maciej Siuda - Katedra Pszczelnictwa UWM
w Olsztynie

Pora¿enie rodzin pszczelich sporowcem Nosema sp. w kolejnych okresach
roku
Adam Roman, Katarzyna Kiedrzyn - Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu

Okreœlenie wp³ywu ró¿nych stê¿eñ citroseptu na wzrost szczepów
Ascosphaera apis in vitro
Pawe³ Chorbiñski, Agnieszka Wójcik - Katedra Epizootiologii z Klinik¹ Ptaków
i Zwierz¹t Egzotycznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu
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The control of Varroa destructor resistance to fluvalinate and amitraz in
apiaries in Ukraine
S. Niemkova, E. Desyatnykova - National Scientific Center “Institute of
Experimental and Clinical Veterinary Medicine”, Kharkiv, Ukraine

Analiza statystyczna wyników skutecznoœci Apiwarolu AS w badaniach
prowadzonych w latach 1981 - 2009
Adam Dzier¿awski, Wojciech Cybulski - Zak³ad Farmacji Weterynaryjnej
Pañstwowego Instytutu Weterynaryjnego - Pañstwowego Instytutu Badawczego,
Pu³awy

Gospodarka pasieczna

Monitorowanie masy rodziny pszczelej w okresie jesiennego dokarmiania
i spoczynku zimowego
Bo¿ena Chuda-Mickiewicz, Jerzy Samborski - Katedra Zoologii i Pszczelnictwa,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wp³yw typu przegonki na liczbê pszczó³ pozostaj¹cych w nadstawce
Jakub G¹bka, Beata Madras-Majewska, Micha³ Ga³ek - Pracownia Hodowli
Owadów U¿ytkowych SGGW w Warszawie

Professional beekeeping in the Czech Republic
Frantisek Kamler - Bee Research Institute at Dol, Czech Republic

Economical characteristic honeybees of Udmurtia
Lidia Kolbina, Sofia Nepeivoda, Anastasia Osokina - The Udmurt State
Scientific Research Institute of Africulture, Russia, Izhevsk, Udmurt Republic

The beekeeping of Udmurt Republic
Belyaeva N.A. - assistant professor of the chair of the Economy APK FGOU
VPO Izhevsk GSHA

Rozk³ad i stopieñ wykorzystania tych samych po¿ytków przez rodziny
pszczele w pasiece stacjonarnej i wêdrownej (badania wstêpne)
Piotr Skubida, Dariusz Teper, Piotr Semkiw - Oddzia³ Pszczelnictwa ISK -
Pu³awy
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Produkty pszczele

Wyniki analiz mikrobiologicznych miodu na obecnoœæ dro¿d¿y i innych
zanieczyszczeñ grzybowych
Wit Chmielewski - Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Oddzia³ Pszczelnictwa
w Pu³awach

Antybakteryjne kwasy typowe dla mleczka pszczelego wykryte w miodzie
Valery Isidorov1, Urszula Czy¿ewska1, Emilia Jankowska1, S³awomir Bakier2 -
1Instytut Chemii, Uniwersytet w Bia³ymstoku, 2Katedra Techniki Cieplnej
i In¿ynierii Rolniczej, Politechnika Bia³ostocka
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Oznaczanie pozosta³oœci linkomycyny w miodzie metod¹ chromatografii
cieczowej ze spektrometri¹ mas
T. B³¹dek, A. Gajda, M. Gbylik, A. Posyniak - Zak³ad Farmakologii
i Toksykologii PIWet-PIB

Chromatograficzna metoda oznaczania pozosta³oœci oksytetracykliny
w miodzie
A. Gajda, T. B³¹dek, A. Posyniak - Zak³ad Farmakologii Toksykologii
PIWet-PIB, Pu³awy

Zawartoœæ trichotecenów w pierzdze
Katarzyna Janiszewska1, Karol Anio³owski2, Piotr Nowakowski1 - 1Instytut
Hodowli Zwierz¹t, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu, 2Katedra
Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy
we Wroc³awiu

Po¿ytki i zapylanie

Wp³yw owadów zapylaj¹cych na owocowanie dwóch odmian suchodrzewu
kamczackiego (Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark)
Ma³gorzata Bo¿ek

Ochrona muraw kserotermicznych warunkiem zachowania cennych
gatunków po¿ytkowych
Anna Cwener1, Bo¿ena Denisow2 - 1Zak³ad Geobotaniki, Instytut Biologii
UMCS, Lublin

Py³ek leszczyny (Corylus L.) wczesnowiosennym Ÿród³em po¿ytku
Agnieszka D¹browska, Mykhaylo Chernetskyy - Ogród Botaniczny
Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin

Kwitnienie i pylenie Cichorium intybus L.
Bo¿ena Denisow - Katedra Botaniki, Pracownia Biologii Roœlin Ogrodniczych,
Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

Letni po¿ytek py³kowy i oblot przez owady Arctium tomentosum MILL.
i A. lappa. L.
Bo¿ena Denisow - Katedra Botaniki, Pracownia Biologii Roœlin Ogrodniczych,
Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

Pylenie kilku gatunków z rodzaju Campanula

Bo¿ena Denisow1, Ma³gorzata Wrzesieñ2 - 1Katedra Botaniki, Pracownia
Biologii Roœlin Ogrodniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2Zak³ad
Geobotaniki, Instytut Biologii UMCS, Lublin

Gatunki z rodzaju Solidago - po¿ytkowe czy inwazyjne ?
Bo¿ena Denisow, Monika Strza³kowska-Abramek - Katedra Botaniki, Pracownia
Biologii Roœlin Ogrodniczych, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

Charakterystyka nektarników kwiatowych bluszczu pospolitego
(Hedera helix L.)
Agata Konarska - Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
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Kwitnienie i wartoœæ po¿ytkowa rannika zimowego (Eranthis hyemalis (L.)
Salisb.)
Krystyna Rysiak1, Beata ¯uraw2 - 1Ogród Botaniczny, Uniwersytet Marii
Curie-Sk³odowskiej, Lublin, 2Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

Sezonowa dynamika oblotu przez owady zapylaj¹ce kilku gatunków z
rodzaju Solidago L.
Monika Strza³kowska-Abramek - Katedra Botaniki, Pracownia Biologii Roœlin
Ogrodniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Budowa nektarników kwiatowych wrzosu zwyczajnego
(Calluna vulgaris (L.) Hull)

El¿bieta Weryszko-Chmielewska, Miros³awa Chwil - Katedra Botaniki,
Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

Mikromorfologia struktur kwiatowych oliwnika w¹skolistnego (Elaeagnus

angustifolia L.)
El¿bieta Weryszko-Chmielewska, Miros³awa Chwil, Magdalena Michoñska -
Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydajnoœæ py³kowa rabarbaru ogrodowego (Rheum rhaponticum L.)
Anna Wróblewska1, Halina Buczkowska2, Andrzej Sa³ata2 - 1Katedra Botaniki,
Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin, 2Katedra Warzywnictwa i Roœlin
Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

Sieci zapyleñ w zbiorowiskach ruderalnych Warszawy maj¹ budowê
modularn¹ lecz nie s¹ zagnie¿d¿one
Krystyna Jêdrzejewska-Szmek, Marcin Zych - Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Warszawskiego

Mutualistyczna sieæ zapyleñ na ni¿owej ³¹ce - badania wstêpne
Jan Goldstein, Ma³gorzata Stpiczyñska, Marcin Zych - Ogród Botaniczny
Uniwersytetu Warszawskiego

Trzmiele s¹ g³ównymi zapylaczami dziko wystêpuj¹cej szachownicy
kostkowatej (Fritillaria meleagris L., Liliaceae)
Marcin Zych, Ma³gorzata StpiczyñskaOgród Botaniczny Uniwersytetu
Warszawskiego

Apoidea okolic jeziora £uknajno na Pojezierzu Mazurskim
Jan Goldstein - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego

Kwitnienie, pylenie i oblot przez owady zapylaj¹ce kwiatów przylaszczki
pospolitej (Hepatica nobilis Mill.)
Beata ¯uraw1, Krystyna Rysiak2 - 1Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie , 2Ogród Botaniczny , Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin

Obfitoœæ nektarowania kwiatów Polemonium coeruleum L.
Miros³awa Chwil - Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

Po¿ytek z kwiatów oliwnika w¹skolistnego (Elaeagnus angustifolia L.)
Miros³awa Chwil, El¿bieta Weryszko-Chmielewska, Katedra Botaniki,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Struktura nektarników Polemonium coeruleum L.
Miros³awa Chwil - Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
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Allotropowe kwiaty czosnku po³udniowego (Allium moly L.) i jego
wydajnoœæ miodowa
Zbigniew Ko³towski - Oddzia³ Pszczelnictwa ISK w Pu³awach

Ró¿norodnoœæ budowy w³osków wytwarzaj¹cych atraktanty zapachowe
pszczelnika mo³dawskiego (Dracocephalum moldavicum L)
El¿bieta Weryszko-Chmielewska, Marta Dmitruk - Katedra Botaniki,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wartoœæ po¿ytkowa krzewuszki cudownej (Weigela florida Bunge)
Ernest Stawiarz - Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

Ocena pylenia lipy (Tilia L.) w latach 2005-2009 przy zastosowaniu badañ
aerobiologicznych
El¿bieta Weryszko-Chmielewska, Dagmara Sadowska - Katedra Botaniki,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Obfitoœæ pylenia klonu (Acer L.) w latach 2001-2009
Krystyna Piotrowska, El¿bieta Weryszko-Chmielewska - Katedra Botaniki,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Morfoloria kwiatów i wydajnoœæ py³kowa perukowca podolskiego (Cotinus

coggygria Scop.)
Aneta Sulborska - Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Owady zapylaj¹ce

Znaczenie i ochrona pszczo³y miodnej (Apis mellifera) i innych zapylaczy
pszczo³owatych (Apoidea, Hymenoptera), tematem w filumenistyce
krajowej
Wit Chmielewski - Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Oddzia³ Pszczelnictwa
w Pu³awach

Morfologia i stopnie rozwoju jajnika murarki ogrodowej (Osmia rufa L.)
Karol Giejdasz - Zak³ad Hodowli Owadów U¿ytkowych Instytutu Zoologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

The comparison of losses of the osmia bee cocoons in the mixed populations
(Osmia rufa and O.cornuta) from different sites
Irina Shumakova1, Alexander Komissar2 - 1Schmalhausen Institute of Zoology,
Kiev, Ukraine, 2Independent investigator, Kiev, Ukraine.

Apiterapia

Monitorowana terapia zapaleñ gruczo³u mlekowego (MASTITIS) u krów
prowadzona w okresie laktacji i inwolucji za pomoc¹ antybiotyków i
propolisu
Przemys³aw Dudko1, Bogdan Kêdzia2 - 1Katedra Weterynarii Uniwersytetu
Przyrodniczego, Poznañ, 2Instytut Roœlin i Przetworów Zielarskich, Poznañ
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WP£YW EKSPOZYCJI KWASU MRÓWKOWEGO
NA STAN FIZJOLOGICZNY JELITA ŒRODKOWEGO

PSZCZO£Y MIODNEJ

Maciej Howis1 , Pawe³ Chorbiñski2 ,
Piotr Nowakowski1

1 Instytut Hodowli Zwierz¹t, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu
2 Katedra Epizootiologii z Klinik¹ Ptaków i Zwierz¹t Egzotycznych,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu

W sierpniu 2009 roku w ulach typu Dadant - le¿ak badano wp³yw par kwasu
mrówkowego na stan fizjologiczny jelita œrodkowego pszczo³y miodnej. Pszczo³y
wygryza³y siê przez dobê w cieplarce i po oznakowaniu wpuszczane by³y do rodziny
pszczelej przy równoczesnym zastosowaniu kwasu mrówkowego 65% lub 83%
w objêtoœci 100ml w dozowniku z Nassenheide (inaczej Beckera). Ogó³em kwas
mrówkowy zastosowano w 4 rodzinach (65% - 2 szt. i 83% - 2 szt.) - jako kontrolna
s³u¿y³a rodzina, która otrzyma³a kwas po 14 dniach od rozpoczêcia badañ.
Do wykonania preparatów histologicznych pobierano nie mniej ni¿ 10 znakowanych
pszczó³ z rodziny po 1, 3, 7 i 14-tej dobie od zastosowaniu kwasu.

Badano pszczo³y, które zosta³y wystawione na ekspozycje kwasu od 1 doby ¿ycia
oraz pszczo³y po wygryzieniu z czerwiu poddanego ekspozycji kwasu przez 14 dni
rozwoju do wygryzienia. Wypreparowane przewody pokarmowe pszczó³ do badañ
utrwalano w formalinie Bekera. Badanie histologiczne wykonano technik¹ parafinow¹
z wykorzystaniem barwienia metod¹ AZAN oraz H & E, przy gruboœci skrawków
7 µm. W ocenie preparatów brano pod uwagê: wype³nienie œwiat³a jelita ziarnami
py³ku, budowê i stan funkcjonalny enterocytów (m.in. wielkoœæ i wybarwienie j¹der
komórkowych i obecnoœæ r¹bka szczoteczkowego), a tak¿e poziom wytwarzania przez
nie b³on perytroficznych.

W preparatach histologicznych jelita œrodkowego pszczó³ uzyskanych z rodzin po
zastosowaniu 65% i 83% kwasu mrówkowego zaobserwowano nastêpuj¹ce zmiany:
wzmo¿one z³uszczanie enterocytów, zwiêkszone wytwarzanie b³on perytroficznych,
zanik r¹bka szczoteczkowego, obrzmienie j¹der komórkowych, przejaœnienie
chromatyny j¹drowej, podwy¿szon¹ aktywnoœæ centrów regeneracyjnych, objawy
wakuolizacji cytoplazmy oraz zwiêkszenie wytwarzania enzymów w enterocytach
manifestuj¹ce siê pojawieniem widocznych ziarnistoœci. Obraz histologiczny
przekrojów jelita œrodkowego pochodz¹cego od pszczó³ w wy¿ej badanych okresach
czasu charakteryzowa³ siê ró¿nym nasileniem zaobserwowanych zmian. W przekrojach
jelit zanotowano ró¿ny stopieñ wype³nienia ich œwiat³a ziarnami py³ku w okresach. Nie
wykazano natomiast istotnych zmian w obrazie histologicznym jelita œrodkowego
pszczó³ robotnic wygryzionych z czerwiu, który by³ poddany dzia³aniu par kwasu
mrówkowego przez okres 14 dni.
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INFLUENCE OF WEATHER CONDITIONS ON
SECRETION OF ROYAL JELLY IN THE

CONDITIONS OF WESTERN PREDURALYE

Alexander Lubimov, Lidia Kolbina, Ivan Maslennikov

The Izhevsk State Agricultural Academy,
Izhevsk, Udmurt Republic
e-mail: maslennikvivan@rambler.ru

The beekeeping is branch, in a greater degree depending on weather conditions of
district. Weather conditions influence the physiological condition of a honey-bee
colony.

In the light of the given problem we had been studied influence of weather
conditions on secretion of royal jelly.

During the experiment the quantity of the accepted larvae, quantity of royal jelly
received for one selection and on the average from one queen cell, weight of larvae
was considered at selection. Quality of received royal jelly estimated on conformity of
GOST 28888 - 90.

At the analysis of the received data it is visible that the fall of temperature to
17 - 18° within two weeks has reduced acceptation of larvae for 12, 8 %. Production
of royal jelly in one honey-bee colony has decreased for 43, 75 %, from one queen cell
for 36,2 %. The weight of larvae decreased for 24, 8 % in comparison with reception
royal jelly in favorable weather - 22 - 25° (tab.1).

The increase of environmental temperatures to 27 - 29° reduced acceptation of
larvae for 7,6 %. Production of royal jelly from one honey-bee colony decreased for
18, 75 %, from one queen cell for 26, 7 %. The weight of larvae decreased for 15, 2 %
in comparison with reception of royal jelly in favorable weather - 22 - 25°C.

In the course of experiment the quality of royal jelly which was selected under
different weather conditions was estimated.

In organoleptic, physical and chemical indicators of royal jelly received at different
temperatures, corresponded to requirements of GOST 28888-90 «Royal jelly».

By results of researches it is possible to make a conclusion that in manufacture of
royal jelly an optimum environmental temperature of 22 - 25°C is required. It was
determined that adverse weather conditions have negative influence on acceptation of
larvae and production of royal jelly, but do not reduce quality of received product.
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MÓZG PSZCZO£Y MIODNEJ

Zbigniew Lipiñski

Olsztyn

Do niedawna uwa¿ano, ¿e owady to kierowane odruchami, ma³o ,,elastyczne”
w swym zachowaniu siê (behawiorze) automaty (ang. rigid robots), nie bior¹c pod
uwagê, ¿e podobnie jak wiêkszoœæ istot ¿ywych, zdolne s¹ one do inteligentnego
przetwarzania informacji w celu adaptacji do œrodowiska. Szczególnym tego
przyk³adem jest pszczo³a miodna Apis mellifera L, z uwagi na jej imponuj¹ce
mo¿liwoœci czucia, porozumiewania siê, nawigacji oraz wizualnego i zapachowego
uczenia siê w oparciu o psychiczne procesy przetwarzania œladów pamiêciowych.

Obecnie wiemy, ¿e pszczo³y miodne zdolne s¹ miêdzy innymi do:
(1) - rozpoznawania szerokiego zakresu zapachów, w tym zapachu w³asnego gniazda
oraz matki, (2) - rozpoznawania podstawowych smaków (s³odki, s³ony, gorzki,
kwaœny), (3) - widzenia otaczaj¹cego je œwiata w kolorach, (4) - widzenia w œwietle
spolaryzowanym w zakresie promieniowania UV, (5) - postrzegania nie tylko kszta³tów
i wzorów ale równie¿ traktowania z³o¿onych konstelacji obrazów jako terenowych
odnoœników tzw. wskazówek, (6) - odczuwania bodŸców mechanicznych oraz
dŸwiêkowych, (7) - rozpoznawania obrazów w trakcie ruchu, (8) - rozpoznawania
po³o¿enia sta³ych elementów struktury terenu, tzw. wskazówek (uli, drzew, ska³ itp.
(9) - prowadzenia nawigacji zarówno w odniesieniu do wspomnianych struktur
terenowych jak i pozycji s³oñca, ksiê¿yca oraz przebiegu pola magnetycznego Ziemi,
(10) - przekazywania informacji za pomoc¹ tzw. tañców (odleg³oœæ, kierunek,
bogactwo po¿ytku), (11) - przekazywania informacji za pomoc¹ feromonów,
(12) - wykonywania z³o¿onych czynnoœci zwi¹zanych z budow¹ plastrów,
czyszczeniem uli, przerobem pokarmów, wychowem larw, obron¹ gniazda etc.

Ponadto g³ownie dziêki krzy¿owo-modalnej zdolnoœci do zapamiêtywania np.
stymulacji zapachowo-wizualnych, pszczo³y miodne posiadaj¹ zdolnoœæ do:
(1) - kategoryzacji bodŸców wizualnych, (2) - przyswajania sobie abstrakcyjnych
pojêæ: podobne - ró¿ne w odniesieniu do kolorów oraz kszta³tów, (3) - odró¿niania
strony lewej od prawej, (4) - ,zliczania” punktów terenowych, (5) - przypominania
lokalizacji do piêciu po¿ytków skojarzonych z por¹ dnia w której s¹ one najbardziej
obfite, (6) - skojarzeniowego przywo³ania pamiêci np. znajomy zapach mo¿e wyzwoliæ
przypo- mnienie koloru, lub nawigacjê (ang. navigational rout) do miejsca gdzie by³
pobierany odpowiedni pokarm. W 2005 roku Dyer i wspó³pracownicy stwierdzili, ¿e
robotnice pszczó³ miodnych s¹ zdolne widzieæ i rozpoznawaæ ludzk¹ twarz.

Przedstawione powy¿ej umiejêtnoœci i zdolnoœci pszczo³y rodz¹ pytanie o to w
jakim stopniu s¹ one wynikiem wy¿szych procesów nerwowych ? a zatem wy¿szych
form uczenia siê oraz zapamiêtywania. OdpowiedŸ na to pytanie le¿y w budowie oraz
funkcjonowaniu jej centralnego oraz obwodowego uk³adu nerwowego, a œciœlej rzecz
bior¹c, w strukturalno-molekularnym zapleczu które przetwarza pobudzenia wizualne,
zapachowe i inne.

Szczególnie owocny eksperymentalny dostêp do badania pracy mózgu pszczo³y
daje poza dra¿nieniem np. VUMmx1 (ang. central unpaired median neuron of the
maxillary neuromere 1), odruch Paw³owa. Wizualnym objawem tego typu naturalnego
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warunkowania jest odruch wysuwanie jêzyczka tzw. PER (ang. proboscis extension
reflex) w odpowiedzi na znajomy zapach nektaru kwiatowego oraz ostatnio odkryty
odruch wysuwania ¿¹d³a, tzw. SER (ang. sting extension reflex) w odpowiedzi na
niektóre zapachy.

Utrwalanie tego odruchu pozwala robotnicy pszczo³y miodnej kojarzyæ np. dany
zapach (bodziec warunkowy) z nagrod¹ w postaci roztworu cukru (bodziec
bezwarunkowy), zaœ eksperymentatorowi daje mo¿liwoœæ badania procesów uczenia
siê i zapamiêtywania u tego owada w bardzo szerokim zakresie.

Z uwagi na du¿¹ zdolnoœæ pszczó³ do uczenia siê i zapamiêtywania, w tym
w drodze reakcji emocjonalno-afektywnych a tak¿e stosunkowo ³atwy dostêp np. do
niektórych tzw. du¿ych neuronów obecnych w mózgu pszczo³y, w tym wspomniany
WUMmx1, narz¹d ten staje siê coraz powszechniejszym obiektem zainteresowania
neurobiologów, konstruktorów, policji oraz wojska.

Wykorzystuje siê go miêdzy innymi do (1) - badania fizjologii mózgu innych
zwierz¹t oraz cz³owieka, np. w celu poznania bia³ek bior¹cych udzia³ w utrwalaniu
po³¹czeñ synaptycznych, (2) - badania jakoœci roœlin modyfikowanych genetycznie np.
w celu ustalenia czy ich kwiaty emituj¹ promienie UV zgodnie z wzorcami jakie
istniej¹ w pamiêci genetycznej pszczó³, (3) - badania wp³ywu pestycydów na pszczo³y,
np. w celu ustalenia ich neurotoksycznoœci, (4) - konstruowania robotów i cyborgów
np. do przenoszenia mikrokamer, (5) - wykrywania materia³ów wybuchowych, np.
w celu likwidacji pól minowych oraz zagro¿enia terrorystycznego.

WP£YW RÓJKI NA STRATEGIE ROZRODCZE
ROBOTNIC PSZCZO£Y MIODNEJ

Karol ina Kuszewska, Zahra Naeef Ayoub,
Micha³ Woyciechowski

Instytut Nauk o Œrodowisku, Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie

W naturalnych warunkach rójka jest jedynym sposobem powstania nowej rodziny
pszczelej. Kiedy stara matka wyleci z rojem macierzak pozostaje chwilowo bez
funkcjonuj¹cej matki a nowa matka, która siê tu pojawi, jest siostr¹ pozosta³ych
w macierzaku robotnic. Ta sytuacja powoduje zmniejszenie o po³owê stopnia
pokrewieñstwa pomiêdzy robotnicami pochodz¹cymi od starej matki i potomstwem
nowej matki, a co za tym idzie zmniejszenie ewolucyjnych zysków tych robotnic, które
nie wylecia³y rojem. Dodatkowo po rójce m³oda matka, która musi zostaæ zap³odniona
mo¿e zgin¹æ w czasie lotu weselnego, co zagra¿a szybkim zniszczeniem ca³ej rodziny.
Uzasadnione staje siê wiêc pytanie, czy w toku ewolucji pszczó³ pojawi³ siê
mechanizm pozwalaj¹cy reagowaæ na zaistnia³¹ niekorzystn¹ sytuacjê? Celem naszej
pracy by³o sprawdzenie, czy po opuszczeniu rodziny przez star¹ matkê, robotnice
wychowywane w warunkach czasowego osierocenia bêd¹ lepiej przystosowane do
reprodukcji ni¿ robotnice wychowywane w obecnoœci matki.

Badania wykonano symuluj¹c rójkê oraz w czasie naturalnej rójki. Do symulacji
rójki wykorzystano szeœæ rodzin pszczelich, które podzielono na pó³ lotu na dwa równe
odk³ady. W jednym z nich pozostawa³a matka, podczas gdy drugi by³ osierocony. We
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wszystkich tak powsta³ych odk³adach pozostawiono ramkê z jajami, by wylêgaj¹ce siê
larwy by³y od pierwszych chwil karmione w obecnoœci lub przy braku matki.
Po zasklepieniu ostatnich komórek z czerwiem obie po³ówki rodzin ponownie
po³¹czono. Wygryzaj¹ce siê robotnice, które jako larwy zosta³y wykarmione w dwóch
ró¿nych warunkach, wa¿ono tu¿ po wygryzieniu i u czêœci z nich liczono rureczki
jajnikowe, natomiast drug¹ czeœæ oznakowano markerem i wpuszczono do
macierzystych rodzin. W tym samym dniu trzy z szeœciu rodzin zosta³y pozbawione
matki, co mia³o symulowaæ œmieræ matki w czasie lotu weselnego, natomiast
w kolejnych trzech rodzinach pozostawa³a matka, co mia³o pokazywaæ sytuacjê
pojawienia siê nowej matki-siostry w rodzinie. W celu oszacowania stopnia rozwoju
jajników znakowane osobniki, które zosta³y wpuszczone do rodziny z matk¹
wy³apywano w 10 dniu ich ¿ycia, natomiast te znajduj¹ce siê w rodzinie bez matki
wy³apywano po pojawieniu siê 100 jaj trutówek. Podobnie postêpowano w czasie
naturalnej rójki. W tym przypadku rureczki jajnikowe policzono u osobników, które
jako ostatnie by³y wychowywane w rodzinie z matk¹ przed jej wylotem z rojem oraz
osobniki wychowywane bez matki tu¿ po rójce. Pszczo³y te, tak¿e by³y wa¿one i czêœæ
z nich znakowano oraz wpuszczano do osieroconego macierzaka, sk¹d by³y
wy³apywane po pojawieniu siê 100 jaj trutówek. Osobniki te pos³u¿y³y do oszacowania
stopnia rozwoju jajników.

Otrzymane wyniki potwierdzi³y postawion¹ na wstêpie hipotezê, bowiem pszczo³y
wychowywane w okresie larwalnym bez matki mia³y œrednio 45% wiêcej rureczek
jajnikowych ni¿ te wychowywane z matk¹, zarówno w symulowanej jak i naturalnej
rójce.

Robotnice wychowywane w rodzinie bez matki, tak¿e w doros³ym ¿yciu mia³y
bardziej rozwiniête jajniki, zarówno gdy przebywa³y w rodzinie z matk¹ jak i
w osieroconej rodzinie.

WSTÊPNE BADANIA NAD WP£YWEM ŒREDNICY
KOMÓREK PLASTRA NA CECHY
MORFOMETRYCZNE PSZCZÓ£

Krzysztof Olszewski , Grzegorz Borsuk, Jerzy Paleolog

Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzêcej,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
e-mail: krzysztof.olszewski@up.lublin.pl

Celem badañ by³a ocena wp³ywu œrednicy komórek plastra na cechy
morfometryczne wychowanych w nich pszczó³. W badaniach wykorzystano dwie
rodziny, mieszañce F1 pszczó³ buckfast. Jedn¹ z nich stanowi³a rodzina od trzech
sezonów osadzona na plastrach o œrednicy komórek 4,95 mm. Druga zajmowa³a plastry
o standardowej œrednicy komórek 5,40 mm. W rodzinach znajdowa³y siê matki siostry
unasienione naturalnie na pasieczysku.

W rodzinie z komórkami o œrednicy 4,95 mm umieszczono dwuplastrowy izolator
z kraty odgrodowej podzielony na dwie czêœci mieszcz¹ce po jednym plastrze.
W jednej czêœci umieszczono plaster o œrednicy komórek 4,95 mm, a w drugiej 5,40
mm. W ka¿dej z czêœci zamykano matkê na 2 dni. W rodzinie z komórkami o œrednicy
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5,40 mm umieszczono jednoplastrowy izolator, w którym na plastrze o œrednicy
komórek 5,40 mm na dwa dni zamkniêto matkê. Dwa dni przed terminem wygryzania,
plastry omiatano z pszczó³, umieszczano w izolatorze z siatki i przenoszono do
cieplarki. Dwa dni po terminie wygryzania pobrano pszczo³y do analiz
morfometrycznych.

Z ka¿dego plastra poddano analizie po 20 pszczó³. Ka¿d¹ pszczo³ê od strony
grzbietowej sfotografowano aparatem cyfrowym. Nastêpnie by³a ona wa¿ona, potem
zosta³a podzielona na czêœci: g³owê, tu³ów wraz ze skrzyd³ami i odnó¿ami, i odw³ok.
Wszystkie czêœci równie¿ zwa¿ono. Nastêpnie z ka¿dej pszczo³y przygotowano
preparat. Na szkie³ku podstawowym umieszczani wypreparowany jêzyczek, g³owê,
prawe skrzyd³o pierwszej pary, trzeci i czwarty tergit odw³okowy. Ka¿dy z tych
elementów sfotografowano aparatem cyfrowym. Obrazy poddano analizie programem
MultiScan - system komputerowej analizy obrazu. W ten sposób uzyskano wartoœci
cech przedstawionych w tabeli 1.

Zgodnie z oczekiwaniami najwy¿sz¹ masê cia³a pszczó³, a co za tym idzie tak¿e
poszczególnych elementów sk³adowych cia³a, uzyskano u pszczó³ wychowanych
w rodzinie o œrednicy komórek 5,40 mm. Zaskakuj¹cym by³o, ¿e pszczo³y z plastra
o œrednicy komórek 5,40 mm wychowane w rodzinie o mniejszych komórkach (4,95
mm) by³y istotnie mniejsze od pszczó³ z tej rodziny. Teoretycznie pod wzglêdem masy
cia³a powinny one byæ zbli¿one do pszczó³ z rodziny o komórkach 5,40 mm.
Przypuszczalnie mog³o byæ to spowodowane podawaniem przez mniejsze karmicielki
mniejszej iloœci pokarmu, nie wystarczaj¹cej do osi¹gniêcia masy cia³a odpowiedniej
do œrednicy komórki. Pszczo³y z plastra o œrednicy komórek 5,40 mm wychowane
w rodzinie o mniejszych komórkach cechowa³y tak¿e najwiêksze wahania wartoœci
cech. We wszystkich grupach najwiêkszym wahaniom ulega³a masa cia³a pszczó³
i masa odw³oka. Maksymalna masa cia³a w zale¿noœci od grupy przyjmowa³a wartoœci
od 146 do 166 mg. Na tej podstawie mo¿na stwierdziæ, ¿e ocena liczebnoœci populacji
pszczó³ na podstawie ich masy mo¿e byæ myl¹ca zw³aszcza u pszczó³ wychowanych
z plastrów o standardowej œrednicy komórek.

Pszczo³y wychowane w rodzinie o komórkach 5,40 mm mia³y wiêksz¹ masê
tu³owia, jednak wiêksz¹ szerokoœæ i d³ugoœæ tu³owia stwierdzono u pszczó³ z komórek
o œrednicy 4,95 mm. We wszystkich grupach szerokoœæ g³owy by³a wiêksza
od szerokoœci tu³owia, jednak nie przekracza³a ona 4 mm. Na tej podstawie mo¿na
stwierdziæ, ¿e teoretycznie pszczo³y z rodzin o œrednicy komórki 5,40 mm powinny
mieœciæ siê w komórkach plastra o œrednicy 4,95 mm i bez trudu je odbudowywaæ.
Jednak niektórzy autorzy podaj¹, ¿e tak siê nie dzieje.

Œrednica komórki nie mia³a istotnego wp³ywu na d³ugoœæ i szerokoœæ skrzyd³a,
indeks kubitalny i szerokoœæ III tergitu. Najni¿sze wartoœci tych cech stwierdzono
u pszczó³ z komórek o œrednicy 5,40 mm, wychowanych przez rodzinê bytuj¹c¹ na
plastrach o mniejszych komórkach. Zaskoczy³o, ¿e pszczo³y z rodziny o mniejszej
œrednicy komórek mia³y d³u¿szy jêzyczek, szerszy IV tergit, oraz wiêksz¹ wartoœæ
sumy szerokoœci III i IV tergitu ni¿ pszczo³y z rodziny o standardowej œrednicy
komórek. Zmniejszenie œrednicy komórek o 8,33% nie prowadzi³o do istotnego
zmniejszenia wartoœci podstawowych cech morfometrycznych.
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Tabela 1

Œrednie wartoœci cech morfometrycznych pszczó³ wychowanych
w komórkach o ró¿nej œrednicy

Cecha

Pszczo³y z komórek
o œrednicy 4,95 mm

Pszczo³y z komórek
o œrednicy 5,40 mm

wychowane w rodzinach
o œrednicy komórek 4,95

Pszczo³y z komórek
o œrednicy 5,40 mm

Œrednia
min-max

Œrednia
min-max

Œrednia
min-max

Masa cia³a
[mg]

108,8 A
76 - 150

90,1 B
47 - 146

127,6 C
102 - 166

Masa g³owy
[mg]

10,6 A
8 - 13

9,3 B
5 - 14

13,1 C
12 - 15

Masa tu³owia
[mg]

40,1 A
35 - 43

37,3 B
24 - 46

43,9 C
40 - 48

Masa odw³oka
[mg]

57,9 A
31 - 98

43,4 B
18 - 86

70,5 C
46 - 113

Szerokoœæ tu³owia
[mm]

3,35 A
3,00 - 3,77

3,19 B
2,89 - 3,37

3,32 A
3,14 - 3,54

D³ugoœæ tu³owia
[mm]

3,57 A
3,17 - 4,18

3,40 B
3,08 - 3,80

3,49 AB
3,14 - 3,94

Szerokoœæ g³owy
[mm]

3, 93 Aba
3,79 - 4,15

3,91 Aab
3,79 - 4,03

3,98 Bb
3,86 - 4,09

Wysokoœæ g³owy
[mm]

3,79
3,55 - 3,95

3,76
3,61 - 3,93

3,81
3,72 - 3,99

D³ugoœæ skrzyd³a I
pary [mm]

9,46
9,18 - 9,77

9,43
9,13-9,83

9,52
8,78 -10,03

Szerokoœæ skrzyd³a I
pary [mm]

3,21 ab
3,11 - 3,31

3,19 a
3,06 - 3,33

3,26 b
3,14 - 3,38

Indeks
kubitalny

2,27
1,60 - 2,81

2,24
1,58 - 2,94

2,43
1,75 - 3,27

D³ugoœæ jêzyczka
[mm]

6,83 A
6,68 - 7,09

6,71 AB
6,31 - 6,99

6,56 B
6,24 - 6,86

Szerokoœæ III tergitu
[mm]

2,55
2,42 - 2,70

2,52
2,39 - 2,62

2,58
2,45 - 2,68

Szerokoœæ IV tergitu
[mm]

2,39 a
2,27 - 2,50

2,34 ab
2,26 - 2,48

2,33 b
2,28 - 2,42

Tergit III + IV
[mm]

4,94
4,69 - 5,15

4,86
4,68 - 4,05

4,91
4,73 - 5,03

(a, b) ró¿nica istotna dla P £ 0.05; (A, B, C) ró¿nica istotna dla P £0.01
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AGE-DEPENDENT CONDITIONED RESPONSES
TO QUEEN PHEROMONE IN Apis mellifera carnica

POLLM WORKERS TREATED
WITH SYNTHETIC BEE BOOST LURE

Grazina Vaitkevièiene1 , Laima Blazyte-Èereškiene1 , Violeta
Apšegai te1 , Algirdas Skirkevièius2

1 Institute of Ecology of Nature Research Centre, Akademijos 2, LT-08412, Vilnius-21, Lithuania
2Vilnius Pedagogical University, Studentu 39, LT-2034 Vilnius, Lithuania.

A few years ago the Canadian company has developed Bee Boost lure consisting of
9-oxo-(E)-2-decenoic acid, (R)- and (S)-9-hydroxy-(E)-2-decenoic acid,
p-hydroxybenzoate, and 4-hydroxy-3-methyoxyphenylethanol. This lure elicits the
queen retinue response of worker bees (Slessor et al., 1988), inhibits the production of
queen cells in queenless colonies (Pettis et al., 1995; Melathopoulos et al., 1996) and
the development of worker ovaries (Hoover et al., 2003), orients comb building
(Ledoux et al., 2001), modulates the biosynthesis of juvenile hormone in workers
(Kaatz et al., 1992), regulating their age-related tasks (Robinson et al., 1989). Exposure
to queen mandibular pheromone (QMP) can extend the duration of the nursing phase to
ensure more efficient brood rearing (Pankiw et al. 1998). However, the impact of Bee
Boost lure on the ontogeny of queen pheromone perception and the conditioned
proboscis extension responses to queen extract odour of young worker bees is
unknown. Such data would be useful in assessing the adequacy of Bee Boost lure to
QMP.

In order to assess the efficiency of Bee Boost for the perception of queen extract
odour and the learning to recognize this stimulus, treated and untreated honey bee
(Apis mellifera carnica Pollm) workers of different ages were investigated.

One colony (about 990 bees, 6 marked groups of newly emerged workers) was
supplemented with Bee Boost lure. Another colony (about 930 bees, 7 marked groups
of newly emerged workers) was that of control. Young worker bees, 0, 1-, 3-, 4-, 8- and
10-day old, were used for investigation.

Ethanol extract of mated queens (dose 10-3 Qeq) were used for stimulation
assessing learning performance and olfactory receptor responses (EAG). The extract
was characterized according to 9-oxo-(E)-2-decenoic acid estimated by gas
chromatography.

During the period of 1 to 10 days, EAG responses increased significantly in
workers from both control and Bee Boost-treated colonies (H (2, N = 26) = 7.11,
p < 0.05 and, Kruskal-Wallis test: H (2, N = 23) = 8.29, p < 0.05, respectively), but
they did not differ in workers of the same age kept in different conditions
(Mann-Whitney U Test, p > 0.05).

Olfactory learning behaviour was significantly correlated with age of only treated
workers. Changes in conditioned response were significant in the treated colony in the
period from of 1 to 10 days (Kruskal-Wallis test: H (4, N = 28) = 18.817; p = 0.0009),
whereas those in the conditioned response of control workers were not significant
(Kruskal-Wallis test: H (4, N = 28) = 8,096; p > 0.05). Differences in olfactory learning
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performance were not significant between treated and untreated workers less than 4
days of age (Mann-Whitney U Test; p>0.05), but they were significant in 8- to 10- day
old workers (Mann-Whitney U Test: 8-day old - p = 0.0152; 10-day old - p = 0.0062).

Bee Boost lure was found to have no impact on the EAG responses of young
workers, but increased the ability of these workers to recognize queen extract odour.
Nevertheless, the effect of Bee Boost lure on the learning performance of worker bees
is not identical to that produced by a live mated queen. The highest learning
performance in queenright colonies is already observed in 3-day old workers
(Skirkevièius, Bla�yte-Èereškiene, 2009), whereas in Bee Boost-treated colonies - only
in 8-day old workers.
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WP£YW STOSOWANIA KWASU MRÓWKOWEGO
NA MIKROKLIMAT RODZINY PSZCZELEJ

KONTROLOWANY SYSTEMEM WMA

Maciej Howis1 , Micha³ Berezowski2 , Piotr Nowakowski1

1Instytut Hodowli Zwierz¹t, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu
2Absolwent kierunku informatyka na Wydziale Elektroniki Politechniki Wroc³awskiej

W lutym 2008 roku zaprojektowano system bezobs³ugowego, bezprzewodowego
monitoringu mikroklimatu rodzin pszczelich, który pozwala na wykonywanie
pomiarów wielkoœci fizycznych œrodowiska wewnêtrznego ula (temperatury,
wilgotnoœci wzglêdnej, stê¿enia dwutlenku wêgla) bez koniecznoœci otwierania ula,
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oraz kontroli masy ula. Dodatkowo zbierne s¹ pomiary zewnêtrznych warunków
atmosferycznych za pomoc¹ do³¹czonych czujników temperatury, wilgotnoœci
wzglêdnej oraz ciœnienia atmosferycznego. System ten powsta³ jako praca dyplomowa
na Politechnice Wroc³awskiej na potrzeby badañ Wydzia³u Biologii i Hodowli
Zwierz¹t Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu i otrzyma³ nazwê WMA (ang.
Wireless Monitoring in Apiary) (pol. Bezprzewodowy Monitoring w Pasiece).
Zastosowane czujniki to produkowane seryjnie elementy elektroniczne, których
zakresy zosta³y dobrane tak, aby odpowiada³y warunkom panuj¹cym wewn¹trz ula.
W sierpniu 2009 roku w ulach typu Dadant - le¿ak zbadano wp³yw par kwasu
mrówkowego na mikroklimat rodziny pszczelej przy u¿yciu skonstruowanego
systemu. Zastosowano kwasu mrówkowego 65% lub 83% w objêtoœci 100ml
w dozowniku z Nassenheide (inaczej Beckera). Ogó³em kwas mrówkowy
zastosowano w 4 rodzinach ( 65% - 2 szt. i 83% - 2 szt.) - jako kontrolna s³u¿y³a
rodzina, która otrzyma³a kwas po 14 dniach od rozpoczêcia badañ.

W pierwszej dobie po zastosowaniu kwasu mrówkowego 65% œrednia dobowa
temperatura zewnêtrzna wynosi³a 18,6oC. Natomiast w rodzinie pszczelej z kwasem na
brzegu gniazda wynios³a 29,9oC, a w centrum gniazda 34,6oC. W tym samym czasie
w kontrolnej rodzinie bez kwasu mrówkowego na brzegu gniazda temperatura
wynosi³a 30,6oC, a w centrum gniazda 34,1oC. Œrednia dobowa wilgotnoœæ zewnêtrzna
w czasie pierwszej doby stosowania kwasu wynios³a 49,8%. W rodzinie bez kwasu
27,5%, a w rodzinie z kwasem 47,9%. Podczas stosowania kwasu mrówkowego 83%
œrednia temperatura zewnêtrzna w pierwszej dobie wynosi³a 17,3oC. Natomiast
w rodzinie pszczelej z kwasem na brzegu gniazda wynios³a 28,9oC, a w centrum
gniazda 34,1oC. W kontrolnej rodzinie bez kwasu mrówkowego na brzegu gniazda
temperatura wynosi³a 29,4oC, a w centrum gniazda 34,6oC. Œrednia dobowa wilgotnoœæ
zewnêtrzna w czasie pierwszej doby stosowania kwasu wynios³a 24,8%. W rodzinie
pszczelej bez kwasu mrówkowego 33,8%, a z kwasem 36,9%.

THE LENGTH OF PROBOSCIS BY HONEYBEES -
POLLINATORS OF RED CLOVER

Brandorf A. , Ivoi lova M.

Russian Agricultural Academy North-East Agricultural Research Institute named  after N. V. Rudnitsky

The length of proboscis is one of the basic morphological features of honeybees,
which is important for the effective pollination of red clover flowers. Many researchers
consider that only longeroboscised honeybees can effectively visit the flowers of the
red clover, length of 8-12 mm.

The aim of the study is to find out the abilities of Apis mellifera m. (length is 5.9 -
6.4 mm) which is recomendeb in Kirov region to pollinate red clowev flowers.

The studies were done during the red clover blooming period in June-July of
2007-09. Altogether was 450 honeybees were collected and examined while visiting
flowers, 52 measurements were done.

It was stated that 87% of honeybees were shortproboscised with length of
proboscis of 5.5-6.5 mm, it means those bees were shortproboscised. Only 13% of bees
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had the length of proboscis 6.6- 6.8 mm. Honeybees with the length of proboscis
higher than 6.8 mm were not found.

During observation of bees’ activities it was found that bees preferred to visit red
clower flowers to collect pollen in the whole period of vegetation. The number of bees
- pollen collectors changed from 55% at the beginning of flowering to 92% at the full
flowering period; the rest of bees collected nectar.

The productivity of nectar by red clover flowers changes depending on the weather
conditions from 80 to 145 kg/ha. Nevertheless nectar is of low accessibility for
honeybees, because the height of clover flower tube changes from 9.7 mm at the
beginning to 7.8 mm (p<0.001) at the end of flowering, and the height of bedding of
nectar on ovary decreases from 3mm to 2mm.(p<0,05).

Conclusions:
1. The length of proboscis of honeybees is not the main parameter in using the

honeybees for the pollination of red clover.
2. Red clover is the main source of pollen for honeybees, but not the nectar.
3. Honeybees effective pollinate red clover flowers regardless the type of activity.
4. Yield capacity of seeds of red clover is twice higher (p<0, 05) when the quantity

of honeybees is enlarged more than 1, 5 times.

AN EFFECT OF ECDYSTERONE AUTUMN’S
TREATMENT ON BEE COLONIES WINTERING

Guzel Shangaraeva

State Establishment “Bashkirian Republic Scientific Technology Centre”

A viability of bee colonies and their development at all stages were known to be
dependent on factors such as: climatic and ecologic conditions, bee keeping
technology, degree of various disease affections. Biologically active compounds,
particularly molting hormones, sufficiently affect the viability of bees.

We are interested in studying effect of one of the molting hormones - ecdysterone
on bee colonies wintering.

The experiment was carried out in Ufa region, Bashkortostan Republic. Chemically
pure ecdysterone isolated from Rhaponticum carthamoides (Willd, lljin) plantwas used
for tests. In autumn control and test groups of bee colonies of the same strength and
forage were created to study an effect of ecdysterone on bee wintering. The bees were
of middle-russian species (Apis mellifera mellifera) and it's hybride F1 (three colonies
in each group). Healthing measures were carried out as follows : a control group was
treated with antivarroa preparation "Bipin", the 1st test group by "Bipin" and
ecdysterone water solution (3x10-2 mg/L), the 2nd test group - only with water solution
of ecdysterone (3x10-2 mg/L).

After wintering a maximum surviving of bee colonies in the 1-st test group was
observed. In the control group, in spite of all colonies were of more stable
middle-russian species, they were completely lost. From three colonies of the 2nd test
group one survived the winter. A combined treatment by antivarroamite preparation
"Bipin" and ecdysterone as a healthing factor gave a maximum surviving bee colonies
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at winter time. A dispersion analysis confirmed the combined treatment (P>0,95) as the
most positive on the bee colony wintering quality.

A main target of the experiment was to study an ecdysterone effect on bee
wintering and to find possibilities of its usage at lower concentrations. A spring
inspection showed the results (P>0,95) as follows: in the 1st and 3rd test groups an
average strength of bee colonies was high, in the 2-nd test group strenght of colonies
was also higher than that in control group, but the difference was not significant.
Commonly an average colony strenght in tested groups, where colonies were treated
with "Bipin" and ecdysterone water solution, were found to be 27,1% higher than that
in control group. Hence a treatment with ecdysterone increased the strenght of
wintering bee colonies.

CORRELATION BETWEEN THE TEMPERATURE
INSIDE THE NEST AND CONCENTRATION OF

CARBON DIOXIDE IN THE SWARM OF WINTERING
BEES.

M.K. Simankov, PhD, associate professor; (Perm State
Pedagogical Universi ty) ,

V. Makarov ("Parasol Ltd", Perm)

There are fragmentary and contradictory data [1-4] in the literature concerning the
concentration of carbon dioxide in the bees’ nest, obtained independently from the
temperature rate of the nest. There is no practical information about these
characteristics of the central Russian bees in different types of wintering building.

The aim of our study was to identify the relationship between the concentration of
carbon dioxide and temperature in different zones of the nest occupied by wintering
bees. The experiment involved three bee colonies of the Central Russian species
containing about 15,000 bees. The colonies stayed in the hives with 12 frames in an
overground wintering building at +5±10C and relative humidity of 55-65%. In autumn
in each colony three rubber tubes with a diameter of 3 mm were fixed at 5, 10, 15 cm
from the top of the frames in spaces between them. Air samples were collected in the
first decade of January and the third decade of February. The measurements were taken
with an interference analyzer IGA-9 (the measurement accuracy is 0.3%). The
temperature was measured by a potentiometer KSP-4 (the measurement accuracy
0.5o C) directly in the area of the gas sampling.

The concentration of carbon dioxide in winter (in January) in the colonies of bees
varied from 0.4 to 4%. At the same time the minimum concentration of carbon dioxide
maintained in the areas of the nest with a relatively low temperature. Its increase was
accompanied by an increase in carbon dioxide. The higher than 4% increase in carbon
dioxide concentration did not occur. It was probably because the increase of gas
exchange caused by the aeration of the swarm, which therefore leads to an increase in
temperature. After the appearance of the brood (in February), the concentration of
carbon dioxide in the central part of the nest did not exceed 1.5% where the highest
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temperature of the nest was observed. The minimum concentration of carbon dioxide
also maintained in the areas of the nest with a relatively low temperature.

Conclusions:
1. The concentration of carbon dioxide in bee colonies wintering in the temperature

+5±1oC does not exceed 4%.
2. There is a direct correlation between temperature and the concentration of carbon

dioxide in the swarm of wintering bees.
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WP£YW PRZECHOWYWANIA JAJ PSZCZELICH
POZA RODZIN¥ NA WYLÊGANIE SIÊ LARW

Jakub G¹bka, Zygmunt Jasiñski

Pracownia Hodowli Owadów U¿ytkowych SGGW w Warszawie

Przewo¿enie jaj lub larw, jako materia³u hodowlanego, jest praktykowane je¿eli
rodzina z matk¹ reprodukcyjn¹ jest oddalona od rodziny lub rodzin, w których bêdzie
prowadzony wychów matek. Celem doœwiadczenia by³o zbadanie czy przechowywanie
poza rodzin¹ jaj przy ró¿nych poziomach temperatury i wilgotnoœci wzglêdnej
powietrza, wp³ywa na wylêganie siê larw.

Jaja u¿yte w doœwiadczeniu by³y w wieku od 0 do 24 godzin. Zbadano ponad 21 tys.
jaj. Aby uzyskaæ jaja w okreœlonym wieku matki izolowano na plastrach o powierzchni
oko³o 1,2 dm2. W izolator wk³adano po dwa plastry, umieszczone jeden nad drugim i
zas³aniano z jednej strony p³ytk¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ sk³adanie matkom jaj po obu
stronach plastra. Dziêki temu matki zaczerwia³y w ci¹gu jednej doby obydwa plastry a
nie tylko dwie strony jednego plastra. Plastry z jajami w wieku od 0 do 24 godzin
wk³adano do cieplarek, w których temperatura wynosi³a 10, 20, 30 i 40oC, przy
ró¿nych poziomach wilgotnoœci powietrza (25-90%). Do ka¿dej z cieplarek wk³adano
po dwa plastry. Jeden wyjmowano po dwóch a drugi po czterech godzinach, liczono
jaja i wk³adano do cieplarki, w której temperatura powietrza wynosi³a 35oC a
wilgotnoœæ wzglêdna oko³o 70%. Po trzech dniach liczono jaja, z których nie wylêg³y
siê larwy i obliczano w jakim procencie larwy wyklu³y siê z w³o¿onych do cieplarki
jaj.

Z jaj na plastrach kontrolnych, wyjmowanych z ula i wstawianych bezpoœrednio do
tej cieplarki, wylêga³o siê 100% larw. Z jaj przechowywanych przez 2 godziny w
cieplarkach o temperaturze 10, 20, 30 lub 40oC, przy wszystkich badanych poziomach
wilgotnoœci powietrza, wylêga³o siê 100% larw. Jedynie w temperaturze 40oC
i wilgotnoœci wzglêdnej powietrza 25% wylêgalnoœæ zmniejsza³a siê do 93%.
Po przechowywaniu jaj przez 4 godziny w temperaturze 30oC, przy wilgotnoœci
powietrza od 35 do 85%, wylêga³o siê 100% larw. Przechowywanie jaj w wieku od 0
do 24 godzin poza rodzin¹, przez 4 godziny, w temperaturze 10, 20 lub 40oC, przy
wszystkich badanych poziomach wilgotnoœci wzglêdnej powietrza, obni¿a³o
wylêgalnoœæ larw.
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ANALIZA WYPOSA¯ENIA LABORATORIÓW
W PASIEKACH REALIZUJACYCH

PROGRAMY HODOWLANE

Aldona Gontarz , Ewa Pluta

Instytut Bioin¿ynierii i Hodowli Zwierz¹t,
Wydzia³ Przyrodniczy Akademia Podlaska, Siedlce

Hodowla pszczó³ w Polsce rozwija siê dynamicznie od trzydziestu lat, po
wprowadzeniu w ¿ycie w 1975 r. rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa w sprawie
uznawania pasiek za zarodowe i reprodukcyjne. Obowi¹zuj¹ca ustawa (Dz.U.2007
nr 133 poz. 921) reguluje zagadnienia z zakresu hodowli i oceny wartoœci u¿ytkowej
i hodowlanej, ochrony zasobów genetycznych, prowadzenia ksi¹g hodowlanych
i rejestrów, a tak¿e nadzoru nad hodowl¹ i rozrodem pszczó³. W ostatnich latach
obserwowany jest dynamiczny wzrost liczby pasiek realizuj¹cych programy
hodowlane.

Podjêto próbê analizy metod stosowanych przy wychowie matek pszczelich
i wyposa¿enia laboratoriów znajduj¹cych siê w pasiekach realizuj¹cych programy
hodowlane. Przes³ano pisemne, anonimowe ankiety do 52 pasiek, których adresy
znajdowa³y siê w „Informatorze o hodowli pszczó³” KCHZ. Ankieta zawiera³a
27 pytañ.

Wœród 28 pasiek, które odpowiedzia³y na ankietê, najwiêcej (46,45%) istnia³o
d³u¿ej ni¿ 20 lat. Dla wiêkszoœci jedynym Ÿród³em dochodów by³a sprzeda¿ matek
pszczelich. Pasieki gospodarowa³y g³ównie w ulach typu wielkopolskiego i pracowa³o
w nich przeciêtnie 3,6 osoby w czasie sezonu i 1,94 poza sezonem. Laboratoria
hodowlane znajdowa³y siê najczêœciej (ok. 80%) w odleg³oœci do 100 m od pasieki.
Wiêkszoœæ z nich posiada³a pomieszczenia do przek³adania larw, inseminacji, socjalne
i biurowe. Niektóre posiada³y tak¿e pomieszczenia do inkubacji lub z cieplarkami.
Przeciêtna powierzchnia laboratorium hodowlanego wynosi³a oko³o 90 m2. Wszystkie
mia³y dostêp do energii elektrycznej, niektóre tak¿e do innych Ÿróde³ energii, wody
bie¿¹cej, kanalizacji i klimatyzacji. Ponad 30 % laboratoriów posiada³o awaryjny
system zaopatrzenia w energiê. W 50% pasiek stosowano zarówno naturalne
i sztucznie unasienianie matek pszczelich. Wy³¹cznie sztuczne unasienianie
(inseminacjê) stosowano w 39,28 % pasiek hodowlanych a tylko naturalne w 10,71 %
pasiek. Pasieki hodowlane w których przeprowadzano inseminacjê posiada³y nawet po
kilka aparatów. Aparaty zaopatrzone by³y zazwyczaj w ig³y szklane (68%) lub
z pleksiglasu. Podczas inseminacji hodowcy wykorzystywali dostêpne na rynku
mikroskopy wraz z koniecznym oœwietleniem. Dodatkowo w laboratoriach u¿ywany
by³ te¿ inny sprzêt np. wagi laboratoryjne, lampy, lupy, mikroskopy biologiczne,
komputery, kamery.
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PSZCZO£Y RASY ŒRODKOWOEUROPEJSKIEJ
OBJÊTE PROGRAMAMI OCHRONY ZASOBÓW

GENETYCZNYCH ZWIERZ¥T GOSPODARSKICH

Gra¿yna Maria Polak

Instytut Zootechniki-Pañstwowy Instytut Badawczy w Krakowie
e-mail: grazyna.polak@minrol.gov.pl

Cztery lokalne linie pszczo³y miodnej rasy œrodkowoeuropejskiej (Apis mellifera

mellifera) wystêpuj¹ce obecnie na terenie Polski: pszczo³a Augustowska, Asta,
Kampinoska, Pó³nocna, objête s¹ programami ochrony zasobów genetycznych. S¹ one
doskonale przystosowane do miejscowych, czêsto bardzo trudnych warunków
œrodowiskowych i nierozerwalnie zwi¹zane z tradycj¹ i kultur¹ lokalnych spo³ecznoœci.
Pod wzglêdem liczebnoœci stad populacje utrzymuj¹ siê na sta³ym, niewysokim
poziomie z lekk¹ tendencj¹ wzrostow¹. Ze wzglêdu na ma³¹ liczbê zainteresowanych
tymi pszczo³ami hodowców, du¿e prawdopodobieñstwo mieszañcowania populacji lub
wyparcia przez inne linie, koniecznym sta³o siê objêcie ich programem ochrony
zasobów genetycznych.

Dwie linie M Augustowska i M Kampinoska zasta³y zachowane w swej pierwotnej
formie w rejonie hodowli zachowawczej na terenie Puszczy Augustowskiej
i Kampinoskiego Parku Narodowego. Dwie nastêpne Pó³nocna i M Asta utrzymywane
s¹ w systemie stad zachowawczych. Realizacja programów ochrony oparta jest na
wspó³pracy pomiêdzy stadami zachowawczymi wiod¹cymi a stadami zachowawczymi
wspó³pracuj¹cymi, wykonuj¹cymi zadania okreœlone w programach.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest utrzymywanie minimum 10 matek danej
linii wpisanych do ksiêgi lub spe³niaj¹cych warunki wpisu, poddanie pszczó³ ocenie
wartoœci u¿ytkowej i hodowlanej oraz wspó³praca ze stadem zachowawczym
wiod¹cym.

Podmioty realizuj¹ce programy to: w³aœciciele pasiek utrzymuj¹cych stada
zachowawcze, Instytut Zootechniki-PIB oraz Krajowe Centrum Hodowli Zwierz¹t.

Wspomaganie realizacji programów:
Populacje o których mowa objête s¹ programem dotacji w wysokoœci 50% kosztów

kwalifikuj¹cych siê do objêcia dotacj¹ zgodnie z Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 (Dz.U. Nr 67 poz. 446).
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OCENA MORFOLOGICZNA LINII HODOWLANYCH
PSZCZO£Y ŒRODKOWOEUROPEJSKIEJ

W PASIEKACH ZACHOWAWCZYCH I
WSPÓ£PRACUJ¥CYCH

Piotr Rostecki

Katedra Zoologii i Pszczelnictwa, Wydzia³ Biotechnologii i Hodowli Zwierz¹t,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
ul. Doktora Judyma 20, 71-466 Szczecin, tel.914406816
email: prostecki@gmail.com

Celem pracy by³a ocena zró¿nicowania morfologicznego pszczó³ podgatunku
œrodkowoeuropejskiego w pasiekach zachowawczych i wspó³pracuj¹cych,
na podstawie wybranych wskaŸników morfometrycznych. Materia³ do badañ
stanowi³y robotnice pszczó³ œrodkowoeuropejskich, linii Augustowskiej,
Kampinoskiej, Asty, Pó³nocnej z lat 2004 i 2006-2007 z pasiek zachowawczych
i wspó³pracuj¹cych z rejonów hodowli zamkniêtej.

Preparaty sporz¹dzano pobieraj¹c, z ka¿dej próby, od 30 robotnic prawe
skrzyd³o pierwszej pary. Nastêpnie, preparaty by³y skanowane za pomoc¹ skanera
komputerowego Epson 4990 Photo. Uzyskane obrazy, analizowane by³y za pomoc¹
programu komputerowego Flugel-Index 2, który wylicza³ m.in. indeks kubitalny
(wg metody Goetzego) i przesuniêcie dyskoidalne. Otrzymane wartoœci indeksu
kubitalnego przeliczone zosta³y na wartoœci wed³ug metody A³patowa - Tab. 1.

Tabela 1

Œrednie predyktorów klas dla poszczególnych linii
pszczo³y œrodkowoeuropejskiej

WskaŸnik
Linia pszczó³ rasy œrodkowoeuropejskiej Ogólnie

dla rasyPó³nocna Augustowska Kampinoska Asta

Indeks
kubitalny

G 1,86 1,85 1,76 1,96 1,87

A[%] 53,76 54,05 56,82 51,02 53,47

Przesuniêcie dyskoidalne -0,31 -0,28 0,16 -0,21 -0,15

Wartoœci wskaŸników w wiêkszoœci przypadków klasyfikuj¹ pszczo³y z pasiek
zachowawczych i wspó³pracuj¹cych do podgatunku œrodkowoeuropejskiego. Ustalone
zosta³y „wzorce” dla poszczególnych linii hodowlanych. Dziêki kwadratom odleg³oœci
Mahalanobisa uda³o siê stwierdziæ bliskie „pokrewieñstwo” pomiêdzy pszczo³ami linii
Pó³nocnej i Augustowskiej. Opracowane wzory przeliczeniowe, umo¿liwiaj¹
porównywanie wartoœci indeksu kubitalnego, niezale¿nie od zastosowanej metody jego
wyliczania. Zastosowana metoda oceny morfometrycznej pozwala na szybk¹
identyfikacjê podgatunkow¹ pszczó³.
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CECHY MORFOMETRYCZNE
PSZCZÓ£ BUCKFAST ORAZ KAUKASKICH

Grzegorz Borsuk, Jerzy Paleolog, Krzysztof Olszewski

Wydzia³ Biologii i Hodowli Zwierz¹t
Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzêcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
e-mail: grzegorz.borsuk@up.lublin.pl

Ze wzglêdu na coraz wiêksze zainteresowanie pszczelarzy pszczo³¹ Buckfast
autorzy postanowili oceniæ cechy morfometryczne rasy pszczó³ Buckfast i porównaæ je
z cechami pszczó³ kaukaskich, rasy najd³u¿ej u¿ytkowanej w Polsce.

Badania przeprowadzono na czystorasowych pszczo³ach robotnicach rasy: Buckfast
(Bcf) i kaukaskich (Cau). Pszczo³y do badañ pochodzi³y od matek instrumentalnie
unasiennianych, utrzymywanych w 10 rodzinach (po 5 rodzin dla ka¿dej z rasy).
Z ka¿dej rodziny pobrano po 10 pszczó³, uœpiono CO2, a nastêpnie zamro¿ono.
Z pszczó³ preparowano jêzyczek, skrzyd³o pierwszej pary, III i IV tergit.
Wypreparowane czêœci pszczó³ by³y naklejane na dwustronn¹ taœmê o barwie bia³ej,
przyklejonej do mikroskopowego szkie³ka podstawowego. Fotografie wykonano
aparatem cyfrowym sprzê¿onym z mikroskopem OLIMPUS SZX 12. Zdjêcia
przeniesiono do pamiêci komputera, który posiada³ program do cyfrowej analizy
obrazu MultiScanBase. Zmierzono: d³ugoœæ jêzyczka, ¿y³ki oceniaj¹ce indeks
kubitalny skrzyd³a prawego, szerokoœæ III i IV tergitu.

Pszczo³y Bcf s¹ du¿ymi pszczo³ami co potwierdza suma szerokoœci III i IV tergitu
(tab.1.). D³ugoœæ jêzyczka i wartoœæ indeksu kubitalnego u pszczó³ Bcf (tab. 1.)
zbli¿ona jest do pszczó³ w³oskich (Ruttner, 1982) - 6,36mm i 2,55.Cechy
morfometryczne pszczó³ rasy Bcf zbli¿one by³y do cech pszczó³ w³oskich, które
stanowi³y podstawê w hodowli pszczó³ Buckfast. D³ugoœæ jêzyczka u pszczó³ Cau
(6,602mm) ró¿ni siê od d³ugoœci jêzyczka podawanego przez Ruttnera (1992) -
7,05mm. Mo¿e to œwiadczyæ o tym, i¿ pszczo³y kaukaskie w naszym kraju zosta³y
przekrzy¿owane prawdopodobnie z ras¹ pszczó³ kraiñskich, której d³ugoœæ jêzyczka
wg Ruttnera (1992) wynosi 6,4 mm.

Materia³y z Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Pu³awy 2010 39



Tabela 1

Ocenianie cechy morfometryczne pszczó³ rasy Buckfast i kaukaskich

Cecha Rasa 0 SE Min. Max.

Indeks kubitalny wg.
Goetze [mm]

Bcf
Cau

2,432B

2,037A
0,044
0,049

1,712
1,388

2,829
3,067

D³ugoœæ jêzyczka
[mm]

Bcf
Cau

6,358B

6,602A
0,024
0,037

5,949
6,041

6,772
7,158

Szerokoœæ
III i IV tergitu [mm]

Bcf III
Bcf IV
Cau III
Cau IV

2,494c

2,295b

2,315b

2,175a

0,018
0,017
0,014
0,008

2,209
2,051
2,039
2,017

2,895
2,652
2,526
2,309

Suma III i IV tergitu
[mm]

Bcf III+IV
Cau III+IV

4,789b

4,491a
0,017
0,011

4,260
4,229

5,452
4,758

0 - œrednia, SE - b³¹d standardowy, Min. - minimalna wartoœæ cechy, Max. - maksymalna wartoœæ,
Bcf - pszczo³y rasy Buckfast, Cau – pszczo³y rasy kaukaskiej
A, B - ró¿nice pomiêdzy badanymi cechami, s¹ istotne statystycznie dla p£0,01 test RIR
a, b - ró¿nice pomiêdzy badanymi cechami, s¹ istotne statystycznie dla p£0,05 test RIR

Piœmiennictwo:
Rut tner F. (1992) - Naturgeschichte der Honigbienen. Ehrenwirth Verlag, München.
93.

JAKOŒÆ PLEMNIKÓW ZGROMADZONYCH
W ZBIORNICZKU NASIENNYM MATEK
PSZCZELICH DEFEKUJ¥CYCH PRZED

SZTUCZNYM UNASIENIANIEM

Krystyna Czekoñska1 , Bo¿ena Chuda-Mickiewicz2 ,
Pawe³ Chorbiñski3

1 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
2 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
3 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu

Okres u¿ytkowania matki w rodzinie pszczelej, w du¿ym stopniu zale¿y od liczby
plemników zgromadzonych w zbiorniczku nasiennym. Zaburzenia w przeprowadzaniu
plemników do zbiorniczka nasiennego mog¹ byæ spowodowane miêdzy innymi
obecnoœci¹ ka³u w jelicie prostym matki. Celem badañ by³o wyjaœnienie czy obecnoœæ
ka³u w jelicie prostym podczas sztucznego unasieniania wp³ywa na liczbê i ¿ywotnoœæ
plemników przechodz¹cych do zbiorniczka nasiennego.

Zbadano 64 próbki nasienia pobranego ze zbiorniczków nasiennych 33 matek
defekuj¹cych i 31 niedefekuj¹cych przed sztucznym unasienianiem. Liczbê plemników
oceniano komputerowo wspomagan¹ analiz¹ nasienia (CASA) przy wykorzystaniu
analizatora HTM IVOS. ¯ywotnoœæ plemników oceniano metod¹ fluorescencyjn¹
SYBR-14/jodek propidyny (IP) z zastosowaniem cytometru przep³ywowego
FACSCalibur.
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Matki defekowa³y œrednio (±SD) po 622 ± 338 sekundach. Œrednia masa (±SD)
matek defekuj¹cych wynosi³a 186,6 ± 12,1 mg, a niedefekuj¹cych 184,5 ± 13,6 mg.
Liczba plemników w zbiorniczku nasiennym matek defekuj¹cych mieœci³a siê w
granicach 0,25 - 8,88 miliona, œrednio wynosi³a (±SD) 2,96 ± 2,10 miliona a u
niedefekuj¹cych odpowiednio od 0,30 - 9,85 miliona, z œredni¹ (±SD) 2,92 ± 2,50
miliona. Pomiêdzy grupami nie wyst¹pi³y ró¿nice istotne w liczbie plemników
zgromadzonych w zbiorniczku nasiennym (p = 0,299).

Udzia³ plemników ¿ywych w nasieniu pochodz¹cym od matek defekuj¹cych
mieœci³ siê w granicach 86,00 - 97,00% i wynosi³ œrednio (±SD) 91,59 ± 6,73%, a u
niedefekuj¹cych wynosi³ 78,00 - 96,50%, œrednio (±SD) 88,23 ± 7,15%. Udzia³
¿ywych plemników u matek defekuj¹cych by³ istotnie wy¿szy, w porównaniu do matek
niedefekuj¹cych (p = 0,015).

Stwierdzono, ¿e defekacja matek nie mia³a wp³ywu na liczbê plemników
zgromadzonych w zbiorniczku nasiennym, ale mia³a wp³yw na ich ¿ywotnoœæ.

OCENA W£ASNYCH SI£ PRZEZ MATKI PSZCZELE
W CZASIE RYWALIZACJI ROZRODCZEJ

Kornel Kasperek, Jerzy Paleolog

Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzêcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wed³ug teorii gier ewolucyjnych (Argasiñski 2009) wygrana w walce najczêœciej
niesie zysk w postaci liczby wydanego potomstwa, natomiast kosztem s¹ poniesione
obra¿enia. Je¿eli zysk jest wiêkszy ni¿ koszt to op³aca siê byæ agresywnym, dlatego
niezmiernie wa¿na jest ocena w³asnych mo¿liwoœci na tle mo¿liwoœci rywala. Wydaje
siê, ¿e zysk p³yn¹cy z wygranej walki matek pszczo³y miodnej Apis mellifera jest na
tyle wysoki, ¿e warto ryzykowaæ dla niego ¿ycie. Powstaje wiêc pytanie czy
ta postawa matki pszczelej mo¿e ulec zmianie zale¿nie od samooceny jej stanu
fizjologicznego, a tym samym szans. Celem pracy by³o zbadanie czy konkuruj¹ce
w walce matki s¹ w stanie dokonaæ oceny w³asnych mo¿liwoœci oraz czy ma to wp³yw
na przebieg ich pojedynku.

W latach 2007, 2008, 2009, przetestowano 1316 matek. Pary siedmiodniowych
nieunasienionych matek o zbli¿onej masie cia³a umieszczano w klateczkach Woykego
i obserwowano ich zachowanie. Matki badano w dwóch grupach: I - z obciêt¹
koñcówk¹ ¿¹d³a (275 par) i II - z ca³ymi ¿¹d³ami (382 pary). W obu grupach testowano
pary w szeœciu ró¿nych kombinacjach: A1-A1, L1-L1, A1-L1, A2-A2, L2-L2. Gdzie
literami A1 i A2 oznaczono matki pochodz¹ce od dwóch agresywnych rodzin
mieszañców pszczo³y miejscowej, a liter¹ L1 i L2 matki pochodz¹ce od dwóch
³agodnych rodzin pszczó³ Buckfast. Agresywnoœæ tych rodzin (pszczó³ robotnic)
oceniono na podstawie 45 testów ¿¹d³owych dla ka¿dej z nich. Aby zbadaæ czy matki
s¹ w stanie dokonaæ samooceny w konflikcie pomiêdzy nimi, analizie poddano czas
jaki up³yn¹³ od momentu po³¹czenia owadów w pary do momentu pierwszego ataku
(min). Wykonano dwuczynnikow¹ analizê wariancji, œrednie porównano testem
Duncana. Wyniki przedstawiono w tabeli nr. 1. Nie stwierdzono istotnego wp³ywu
kombinacji w obrêbie ka¿dej z obu grup na czas do pierwszego ataku. Istotnie szybciej
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natomiast atakowa³y matki z grupy II (z ca³ymi ¿¹d³ami), a obciêcie koñcówek ¿¹de³
owadom z grupy I powodowa³o œrednio ponad trzykrotne wyd³u¿enie czasu do
pierwszego ataku (grupa I - 65,8 min; grupa II - 20,5 min).

Tabela 1

Œredni czas do pierwszego ataku - LSM (min) ± b³¹d standardowy
- SE, oraz efekty brzegowe dla poszczególnych grup i kombinacji par

walcz¹cych matek

Kombinacja
Grupa I Grupa II Efekt kombinacji

LSM±SE LSM±SE LSM±SE

A1A1 79,2±16,1a 17,7±3,8b 46,2±8,4NS

L1L1 70,0±11,2a 25,6±3,9b 43,8±5,5NS

A1L1 65,1±8,9a 17,6±3,6b 36,4±4,6NS

A2A2 74,7±10,6a 24,9±4,9b 43,9±5,5NS

L2L2 52,8±9,9a 21,3±4,7b 37,7±5,8NS

A2L2 57,0±7,8a 16,2±2,9b 31,7±3,9NS

Efekt grupy 65,8±4,3** 20,5±1,6** -

a,b -œrednie ró¿ni¹ siê istotnie dla P£0,05
** - istotne i NS – nieistotne ró¿nice dla P£0,05 w analizie efektów brzegowych

Wyniki te wskazuj¹, ¿e matka pszczo³y miodnej jest w stanie dokonaæ oceny
w³asnych mo¿liwoœci zanim przyst¹pi do walki. Natomiast prawdopodobnie nie
posiada takiej wiedzy o rywalce, gdy¿ po obciêciu koñcówek ¿¹de³ rywalki dalej
posiadaj¹ takie same szanse wygranej, wiêc powinny równie szybko rozpoczynaæ
walkê. Wydaje siê, i¿ w tym przypadku ni¿sza samoocena pojawia siê w wyniku
fizjologicznej reakcji na obciêt¹ koñcówkê ¿¹d³a. Na analogiczn¹ zale¿noœæ wskazuje
Dietemann i in. (2008) badaj¹c wzajemne reakcje matek nieuszkodzonych
i z obciêtymi ¿uwaczkami. Stwierdzi³ on, i¿ uszkodzone owady nie podejmowa³y
walki. Badania w³asne i Dietemanna i in. (2008) wskazuj¹, ¿e wiêksze
prawdopodobieñstwo przegranej (wy¿szy koszt) wynikaj¹ce z samooceny poci¹ga za
sob¹ zmianê strategii, która skutkuje opóŸnieniem rozpoczêcia lub nawet
zaprzestaniem walki.

Literatura:
Argasiñski K. (2009) - Metody teorii gier ewolucyjnych. Kosmos 58, 284-285.
Dietemann V. , Zheng H.Q. ,Hepbourn C. , Hepbourn H. R. , J in S.H. ,

Crewee R. M. , Radloff S. E. , Fu L.H. , Pi rk Ch.W. (2008) - Self
assessmentin insects: Honeybee queens know their ownstrength. PLoS One Jan 9; 3(1):
e1412, 1-5.[On-line] http://www.plosone.org/.
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DZIKIE PSZCZO£Y MIODNE JAKO REZERWUAR
ZMIENNOŒCI GENETYCZNEJ RODZIMEGO

PODGATUNKU Apis mellifera mellifera

Andrzej Oleksa1 , Adam Tofi lski2

1Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zak³ad Genetyki,
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz,
e-mail: olek@ukw.edu.pl
2Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie, Wydzia³ Ogrodniczy, Katedra Sadownictwa
i Pszczelnictwa, al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków

Na obszarze Polski pierwotnie wystêpowa³y pszczo³y miodne z podgatunku
A. m. mellifera, znanego jako pszczo³a œrodkowoeuropejska. W przeci¹gu ostatniego
stulecia pszczo³y rodzime zosta³y jednak w du¿ej mierze zast¹pione przez pszczo³y
importowane, pochodz¹ce g³ównie z ga³êzi ewolucyjnej C z po³udnia Europy
(zw³aszcza z podgatunku A. m. carnica). Zanik rodzimych pszczó³ jest niepokoj¹cy, bo
powoduje ryzyko spadku zdolnoœci adaptacyjnych nowych populacji do lokalnych
warunków, a wymieszanie pul genowych typowych dla ró¿nych optimów
œrodowiskowych prowadzi czêsto do zmniejszenia zdolnoœci dostosowawczych
mieszañców. W zwi¹zku z tym szczególnego znaczenia nabiera ochrona zasobów
genowych pszczó³. Objêcie ochron¹ zachowawcz¹ wybranych linii hodowlanych nie
gwarantuje jednak utrzymania zmiennoœci genetycznej podgatunku A. m. mellifera,

gdy¿ chronione populacje s¹ stosunkowo ma³o liczne. Szczególnie cennym
rezerwuarem genów A. m. mellifera mog¹ byæ pszczo³y wystêpuj¹ce w naturalnych
warunkach.

Na Pojezierzu I³awskim (pó³nocna Polska) odkryto populacjê dzikich pszczó³.
Zasiedlaj¹ one dziuple w obrêbie zadrzewieñ w mozaikowym krajobrazie rolniczym.
Szacowane zagêszczenie rodzin dzikich jest lokalnie zbli¿one do zagêszczenia rodzin
utrzymywanych w pasiekach. Wstêpne wyniki badañ genetycznych i morfologicznych
wskazuj¹, ¿e dzikie pszczo³y nale¿¹ do podgatunku A. m. mellifera. Pomimo bliskoœci
pszczó³ obcego pochodzenia w pasiekach, u pszczó³ dzikich stwierdziliœmy niski
stopieñ introgresji genów z ga³êzi ewolucyjnej C. Fakt ten wynikaæ mo¿e
z ograniczonego przep³ywu genów (czêœciowej izolacji rozrodczej) miêdzy
A. m. carnica a A. m. mellifera lub ze zmniejszonej prze¿ywalnoœci mieszañców
w warunkach naturalnych.

Odkryta populacja dzikich pszczó³ jest unikatowa w skali Europy i jeœli
reprezentuje A. m. mellifera zas³uguje na œcis³¹ ochronê, zw³aszcza w sytuacji, gdy
bêd¹ce siedliskiem pszczó³ zadrzewienia zanikaj¹ w wyniku postêpuj¹cych przemian
cywilizacyjnych.

Materia³y z Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Pu³awy 2010 43



PORÓWNANIE WARTOŒCI WYBRANYCH CECH
DWÓCH LINII HODOWLANYCH
PSZCZO£Y RASY KRAIÑSKIEJ

Adam Roman

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu

Zakres oceny cech metod¹ stacjonarn¹ dostosowany jest indywidualnie do wzorca
hodowlanego dla ka¿dej linii. Najczêœciej ocenie podlegaj¹ nastêpuj¹ce cechy:
miodnoœæ, zimotrwa³oœæ, rojliwoœæ, ³agodnoœæ (charakter pszczó³), rozwój rodziny
pszczelej, wczesnoœæ rozwoju, dynamika rozwoju.

Celem pracy by³a ocena porównawcza miodnoœci, rojliwoœci, wczesnoœci
wiosennego rozwoju, dynamiki rozwoju, zimotrwa³oœci i ³agodnoœci pszczó³ rasy
kraiñskiej dwóch linii hodowlanych.

Badania wykonano w pasiece stacjonarnej, licz¹cej ok. 100 rodzin, w czterech
kolejnych sezonach po¿ytkowych 2004-2007 (w³¹cznie). Wszystkie matki u¿ytkowane
w rodzinach pszczelich by³y sztucznie unasienione i pochodzi³y z jednej pasieki
zarodowej. Materia³ badawczy stanowi³y rodziny pszczele z matkami rasy kraiñskiej
linii pogórska (Cb) i austriacka (Ca). W ocenie wykorzystano skalê 4-punktow¹ (0 pkt.
- ocena dyskwalifikuj¹ca, 3 pkt. - najlepsza). Wydajnoœæ miodow¹ oceniono w kg
miodu pozyskanego w ci¹gu sezonu.

Najwy¿sz¹ œredni¹ wydajnoœci¹ miodow¹ charakteryzowa³y siê rodziny pszczele
linii Ca - 18,2 kg miodu za sezon, natomiast od linii Cb uzyskano 15,5 kg. Z tym, ¿e w
kolejnych latach cecha ta kszta³towa³a siê ró¿nie, np. w 2006 r. lepsza okaza³a
siê linia Cb.

Ocena pozosta³ych cech tak¿e uzale¿niona by³a od przebiegu sezonu po¿ytkowego.
Jednak bior¹c pod uwagê ca³y 4-letni okres oceny mo¿na stwierdziæ, ¿e lepsza okaza³a
siê linia Ca. Wczesnoœæ rozwoju u tej linii oceniono wy¿ej, œrednio na 3,0 pkt,
w porównaniu z lini¹ Cb ocenion¹ na 2,9 pkt. Podobnie dynamikê rozwoju oceniono
wy¿ej u linii Ca - 3,0 pkt., z kolei Cb - 2,9 pkt.

Rojliwoœæ w gospodarce pasiecznej uwa¿ana jest za cechê niekorzystn¹. Najgorzej
pod wzglêdem tej cechy wypad³a linia Cb w 2006 r. uzyskuj¹c œredni¹ ocenê 2,8 pkt.

£agodnoœæ jest jedn¹ z najwa¿niejszych cech, które powinny byæ brane pod uwagê
w trakcie selekcji rodzin pszczelich. Ocena tej cechy jest najbardziej subiektywna
i zale¿y od indywidualnej wra¿liwoœæ pszczelarza. £agodnoœæ rodzin pszczelich
uzale¿niona by³a od przebiegu warunków pogodowo-po¿ytkowych w sezonie.
£agodniejsze okaza³y siê rodziny linii Ca, które uzyska³y ocenê 3,0 pkt., natomiast
linia Cb by³a niewiele gorsza - 2,95 pkt.

Zimotrwa³oœæ w poszczególnych latach znacz¹co odbiega³a od œredniej
wieloletniej, a jej ocena obu linii waha³a siê w zakresie 2,5-2,9 pkt. Jednak lepie
oceniono liniê Cb, która uzyska³a œrednio 2,9 pkt., w porównaniu z ocen¹ 2,8 pkt., jak¹
uzyska³a linia Ca.

Nie wykazano statystycznie istotnych ró¿nic miêdzy liniami Ca i Cb w ocenie
poszczególnych cech.
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Statystycznie istotne dodatnie korelacje wykazano miêdzy dynamik¹ rozwoju
a miodnoœci¹, oraz zimotrwa³oœci¹ i wczesnoœci¹ rozwoju.

Wnioski
1. Materia³ hodowlany pochodz¹cy z analizowanej pasieki zarodowej uzyska³

wysok¹ ocenê wybranych cech u¿ytkowych i biologicznych, wprowadzanie
ocenianych linii hodowlanych do masowej hodowli jest uzasadnione.

2. Najwy¿sz¹ ocen¹ pod wzglêdem rojliwoœci (3 pkt.), wczesnoœci rozwoju (3 pkt.)
i dynamiki rozwoju (3 pkt.) charakteryzowa³a siê linii austriacka (Ca).

3. Pszczo³y linii pogórska Cb najwy¿ej oceniono pod wzglêdem zimotrwa³oœci
(2,90 pkt.).

4. Bior¹c pod uwagê œredni¹ ocenê wszystkich cech nale¿y stwierdziæ, ¿e linia
austriacka (Ca) otrzyma³a wy¿sz¹ koñcow¹ ocenê ni¿ linia Cb.

5. W wyborze rasy pszczó³ nale¿y kierowaæ siê lokalnymi warunkami
pogodowo-po¿ytkowymi oraz rodzajem prowadzonej gospodarki pasiecznej.

RUCHLIWOŒÆ PLEMNIKÓW TRUTNI PSZCZO£Y
MIODNEJ W RÓ¯NYM WIEKU

Pawe³ Chorbiñski1 , Bo¿ena Chuda-Mickiewicz2 ,
Krystyna Czekoñska3

1Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu
2Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
3Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Badano ruchliwoœæ plemników pochodz¹cych od trutni pszczo³y miodnej w wieku
15, 20, 25 i 30 dni. Ka¿da grupa wiekowa liczy³a 30 osobników. Nasienie, pobrane od
ka¿dego trutnia rozrzedzano rozrzedzalnikiem do nasienia zachowuj¹c sta³¹ proporcjê
1:1000. Ocenê ruchliwoœci plemników, prêdkoœci ich ruchu w ró¿nych konfiguracjach,
amplitudy i czêstotliwoœci ruchu ich g³ówki, prostoliniowoœci i linearnoœci ruchu
prowadzono za pomoc¹ komputerowego analizatora jakoœci nasienia (system CASA)
HTM IVOS wersja 12.2 (Hamilton-Thorne Biosciences MA, USA) z wykorzystaniem
komory typu typ Leja4 oraz przy u¿yciu komercyjnego zestawu LIVE/DEATH
SpermViability Kit (Molecular Probes L-7011) zawieraj¹cego SYBR-14 i jodek
propidyny (IP).

Udzia³ ruchliwych plemników w nasieniu trutni w wieku 15, 20, 25 i 30 dni
wynosi³ œrednio 86,0%; 92,3%; 93,8% i 94,1% w tym o ruchu progresywnym
stwierdzono odpowiednio 55,9%; 59,6%; 58,4% i 60,3%. Z wiekiem trutni 15, 20, 25 i
30 dni zwiêksza³ siê udzia³ szybkich plemników i wynosi³ odpowiednio 80,9%, 87,6%,
88,9% i 89,4% natomiast mala³ udzia³ plemników nieruchliwych, który wynosi³
odpowiednio 14,0%; 7,7%; 6,2% i 5,9%.
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A SIMPLE COMPARISON OF MORPHOMETRIC
AND MICROSATELLITE ANALYSIS OF PURITY

HONEYBEE RACES

Kašpar , F. , Ti tìra , D. , Kott , T.

Bee Research Institute at Dol
252 66 p.Libèice n.Vlt, Czech Republic
e-mail: beedol@beedol.cz

An analysis method of worker´s wing venation (DAWINO) is in practise used for
assignment of purity of breeding queens in the Czech Republic. The explosion
of molecular and biological methods makes possibilities to use exact analysis method
of microsatellites of DNA for this purpose. The main aim of our study was to make
simple comparison of results both of these methods and to obtain some information
about accuracy of the DAWINO method.

The samples (67 colonies) of four honeybee races (A.m. carnica, A.m.ligustica,

A. m. mellifera, A.m. caucasica) from different European countries (Slovenia, Austria,
Italy, France, Sweden, Russia) were collected and analysed using morphometric and
microsatellite methods. A multiple coefficient of correlation was calculated from the
matrix of obtained data.

The high coefficient of correlation r = 0,77 reflects possibilities of the Dawino
method to practical use in a program of pure carnica lines in the Czech Republic.

WZAJEMNE ODDZIA£YWANIE MIÊDZY
GENOTYPEM I CZYNNIKAMI ŒRODOWISKOWYMI

U RÓ¯NYCH RAS PSZCZÓ£ W RÓ¯NYCH
WARUNKACH KLIMATYCZNO-PO¯YTKOWYCH

Bieñkowska Ma³gorzata1 , Wilde Jerzy2 , Panasiuk Beata1 ,
Gerula Dariusz1 , Wêgrzynowicz Pawe³1 , Topolska Gra¿yna3 ,

Anna Gajda3

1Oddzia³ Pszczelnictwa ISK   Pu³awy,
2Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, Katedra Pszczelnictwa, Wydzia³ Bioin¿ynierii Zwierz¹t, Olsztyn
3Katedra Nauk Klinicznych, Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej, SGGW Warszawa

Jednym z celów wspó³pracy naukowców w ramach Akcji COST „Prevention of
honeybee colony losses COLOSS„ jest lepsze zrozumienie wp³ywu genotypu pszczó³
oraz wzajemnego oddzia³ywania miêdzy genotypem i œrodowiskiem na masowe upadki
rodzin pszczelich. Obserwacje ró¿nych ras i ekotypów pszczó³ wystêpuj¹cych
w Europie wskazuj¹ na to ¿e niektóre z nich s¹ w mniejszym stopniu dotkniête
masowymi stratami i lepiej sobie radz¹ z paso¿ytem Varroa destructor. W tym celu
podjêto miêdzynarodowe badania maj¹ce na celu opracowanie testu ¿ywotnoœci
pszczó³ w ró¿nych warunkach klimatycznych Europy. Od 2009 roku 19 ekotypów
pszczó³ (tab.1) obserwowanych bêdzie w wielu miejscach Europy. £¹cznie utworzono
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670 rodzin znajduj¹cych siê w 26 pasiekach: Äikäs, MTT, Malmnäs, Rehtijärvi,
Savikko, (Finlandia); Chalkidiki (Grecja); Imerese, Le Bine, (W³ochy); Lunz (Austria);
MBO, Mönchgut, Schenkenturm, (Niemcy); Vinica, Dimovci, Plovdiv (Bu³garia);
Probistip, Bitola, Skopje (FYR-Macedonia); Toulouse (Francja); Unije (Chorwacja);
Bronowice, Kunki, G¹siory (Polska); Ankara, Kirklareli, Rize (Turcja).

Przed pierwszym zazimowaniem, we wszystkich rodzinach doœwiadczalnych
zastosowano œrodki warrozobójcze celem obni¿enia do minimum pora¿enia przez
paso¿yta Varroa destructor. Od tego momentu do koñca trwania doœwiadczenia,
w testowanych rodzinach pszczelich nie bêd¹ stosowane ¿adne zabiegi lecznicze bez
wzglêdu na stopieñ pora¿enia przez paso¿yty czy wystêpowanie chorób. Prowadzona
bêdzie natomiast typowa dla ka¿dego kraju gospodarka pasieczna wraz ze
stosowaniem zabiegów przeciwrojowych. Oceniane bêd¹ nastêpuj¹ce parametry:

• ¿ywotnoœæ pszczó³ (zimotrwa³oœæ i dynamika rozwoju)
• miodnoœæ, rojliwoœæ, ³agodnoœæ
• podatnoœæ na choroby i zaka¿enia paso¿ytnicze (warroza, nosemoza, zaka¿enia

wirusowe itp.)
• stopieñ pora¿enia przez V.destructor

• zachowanie higieniczne
• fenologiczno-po¿ytkowe warunki w miejscu stacjonowania pasiek

doœwiadczalnych.
W Polsce utworzono trzy pasieki doœwiadczalne w ró¿nych regionach

o odmiennych warunkach klimatyczno - po¿ytkowych: w Bronowicach k. Pu³aw- 43
rodziny, w Kunkach k. Zamoœcia - 37 rodzin i w G¹siorach k. Olsztyna - 43 rodziny.
£¹cznie do rodzin poddano 124 matki pszczele reprezentuj¹ce 8 linii pszczó³ -
car Chorwacja, car MacB Macedonica, car GR-1, car Kortówka, car Kirchhain
(Niemcy), car V - Veitshöchheim (Niemcy), car Lunz (Austria), i Mel Augustowska

W ka¿dej pasiece poddano badaniom po 4 linie pszczó³:
1. Bronowice k. Pu³aw 44 rodziny: Car G- GR-1 (13 szt.), car P - Kortówka

(12 szt.), car V - Veitshöchheim (Niemcy, 12 szt.), car C - Chorwacja (7 szt.)
2. Kunki k. Zamoœcia 37 rodzin: CarG - (10 szt.), CarP - Kortówka (10 szt.),

car MacB - Macedonica z Bu³garii (10 szt.), Mel P Mellifera Augustowska (7 szt.)
3. G¹siory k. Olsztyna 43 rodziny: CarC - Chorwacja (12szt.), CarK - Kirchhain

(11 szt.), CarL - Lunz (9 szt.), CarP - Kortówka (11 szt.).
Na podstawie dotychczasowych obserwacji, wykonanych jesieni¹ 2009 roku

stwierdzono, ¿e si³a rodzin wyra¿ona liczb¹ pszczó³ we wszystkich pasiekach by³a
zbli¿ona i wynosi³a œrednio 13 309 (od 11 854 do 15 456). W paŸdzierniku
w rodzinach przygotowywanych do zimowli znajdowa³y siê ró¿ne iloœci czerwiu
w zale¿noœci od miejsca stacjonowania pasieki. Najwiêcej komórek z czerwiem
stwierdzono w rodzinach w pasiece G¹siory œrednio 20 302, podczas gdy w rodzinach
pasiek w Bronowicach i w Kunkach stwierdzono odpowiednio 1654 i 1589 komórek
z czerwiem krytym. We wszystkich rodzinach doœwiadczalnych jesieni¹ zastosowano
zabiegi warrozobójcze: Apiwarol AS z amitraz¹ w formie odymiania i kwas
szczawiowy. Najwy¿sze pora¿enie paso¿ytem V. destructor stwierdzono w rodzinach
pasiek Kunki i G¹siory (odpowiednio 4,5 paso¿yta oraz 3,5 na 100 pszczó³),
a najni¿sze w rodzinach pasieki w Bronowicach (1,1 paso¿yta na 100 pszczó³).
W niektórych rodzinach pszczelich stwierdzono obecnoœæ N. apis i N. ceranae.
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Tabela 1

Testowane rasy i linie pszczó³ Apis mellifera

Linia Rasa Kraj i miejsce pochodzenia

CarB Carnica Bantin/Niemcy

CarC Carnica Chorwacja

CarG Carnica GR1/Pu³awy

CarK Carnica Kirchhain/Niemcy

CarP Carnica Kortowka/Polska

CarL Carnica Lunz/Austria

CarV Carnica Veitshöchheim/Niemcy

LigF Ligustica Finlandia

LigI Ligustica W³ochy

MacB Macedonica Bu³garia

MacG Macedonica Grecja

MacM Macedonica Skopije/FYR-Macedonia

MelP Mellifera Augustowska/Polska

MelF Mellifera Avignon/Francja

MelL Mellifera Laeso/Dania

Sic Sicula Sicily/W³ochy

CauT Caucasica Turcja

AnaT Anatolica Turcja

CarT Carnica Turcja

THE POSITIVE EXPERIENCE OF USING THE
METHOD FOREL IN THE STUDY OF HYBRID

HONEY-BEE COLONIES

Lidia Kolbina, Sofia Nepeivoda1 , Antonina Nepeivoda2

1Udmurt State Scientific Research Institute of Agriculture;
2Udmurt State University
426008 Russia, 220-33, Pushkinskaya street, Izhevsk, Udmurt Republic
e-mail: lidakolbina@yandex.ru

During the study of the bee races of Udmurt Republic 481 honey-bee colonies (or
71,9% from general sample) were recognized as hybrid. With so great hybridization the
question of the detachment of significantly different groups of bees was raised. To
achieve this goal, we used the FOREL method of taxonomy, which had been written on
the programming language C++. Taxonomy was conducted in the 14-dimensional
space.

As a results, under r = 0.1 we managed to detach the three basic types of bees,
which included 90,43% of bee-colonies. The first, the largest, type (") included
61,70% of bee-colonies, the second (ß) - 18,09%, and the third (() - 10,64%.
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There is the strong similarity between honey-bee colonies of the detailed types by
almost all morphometric characteristics. But as the method of taxonomy FOREL had
used 14-dimensional space, we supposed that the similarity may be the wrong
impression. The study of economically characteristics (Table 1) confirmed that
supposition.

Table 1

The economical characteristics of the three basic types of hybrid honey-bee
colonies of the Udmurt Republic

Characteristic Type " Type ß Type (

The number of bees before honey yield, in
thousand pcs., X ± m

48,3 ± 0,87 35,1 ± 0,78 60,9 ± 0,84

The production of commercial honey by the
honey-bee colony, kg

13,4 ± 0,30 18,8 ± 0,31 36,6 ± 0,45

Beeswax production,
kg: X ± m

0,52 ± 0,02 0,74 ± 0,02 0,77 ± 0,02

Winter elimination of bees,
%: X ± m

16,0 ± 0,72 22,0 ± 0,68 9,0 ± 0,77

In this regard, we believe that it may be reasonable to use the method FOREL to
distinguish the significantly different groups of hybrid honey-bee colonies.

PRZYDATNOŒÆ TRUTNI PRZETRZYMYWANYCH
W CIEPLARCE DO SZTUCZNEGO UNASIENIANIA

MATEK PSZCZELICH

Aleksandra £angowska1 , Monika Fliszkiewicz1 ,
Bo¿ena Chuda-Mickiewicz2

1Zak³ad Hodowli Owadów U¿ytkowych, Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2Katedra Zoologii i Pszczelnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Celem doœwiadczenia by³o okreœlenie, czy trutnie przetrzymywane w cieplarce
bêd¹ przydatne do sztucznego unasienienia matek pszczelich.

Ramki z zasklepionym czerwiem trutowym inkubowano w cieplarce. Trutnie
po wygryzieniu, przenoszono b¹dŸ do klateczek z robotnicami w ró¿nym wieku
pobranymi z ula i umieszczano w cieplarce, b¹dŸ znakowano i umieszczano
w rodzinach pszczelich w pasiece. Pszczo³y w cieplarce otrzymywa³y wy³¹cznie syrop
cukrowy. Trutnie utrzymywane w rodzinach pszczelich przebywa³y w 3-ramkowym
izolatorze z kraty odgrodowej; matka znajdowa³a siê poza izolatorem.

10 i 14 dnia od wygryzienia z komórek policzono plemniki znajduj¹ce siê
w pêcherzykach nasiennych 20 trutni z ka¿dej grupy (tab.1). 14 dnia po wygryzieniu
trutni pobierano od nich nasienie i unasieniano nim sztucznie matki pszczele (po
6 matek) (tab. 2).

Trutnie wychowywane w cieplarce osi¹gaj¹ dojrza³oœæ p³ciow¹ i mog¹ byæ
wykorzystywane do pozyskiwania nasienia do sztucznego unasieniania matek
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pszczelich, szczególnie w okresie, gdy pszczo³y zaprzestaj¹ opieki nad trutniami
w rodzinach.

Tabela 1

Œrednia (" SE ) liczba plemników w pêcherzykach nasiennych trutni
[w milionach]

Warunki przetrzymania
Wiek trutni

10 dni 14 dni

cieplarka 7,7 " 0,48 a 7,5 " 0,47 a

ul 8,2 " 0,50 a 7,5 " 0,47 a

Wartoœci oznaczone tymi samymi literami nie ró¿ni¹ siê od siebie istotnie ("= 0,05;
Pwiek=0,374; Pwarunki= 0,641; Pwiek*warunki=0,583).

Tabela 2

Przydatnoœæ trutni do sztucznego unasieniania

Badana cecha
Warunki przetrzymania trutni

cieplarka ul

A: % ( "SD) trutni, które wynicowa³y aparat kopulacyjny i odda³y
nasienie

80 ( "12,5) a 64 ("10,7) b

B: Œrednia ( "SD) liczba trutni potrzebnych do skolekcjonowania
dawki 8 µl nasienia (³¹cznie: trutnie, które odda³y i nie odda³y nasienia)

9,1 ( "1,2 ) a 14,0 ("1,94) b

C: Œrednia ( "SD) objêtoœæ ejakulatu (µl)
1 ("0,1) a 0,8 ("0,1) b

D: % matek unasienionych sztucznie, które podjê³y czerwienie
100 100

Wartoœci danej cechy oznaczone ró¿nymi literami ró¿ni¹ siê istotnie (" = 0,05;
PA=0,009; PB<0,001; PC=0,001).

PSZCZO£Y JAKO MODEL
W BADANIACH GENETYCZNYCH

Jerzy Demetraki-Paleolog

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
20-950 Lublin, Akademicka 13
e-mail: jerzy.paleolog@up.lublin.pl

Organizmy wy¿sze sk³adaj¹ siê z tej samej materii, a ich reakcje chemiczne
i przemiany energetyczne s¹ prawie identyczne. Ró¿ni¹ siê jednak planami budowy
i kolejnoœci¹ poszczególnych procesów. Ta informacja (genom) okreœlaj¹ca czym jest
i czym ró¿ni siê od innych ¿ywy organizm, jest zapisana w jego „nici” DNA (polimer)
przy pomocy czterech ró¿nych nukleotydów (zwi¹zków chemicznych) u³o¿onych
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kolejno trójkami (kod genetyczny) w przeró¿nych kombinacjach (genach). Czy jest to
mo¿liwe? W komputerach ca³¹ wiedzê ludzkoœci mo¿na zapisaæ przy pomocy zer
i jedynek u³o¿onych w pewien specyficzny sposób. W roku 2006 wykonano
kompletn¹ mapê genomu Apis mellifera okreœlaj¹c kolejnoœæ wszystkich nukleotydów
i po³o¿enie wszystkich genów .

Analizuj¹c mapy genowe wiêkszoœci organizmów, np. myszy, cz³owieka i pszczo³y
stwierdzono, ¿e ich genomy s¹ bardzo podobne. Informacja w nich zawarta jest jednak
ponad wymiarowa, a ponad 90% genów danego genomu „jest wy³¹czone”
(wyciszone). O ró¿nicach pomiêdzy gatunkami/osobnikami decyduje wiêc nie samo
posiadane danych genów, ale to, które z nich s¹ aktywne. Procesy starzenia i zwi¹zana
z nimi zwiêkszona zapadalnoœæ na nowotwory, mia¿d¿yce, przewlek³e zapalenia, czy
demencja s¹ te¿ w du¿ym stopniu uwarunkowane w³aœnie aktywowaniem
i wyciszaniem genów, a tym samym poszczególnych szlaków metabolicznych. Z kolei
tak interesuj¹ce medyków i budz¹ce tyle dyskusji w swych zastosowaniach komórki
macierzyste, to takie komórki, które nie maj¹ trwale wyciszonego ¿adnego genu.
Wszystkimi tymi zagadnieniami zajmuje siê jedna z najnowszych i najlepiej
finansowanych dziedzin nauk biomedycznych - epigenetyka. A co wspólnego maj¹
z tym pszczo³y?

U Apis mellifera trutnie, matki i robotnice maj¹ taki sam genom lecz ró¿ne postacie
i fizjologiê, co wynika w³aœnie z wyciszenia u ka¿dej z tych kast ró¿nych grup genów.
Polietyzm wiekowy, a szczególnie przejœcie pszczo³y gniazdowej w lotn¹ tak¿e
wymaga przeorganizowania ekspresji genomu(1) odpowiadaj¹cego przede wszystkim
za pracê mózgu. Wszystko to oraz spo³eczny tryb ¿ycia i opanowane sposoby chowu
laboratoryjnego, czyni¹ pszczo³y doskona³ym modelem do badañ epigenetycznych,
a ostanie odkrycia zwiêkszaj¹ jeszcze ich atrakcyjnoœæ na tym polu. Pozwolê sobie
wskazaæ na najwa¿niejsze z nich:

C Zmiany aktywnoœci genów wymagaj¹ prze³¹czników czyli substancji
w³¹czaj¹cych je lub wyciszaj¹cych (epigenomem). G³ówny mechanizm wyciszania
(blokowania) genów to metylacja ich promotorów(1) poprzez przy³¹czenie grupy
metylowej do cytozyny DNA(1) promotora. U Apis mellifera odkryto wy¿szy ni¿
u wiêkszoœci istot ¿ywych udzia³ sekwencji(1) A + T, które wchodz¹ w³aœnie w sk³ad
regionów paromotorowych (TATA box) oraz wiêcej tak zwanych wysepek CpG, które
s¹ szczególnie podatne na metylowanie. Czynniki hamuj¹ce metyzacjê DNA wykryto
w mleczku pszczelim, a genom zwi¹zany z metylowaniem DNA jest u Apis mellifera

o dziwo bardziej podobny do tego wystêpuj¹cego u krêgowców, ni¿ wykrytego
u innych owadów. Co najciekawsze, jest on bardziej zbli¿ony do genomu cz³owieka
ni¿ genom niektórych krêgowców wykorzystywanych w biomedycznych badaniach
laboratoryjnych. Za reakcjê metylowania DNA odpowiada enzym z rodziny metylaz
cytozyny (Dnmts). Pszczo³a ma tak jak cz³owiek pe³ny komplet Dnmts1, Dnmts2,
Dnmts3 i w³aœnie ona mo¿e gromadziæ epigenetyczn¹ informacjê, która kontroluje
procesy dziedziczenia w sposób podobny do cz³owieka.

C Genom Apis mellifera zawiera nadspodziewanie du¿o retrotranspozonów z tak
zwanymi sekwencjami LTR(1), które s¹ czêœci¹ drugiego mechanizmu wyciszania
genów zwi¹zanego z cz¹steczkami interferencyjnego RNA(1). Poznawanie
i zastosowanie praktyczne tych mechanizmów le¿y w centrum zainteresowañ
wirusologów, onkologów i genetyków.
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C Na koñcu nici DNA s¹ koñcówki zwane telomerami, takie jakby dodatkowe
tasiemki, które zabezpieczaj¹ go przed uszkodzeniem podczas podzia³u komórki. W
czasie kolejnych podzia³ów telomery siê skracaj¹ i po kilkudziesiêciu podzia³ach
komórka ginie. Zatem d³ugoœæ ¿ycia ka¿dej komórki mierzy siê liczb¹ jej podzia³ów
Ten swoisty licznik podzia³ów (apoptoza) chroni komórki miêdzy innymi przed
procesem nowotworowym (komórki nowotworu odbudowuj¹ telomery i s¹
nieœmiertelne) Nieoczekiwanie okaza³o siê, ¿e biochemiczne mechanizmy tych
procesów oraz g³ówne enzymy, telomerazy, s¹ u Apis mellifera i cz³owieka bardzo
podobne.

Zagadk¹ jest ma³a liczba (10 000) genów pszczo³y (komar 14 000, jedwabnik 18
500). Jej genom jest konserwatywny, o bardzo wolnym tempie ewolucji. W ci¹gu 100
milionów lat pszczo³y zmieni³y siê niewiele. Z drugiej strony, mechanizmy
epigenetyczne i regulacji ekspresji genów s¹ z³o¿one, intensywne oraz bardzo bliskie
tym u krêgowców i cz³owieka. Ponadto tempo rekombinacji(1) (wymiany genów
pomiêdzy chromosomami homologicznymi) u pszczo³y miodnej jest 10-krotnie
wiêksze ni¿ u innych wy¿szych eukariota. Zatem ten konserwatywny i ubogi genom
jest jednoczeœnie bardzo dynamiczny i zachodzi w nim wiele procesów, którymi
interesuj¹ siê w³aœnie epigenetycy. Lepsze poznanie tych procesów mo¿e byæ kluczem
do leczenia chorób wirusowych, nowotworów lub przed³u¿ania ¿ycia. Za badania
wspomnianych wy¿ej zagadnieñ i tematów im pokrewnych w ostatniej dekadzie
przyznano kilka nagród Nobla. Wszystko to czyni genom Apis mellifera atrakcyjnym
obiektem badañ, które mog¹ wyjaœniæ wiele tajemnic dziedziczenia.

Mózg pszczo³y jest bardzo rozwiniêty. Zawiera cztery razy wiêcej neuronów ni¿
mózg muszki owocowej. Dzia³aniem i uk³adu nerwowego i zachowaniem osobnika,
kieruj¹ neuropeptydy bêd¹ce produktami 6 genów. Dot¹d odkryto ich oko³o 200 w tym
u Apis mellifera oko³o 100. Badania funkcji mózgu, a szczególnie genów koduj¹cych
bia³ka i receptorów potrzebnych do kszta³towania i konsolidowania siê pamiêci s¹
jedn¹ z najdynamiczniejszych dziedzin nauk biomedycznych 21. wieku. Wykryto, ¿e
mediatory i Neurotransmitery (1) oraz mechanizmy kszta³towania pamiêci u pszczó³
wykazuj¹ du¿e podobieñstwo do tych wystêpuj¹cych u cz³owieka. U organizmów
wy¿szych rytmem dobowym kieruje osobny zespó³ komórek mózgu i genów. Geny
steruj¹ce zegarem biologicznym pszczo³y okaza³y siê s¹ bardziej podobne do tych
wystêpuj¹cych u krêgowców ni¿ u innych owadów. Dlatego, zwa¿ywszy na jej z³o¿one
spo³eczne zachowania, Apis mellifera staje siê jednym z najlepszych modeli w
badaniach funkcji mózgu oraz procesu uczenia siê i zapamiêtywania. Jest to temat na
osobny wyk³ad, o który nale¿a³oby poprosiæ Pana dr hab. Zbigniewa Lipiñskiego

Wyk³ad ten dedykujê Panu Prof. Stanis³awowi Burzyñskiemu z Huston - USA , który

jako jeden z pierwszych przedstawicieli nauk medycznych zwróci³ uwagê na pszczo³y

jako na obiekt modelowych badañ epigenetycznych oraz osobiœcie inspirowa³ mnie do

poszerzenia horyzontów pokazuj¹c nowe wyzwania.

(1) Terminy oznaczone w ten sposób bêd¹ bli¿ej wyjaœniane na wyk³adzie.
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ZNAMIÊ WESELNE W KOMORZE ¯¥D£OWEJ
MATKI PSZCZELEJ I PRZEBIEG

WIELOKROTNEGO UNASIENIANIA

Jerzy Woyke

Zak³ad Hodowli Owadów U¿ytkowych SGGW, Warszawa

Znamiê weselne matki wracaj¹cej z lotu weselnego pierwszy zauwa¿y³ Janscha
(1770), a nastêpnie opisa³ je doœæ dok³adnie niewidomy Huber (1792). W póŸniejszych
latach, matki pszczele wracaj¹ce z lotu weselnego, opisywano ponad 150 razy. Woyke
(1955) stwierdzi³. ¿e matka unasienia siê w czasie jednego lotu weselnego z wieloma
trutniami a nie z jednym jak dotychczas s¹dzono. Przebieg wielokrotnego unasienia
opisa³ Woyke (1958), a G. Koeniger (1986) sfilmowa³a naturalne unasieniania matki.
Pomimo to, wiele szczegó³ów nie jest znane. Dlatego podj¹³em badania nad tym
zagadnieniem.

Dziewicze matki podda³em do ulików weselnych. Przed wylotkami znajdowa³a siê
werendka z wyjmowan¹ krat¹ odgrodow¹ umo¿liwiaj¹c¹ kontrolê lotów matek.
W ci¹gu 3 lat, 2007 - 2009, z³apa³em 40 matek wracaj¹cych z lotów weselnych.
Znamiê weselne znajduj¹ce siê w komorze ¿¹d³owej matek, bada³em dok³adnie pod
mikroskopem. Przeprowadzi³em równie¿ symulacjê naturalnego unasieniania matek.
W tym celu, prowokowa³em wynicowanie narz¹du kopulacyjnego trutnia do stadiów
zachodz¹cych podczas naturalnego unasieniania (G. Koeniger 1986). Nastêpnie tak
wynicowane narz¹dy zbli¿a³em do matczynej komory ¿¹d³owej bez znamienia, lub ze
znamieniem weselnym. Obserwacje pod mikroskopem pozwoli³y wnioskowaæ jakie
zjawiska mog¹ zachodziæ a jakie s¹ niemo¿liwe podczas naturalnego unasieniania.

Stwierdzi³em, ¿e przednia czêœæ komory ¿¹d³owej ze znamieniem weselnym jest
ca³kowicie wype³niona œluzem. Znamiê jest pokryte z obydwu stron nie kleist¹
pomarañczow¹ substancj¹ jak dotychczas opisywano, lecz chitynow¹ b³onk¹
pochodz¹c¹ z ro¿ków narz¹du kopulacyjnego trutnia. Symulacja wykaza³a, i¿ jest
niemo¿liwe aby pomarañczowa b³onka z ro¿ków narz¹du kopulacyjnego znalaz³a siê
na znamieniu weselnym od tego samego trutnia.

Doszed³em do wniosku, ¿e pochodzi ona od nastêpnego trutnia. Tak wiêc znamiê
weselne matki pochodzi od dwu trutni. Wiêkszoœæ znamienia pochodzi od jednego
trutnia, lecz pomarañczowa b³onka - od nastêpnego który usi³owa³ kopulowaæ z matk¹.
Podczas konferencji przedstawiê fotografie spod mikroskopu dotycz¹ce opisywanego
zagadnienia.
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NIEPRAWID£OWOŒCI W BUDOWIE SKRZYDE£
PSZCZÓ£ Apis mellifera

Pawe³ Wêgrzynowicz

Oddzia³  Pszczelnictwa
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
ul Kazimierska2, 24-100 Pu³awy

Skrzyd³a pszczó³ zbudowane s¹ z podwójnej warstwy b³onki rozpiêtej na sieci
¿y³ek, które stanowi¹ szkielet skrzyd³a. Przebieg ¿y³ek, jak równie¿ przestrzenie
miedzy nimi s¹ charakterystyczne dla poszczególnych podgatunków (ras)
Apis mellifera. Na podstawie u¿y³kowania przedniego prawego skrzyd³a pszczó³
robotnic, okreœlana jest ich przynale¿noœæ rasowa (Gromisz 1981,Gerula i inni 2009).
Wystêpuj¹ jednak osobniki u których na skrzyd³ach brakuje ¿y³ek lub ich fragmentów,
b¹dŸ te¿ posiadaj¹ dodatkowe ¿y³ki.

Goetze (1964) i Szalai-Matray i inni (2008), opisuj¹ 7 anomalii, które wystêpuj¹
najczêœciej w okolicy ¿y³ek na podstawie których obliczany jest indeks kubitalny.

Fot.1 Wybrane fotografie skrzyde³ z nieprawid³owym u¿y³kowaniem u pszczó³ Apis mellifera.

W roku 2007 podczas opracowywania metody oceny morfologicznej, opartej na
u¿y³kowaniu skrzyd³a, wykonano badania morfologiczne 1041 prób pszczó³ 3 ras:
kaukaskiej, kraiñskiej, œrodkowoeuropejskiej. Wykryto wówczas w niektórych próbach
nawet 33.3% pszczó³ z anomaliami w u¿y³kowaniu skrzyd³a. Zidentyfikowano 18
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ró¿nych nieprawid³owych po³¹czeñ ¿y³ek lub ich braku (fot. 1). Spotykano siê równie¿
z przypadkami, gdzie na jednym skrzydle znajdowa³y siê zarówno dodatkowe ¿y³ki jak
i brak niektórych ¿y³ek lub ich odcinków.

Brak jest jednoznacznego wyjaœnienia przyczyn tego zjawiska. Najczêœciej
wymieniane to paso¿yty i choroby pszczó³. Soose (1954) uwa¿a³ ¿e, temperatura
gniazda pszczelego mo¿e wp³ywaæ na kszta³towanie siê u¿y³kowania skrzyde³.

Piœmiennictwo
Gromisz M. (1981) - Morfologiczna ocena populacji rojów w pasiekach

zarodowych. Pszczeln. Zesz. Nauk. 25:51-66
Gerula D. , Tof i l ski A. , Wêgrzynowicz P. Skowronek W. (2009) -

Computer-assisted discrimination of honeybee subspecies used for breeding in Poland.
J. apic. Sci. 53(2):105-114.

Goetze G.: Die Honigbiene in naturlicher und kunstlicher Zuchtauslese. Beihefte
Zeitschr. f. angew. Entomlo Nr 19,1964

Szala j -MatrayE. , Bekesi L. , Szabi T.:Wing tein anomalie In breeding
colonies. Mat. Apimondia 2009.
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PROPERTY IMPROVEMENT
WITH ECDYSTERONE OF UNFERTILE BEE QUEENS

Guzel Shangaraeva

State Establishment “Bashkirian Republic Scientific Technology Centre”

The most important unit of bee colony growing is the production of high-quality
queens. We have studied an effect of one of the ecdysis hormones - ecdysterone on a
quality of unfertilized queens. A treatment of queen larvae with ecdysterone water
solution showed them attractive for bees and rising a reception of larvae for bringing
up and increasing sufficiently unfertilized queen weight even under unfavorable
weather conditions.

The experiment was carried out in apiary in Ufa region, Bashkortostan Republic.
Before an inoculation queen cells were treated as follows: a control group (1) - larvae
were transferred into dry cells, a control group (2) - larvae were transferred into cells
with one drop of distilled water, a test group - larvae were transferred into cells with
one drop of ecdysterone water solution (3x10-2 mg/l). An amount of cells in each
groups and their position on inoculate frames were equal. A queen rearing was carried
out under unfavorable weather conditions: steady rain, sharp fall of temperature (daily
change of temperature consisted of 10°C).

An addition of distilled water to cells lowered a rate of accepted larvae, while an
inoculation of ecdysterone water solution increased a rate of accepted larvae (the
highest amount).

A weight of unfertilized queen at the age of one day serves as a criterion for its
quality. A middle weight of one-day old queens in the tested group was found to be
higher 173,8±4,46 mg (P>0,95) than in both controlled groups. In the application of
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ecdysterone water solution the middle weight of one-day old queens was found to be
higher than that in the dry inoculation on 19,5 mg, and than that in the distillated water
it was higher on 27,1 mg. The queens of the test group were equal in weight
(Cv<10%), that confirmed a positive action of ecdysterone as a stimulator in this
method. Thus, an addition of ecdysterone in appointed dosages to the cell before
inoculation allows to increase larvae acceptation and to raise weight of queens.

GRANICE ZASIÊGU POPULACJI
PSZCZÓ£ MIODNYCH BURZYAN

GATUNKU Apis mellifera mellifera L.

Fakhretdinova S.A. I lyasov R.A, Poskryakov A.V,
Nikolenko A.G

Instytut Biochemii i Genetyki Ufa Scientific Center, RAS
e-mail: sal578 @ yandex. ru

Na Uralu wystêpuje kilka populacji Apis mellifera mellifera L. W Baszkirii
najbardziej znana to populacja Burzyan. Jest to jedna z najbardziej bliskich naturze,
¿yj¹cych w stanie dzikim pszczo³a. Pszczo³y Burzyan charakteryzuj¹ siê g³ównie tym,
i¿ gniazda swoje buduj¹ w dziuplach drzew. W celu zachowania puli genowej
populacji pszczó³ Burzyan powinno okreœliæ siê dok³adnie granice zasiêgu ich
wystêpowania. W tym celu, przyst¹piliœmy do zbierania danych dotycz¹cych
wystêpowania tej pszczo³y w powiecie Burzyan. Dokonano analizy polimorfizmu
mitochondrialnego (locus intergenic COI-COII) i j¹drowego (loci ap243, 4a110, ap049
i a24) w genomie ww populacji . Wyniki wskazuj¹ na utrzymywanie siê populacji w
ca³ej badanej strefie. Okreœlono granice zasiêgu populacji Burzyan: pó³nocna
(Beloretsky), wschodnia (Abzelilovsky), po³udniowo-wschodnia (Baymaksky)
i zachodnia (Kugarchinsky, Meleuzovsky i Ishimbaysky). Mo¿na to wyjaœniæ
korzystnymi warunkami naturalnymi: po³o¿enie geograficznym, jak i wystêpowaniem
specyficznej roœlinnoœci. Powiat Burzyan jest bowiem po³o¿ony w dolinie miêdzy
dwoma pasmami górskimi: Ural-Tau i Alatau. Stanowi to zatem naturaln¹ barierê dla
swobodnego przep³ywu genów. W granicach administracyjnych Ishimbaysky,
Meleuzovsky na przestrzeni wielu kilometrów kwadratowych znajduj¹ siê tereny nie
zamieszka³e, co przyczynia siê tak¿e do utrwalenia izolacji i utrzymania granic zasiêgu
wystêpowania pszczó³ Burzyan. Po wschodniej stronie granicy kraju wystêpuje
g³ównie obszar lasów sosnowych, co w znacznym stopniu u³atwia zachowanie
czystoœci genetycznej omawianej populacji.

56



COMPARATIVE SEQUENCING ANALYSIS INTRON
OF ELONGATION FACTOR EF1-ALPHA OF

HONEYBEES FROM RUSSIAN URAL

Rustem A. Ilyasov, Aleksandr V. Poskryakov,
Aleksei G. Nikolenko

Institute of Biochemistry and Genetics of the Ufa Centre of Science of the Russian Academy of
Sciences, Russia, 450054, Republic Bashkortostan, Ufa, Prospekt Octyabrya, 71.
e-mail: apismell@hotmail.com

Comparative sequencing analysis of variability (>40 per cent) intron of elongation
factor gene EF1-alpha of nuclear DNA can be used in phylogenetic reconstruction
genus Apis. In this work we have for the first time shown possibility using this marker
in phylogenetic reconstruction in Apis mellifera species, in spite of its low intraspecific
variability (<2 per cent).

We were made sequencing analysis fragment intron of elongation factor gene
EF1-alpha of honey bees from 3 colonies of a northern area of Bashkir population
Apis mellifera mellifera (Russia, Birsky region of Bashkortostan republic).
Comparative analysis was made with published in genebank sequences: Apis

andreniformis (Ay721702, Ay721703, Ay721704), Apis dorsata (Ay721705,
Ay721706, Ay721707), Apis florea (Ay721708, Ay721709), Apis mellifera ligustica

(Ay721710), Apis koschevnikovi (Ay721711, Ay721712, Ay721713, Ay721714,
Ay721715); Apis mellifera lamarckii (Ay721716); Apis nuluensis (Ay721717) (Arias,
Sheppard, 2005).

Using cluster analysis we constructed dendrogram by neighbor-joining method. On
the dendrogram bee samples differentiated into four branches. Samples of different bee
species clustered in separate branches. The first branch included samples of western
honeybee Apis mellifera. Apis mellifera mellifera from Ural located separately from
other subspecies. Samples of gigantic Asian bees of genus Apis have differentiated into
a second branch of Apis dorsata. Asian bees of species Apis koschevnikovi and Apis

nuluensis were included into a third branch. These two bee species had low level of
genetic variation among themselves. The fourth branch included bee species of Asian
dwarf bees of species Apis andreniformis and Apis florea. Bee samples of each of them
separated in different subgroups.
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SEZONOWA ZMIENNOŒÆ
NIEKTÓRYCH CECH MORFOLOGICZNYCH

PSZCZÓ£ KAUKASKICH ORAZ KRAIÑSKICH

Dariusz Gerula1 , Grzegorz K³os2

1Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy
2Pasieka hodowlana "PO¯ÓG" w LODR w Koñskowoli
e-mail: dariusz.gerula@man.pulawy.pl

Celem pracy by³o sprawdzenie czy najwa¿niejsze cechy morfologiczne pszczó³
zmieniaj¹ siê wraz z up³ywem sezonu pasiecznego.

Badaniom poddano robotnice kaukaskie (A. mellifera caucasica Gorb.) z 9 rodzin
oraz kraiñskie (A. mellifera carnica Poll.) z 5 rodzin pszczelich z pokolenia
wiosennego, letniego oraz zimowego. Próby do badañ pobrano 3 krotnie z tych samych
rodzin; 19 maja, 11 sierpnia oraz 25 listopada 2008 roku. Nastêpnie wykonano pomiary
szerokoœci IV tergitu, d³ugoœci jêzyczka oraz d³ugoœci ¿y³ek na skrzydle dla obliczenia
indeksu kubitalnego wed³ug Burnusa i innych (1966). Klasyfikacjê rasow¹ oparto na
metodzie oceny morfologicznej opracowanej przez Gromisza (1981), obliczono
wartoœci znormalizowane cech (z) i œrednie wskaŸniki podobieñstwa populacji do
modelu (y).

Najmniejszym wahaniom w trakcie sezonu pasiecznego ulega³ indeks kubitalny.
Wynosi³ on dla pszczó³ kaukaskich œrednio 57.1 % w maju, 58,8% w sierpniu i 58,0%
w listopadzie. Œrednia wartoœæ indeksu kubitalnego pszczó³ kraiñskich wynosi³a 48,1%
w maju 48,8% w sierpniu i 49,1% listopadzie. Ró¿nice te nie by³y istotne statystycznie
i nie wp³ynê³y na zmianê klasyfikacji rasowej badanych prób pszczó³ (-3 # z # +3).

Szerokoœæ IV tergitu istotnie ró¿ni³a siê w poszczególnych miesi¹cach tylko
u pszczó³ kaukaskich i wynosi³a œrednio 2,281 mm w maju, 2,266 mm w sierpniu
i 2,260 mm w listopadzie. Wahania te nie wp³ynê³y jednak na klasyfikacjê rasow¹.

Najbardziej podatn¹ na zmieniaj¹ce siê pory roku cech¹, u obu ras pszczó³, by³a
d³ugoœæ jêzyczka. Jêzyczek skraca³ siê u pszczó³ istotnie wraz z up³ywem sezonu
pasiecznego. Dla pszczó³ kaukaskich d³ugoœæ jêzyczka wynosi³a œrednio 6,93 mm
w maju, 6,85 mm w sierpniu i 6,73 mm w listopadzie. Dla pszczó³ kraiñskich
odpowiednio: 6,73 mm, 6,47 mm i 6,39 mm. Sezonowe wahania d³ugoœci jêzyczka
pszczó³ mia³y odzwierciedlenie w wynikach koñcowej klasyfikacji rasowej opieraj¹cej
siê na tej cesze. Dwie rodziny z pszczo³ami kaukaskimi mia³y zbyt krótki jêzyczek aby
mo¿na je by³o uznaæ za czystorasowe w listopadzie (z < -3), natomiast trzy rodziny
z pszczo³ami kraiñskimi mia³y jêzyczek zbyt d³ugi w maju (z > +3).

Analizuj¹c wszystkie trzy cechy jednoczeœnie (Ryc. 1) mo¿na stwierdziæ, ¿e
morfologia pszczó³ kaukaskich pobieranych do badañ w koñcu maja jest najbardziej
zbli¿ona do wzorca morfologicznego dla tej rasy pszczó³ y = 0,8. Natomiast cechy
morfologiczne pszczó³ badanych w sierpniu s¹ najlepsz¹ charakterystyk¹ dla populacji
pszczó³ kraiñskich y = 0,6 (Ryc. 2).

Literatura:
Bornus L. , Demianowicz A. , Gromisz M. (1966) - Morfologiczne badania

krajowej pszczo³y miodnej Apis mellifica L. Pszczeln. Zesz. Nauk. 10(1-4):1-46.
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TECHNOLOGIE PASIECZNE, POKARMY DLA
PSZCZÓ£ ORAZ ZWALCZANIE PASO¯YTA

Varroa destructor W ZAPOBIEGANIU MASOWYM
GINIÊCIOM RODZIN PSZCZELICH

Jerzy Wilde, Maciej Siuda, Beata B¹k

Katedra Pszczelnictwa UWM w Olsztynie, ul. S³oneczna 48, 10-710 Olsztyn

Przypadki nag³ej œmierci rodzin pszczelich o ró¿nych objawach nazywa siê
zespo³em CCD (Colony Collapse Disorder). Obecnie wœród czynników
odpowiedzialnych za CCD najczêœciej wymienia siê inwazjê paso¿yta
Varroa destructor z jej konsekwencjami, b³êdy w stosowanych technologiach
pasiecznych oraz pozosta³oœci pestycydów ze szczególnym uwzglêdnieniem
neonikotynoidów. Prowadzone doœwiadczenie przyczyni siê do poznania wp³ywu tych
czynników na mo¿liwoœæ wyst¹pienia CCD oraz zbada wspó³zale¿noœci miêdzy nimi:

a. porównanie trzech schematów zwalczania Varroa destructor

Celem doœwiadczenia jest wskazanie korzystnego schematu postêpowania
z rodzinami chorymi na warrozê. Okreœlenie, który ze schematów zwalczania Varroa

destructor jest najkorzystniejszy dla rodzin pszczelich oraz jak zabiegi
przeciwwarrozowe wp³ywaj¹ na kondycjê matek pszczelich.

b. badania nad mechanizmem powstawania opornoœci populacji Varroa

destructor

Planowane badanie ma na celu poznanie mechanizmu powstawania opornoœci
paso¿yta V. destructor na akarycydy na poziomie rodziny pszczelej. Okreœli jaki
zwi¹zek z powstawaniem opornoœci paso¿yta na akarycyd maj¹ relacje miêdzy
czerwiem a liczb¹ pszczó³, które s¹ ¿ywicielami paso¿yta.

c. wp³yw póŸnego wychowu czerwiu na zdrowie i produkcyjnoœæ rodzin
pszczelich

Celem doœwiadczenia jest ocena wp³ywu jesiennego wychowu czerwiu na zdrowie
i produkcyjnoœæ rodzin pszczelich. W trakcie doœwiadczenia oceni siê rozwój rodzin
pszczelich, ich produkcyjnoœæ a tak¿e rozwój cia³ka t³uszczowego u pszczó³ robotnic
przygotowuj¹cych siê do zimowli i zdrowotnoœæ rodzin pszczelich.

d. wp³yw rodzaju pokarmu dla pszczó³ na zimowanie rodzin pszczelich oraz
monitorowanie poziomu neonikotynoidów

Celem doœwiadczenia jest ocena wp³ywu zastosowanego pokarmu zimowego na
zdrowie i produkcyjnoœæ rodzin pszczelich. Po zimowli zostanie ocenione: zu¿ycie
pokarmu, si³a i kondycja rodzin oraz ich rozwój wiosenny. W trakcie wykorzystywania
po¿ytków oraz podczas jesiennego karmienia pszczó³ monitorowany bêdzie poziom
pozosta³oœci neonikotynoidów w pokarmach i cia³ach pszczó³.
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WP£YW ¯YWIENIA PSZCZÓ£ PROBIOTYKIEM
I NANOSREBREM NA WYNIKI TESTÓW

LABORATORYJNYCH

Grzegorz Borsuk, Sylwia Andrearczyk,
Agnieszka Bilewicz, Jerzy Paleolog, Krzysztof Olszewski

Wydzia³ Biologii i Hodowli Zwierz¹t
Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzêcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
e-mail: grzegorz.borsuk@up.lublin.pl

W dobie postêpuj¹cego zanieczyszczenia œrodowiska du¿ym zainteresowaniem
ciesz¹ siê suplementy ¿ywieniowe. Równie¿ pszczelarze poszukuj¹ coraz to nowych
suplementów w celu poprawienia zdrowotnoœci pszczó³. Restrykcyjne obostrzenia UE
co do pozosta³oœci antybiotyków i sulfonamidów zmusi³y pszczelarzy do poszukiwania
nowych preparatów do walki z wci¹¿ groŸnym paso¿ytem Nosema spp.

Dlatego celem pracy by³a ocena wp³ywu preparatu probiotycznego (EM firmy
Greenland) i nanosrebra (Nano Sept firmy VIN SVIN) na d³ugowiecznoœæ pszczó³ i ich
pora¿enie nosemoz¹ w testach klatkowych.

Doœwiadczenie prowadzono na pszczo³ach zimowych, które pobrano 21.10.2009r.
Pszczo³y karmiono rozcieñczonym inwertowanym syropem w proporcji 1:1.
Utworzono trzy grupy doœwiadczalne: kontrolê; z probiotykiem - z codziennym
dodatkiem probiotyku EM (05 µl probiotyku / 1 ml syropu); z nanosrebrem -
z codziennym dodatkiem 12,5 ppm nanosrebra.

W ka¿dej grupie nasiedlono po 10 klatek Woykego. Podczas nasiedlania pszczo³y
jednorazowo uœpiono CO2, po czym odwa¿ono po 5 g pszczó³ do ka¿dej klatki.
Pozosta³oœæ srebra w pad³ych pszczo³ach oznaczono metod¹ spektrometrii
fluorescencji rentgenowskiej (XRF). Z pad³ych pszczó³ z ka¿dej klatki wykonywano
preparaty mikroskopowe i liczono pora¿enie Nosema ssp. w piêciu polach widzenia.

Najkrócej ¿y³y pszczo³y karmione z dodatkiem nanosrebra, a najwiêcej syropu
spo¿ywa³y pszczo³y karmione syropem z dodatkiem probiotyku i nanosrebra (Tab. 1.).
Najmniejsze pora¿enie pszczó³ nosemoz¹ stwierdzono w grupie pszczó³ karmionych
dodatkiem nanosrebra i probiotyku (Tab. 1.). U pszczó³ ¿ywionych syropem
z dodatkiem nanosrebra stwierdzono zwiêkszaj¹c¹ siê zawartoœæ srebra w ich ciele. Po
20 dniach od rozpoczêcia doœwiadczenia oznaczono pozosta³oœæ Ag w jednej pszczole.
W kontroli wynosi³a ona 0,04 µg, a w grupie z nanosrebrem 2,13µg, natomiast po 30
dniach w grupie z nanosrebrem zawartoœæ Ag wros³a do 3,38µg.
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Tabela 1

Wyniki testu laboratoryjnego

Grupa

D³ugowiecznoœæ - dzieñ, do którego do¿y³o
Œrednie dzienne

pobieranie
pokarmu [µl]

% pszczó³
zara¿onych do

zdrowych
75% 50% 25% 0%

pszczó³

kontrolna 13 19b 28b 45b 33,82a 10,65b

z probiotykiem 11 17b 23b 42b 40,46b 8,46a

z nanosrebrem 11 15a 20a 34a 41,47b 5,59a

a, b - ró¿nice pomiêdzy grupami s¹ istotne statystycznie; d³ugowiecznoœæ i pobieranie pokarmu - test RIR;
% pszczó³ zara¿onych do zdrowych - test Chi2

ANALIZA ZALE¯NOŒCI POMIÊDZY
WYSTÊPOWANIEM ORGANIZMÓW PATOGENNYCH

DLA PSZCZÓ£ A NASILENIEM STRAT W
RODZINACH PSZCZELICH

Krystyna Pohorecka1 , 2 , Andrzej Bober1 , Marta Skubida1 ,
Dagmara Zdañska1

1Zak³ad Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, PIWet-PIB, Pu³awy,
2Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy

W latach 2008-2009 przeprowadzono badania, których celem by³o okreœlenie roli
organizmów chorobotwórczych dla pszczó³ w etiologii masowych upadków rodzin
pszczelich. Próbki martwych pszczó³ pobrane z pasiek, w których wyst¹pi³o to
zjawisko badano w kierunku stwierdzenia obecnoœci V. destructor, grzybów z rodzaju
Nosema spp. wirusa chronicznego parali¿u pszczó³ (CBPV), wirusa ostrego parali¿u
pszczó³ (ABPV), wirusa zdeformowanych skrzyde³ (DWV), izraelskiego wirusa
ostrego parali¿u pszczó³ (IAPV). W roku 2009 straty rodzin pszczelich odnotowane
przez pszczelarzy by³y mniejsze w porównaniu do roku 2008 i w skali kraju wynios³y
œrednio oko³o 10%. W tym okresie do badañ laboratoryjnych próbki pszczó³ nades³a³o
24 pszczelarzy z 11 województw. W pasiekach objêtych badaniami œrednie straty
stanowi³y 47,3% stanu zazimowanych rodzin. Na podstawie analiz laboratoryjnych
stwierdzono, ¿e 26,0% przebadanych rodzin pszczelich zara¿one by³o tylko
1 patogenem, 36,0% rodzin zara¿one by³o równoczeœnie dwoma patogenami, w oko³o
29% stwierdzono obecnoœæ 3-ech patogenów, a w przypadku 9% rodzin stwierdzono
obecnoœæ 4 patogenów. W porównaniu do wyników uzyskanych w roku 2008, udzia³
rodzin w których stwierdzano równoczeœnie obecnoœæ 3-ech i wiêkszej liczby
patogenów by³ znacznie mniejszy i wynosi³ 38%, przy czym w ¿adnej z próbek nie
zdiagnozowano obecnoœci wszystkich badanych organizmów. Wysoki poziom inwazji
V. destructor stwierdzono w 40% rodzin, wœród wszystkich u których stwierdzono
inwazjê tego roztocza, a wysoki poziom inwazji Nosema spp. stwierdzono w oko³o
31% rodzin spoœród wszystkich zara¿onych. Odsetek rodzin z wysokim poziomem
zaka¿enia zarówno V. destructor jak i Nosema spp. by³ tak¿e mniejszy od wyników
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uzyskanych w roku 2008. Obecnoœæ wirusa APBV stwierdzono w 25%, a wirusa
DWV- w 55 % rodzin. W ¿adnej z badanych próbek nie wykryto obecnoœci
pozosta³ych wirusów. Na podstawie analizy statystycznej wyników badañ uzyskanych
w obydwu latach okreœlono korelacje pomiêdzy obecnoœci¹ badanych patogenów
i œmiertelnoœci¹ rodzin pszczelich.

SYTUACJA EPIZOOTYCZNA
ZGNILCA AMERYKAÑSKIEGO W PASIEKACH

PO£UDNIOWO - WSCHODNIEGO REGIONU POLSKI

Krystyna Pohorecka1 , 2 , Andrzej Bober1 ,
Marta Skubida1 , Dagmara Zdañska1

1Zak³ad Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, PIWet-PIB, Pu³awy
2Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy

W roku 2009 badaniami przegl¹dowymi wystêpowania bakterii Paenibacillus

larvae w rodzinach pszczelich objêto pasieki z terenu 20 powiatów nale¿¹cych
do województwa lubelskiego, 13 powiatów nale¿¹cych do województwa
œwiêtokrzyskiego i 19 powiatów nale¿¹cych do województwa podkarpackiego. Próbki
miodu pobrane zosta³y z plastrów z czerwiem (z komórek górnej czêœci plastra
w której znajduj¹ siê zapasy pokarmu). Jedna próbka miodu o objêtoœci oko³o 50 g
by³a pobrana z 5 losowo wybranych rodzin, przypadaj¹cych na ka¿de 10 rodzin
znajduj¹cych siê w pasiece. Izolacjê bakterii P. larvae z próbek miodu wykonano
metod¹ hodowlan¹ a ich identyfikacjê przeprowadzono metod¹ mikroskopow¹
i biochemiczn¹. Na podstawie œredniej liczby kolonii bakterii uzyskanej na pod³o¿ach
wzrostowych (jednostek tworz¹cych kolonie - jtk) dla ka¿dej próbki wyliczano œredni¹
liczbê endospor przypadaj¹c¹ na gram miodu, co stanowi³o podstawê okreœlenia
poziomu zaka¿enia próbki.

Przyjêto nastêpuj¹ce zasady klasyfikacji poziomu zaka¿enia próbek :
- 0 jtk /g miodu - wynik badania ujemny, w próbce nie stwierdzono obecnoœci

bakterii P. larvae

- do 230 jtk/g miodu - wynik badania dodatni, w próbce stwierdzono obecnoœæ
bakterii P. larvae, poziom zaka¿enia próbki okreœlany jako niski

- powy¿ej 230 jtk/g miodu - wynik badania dodatni, w próbce stwierdzono
obecnoœæ bakterii P. larvae, poziom zaka¿enia próbki okreœlany jako wysoki

Na podstawie wyników poziomu zaka¿enia uzyskanych dla poszczególnych próbek
pobranych z danej pasieki, okreœlano status epizootyczny pasieki zgodnie z przyjêtymi
kategoriami:

- kategoria 0 - nie stwierdzono zaka¿enia P. larvae w pasiece (dla ka¿dej próbki
z pasieki uzyskano ujemny wynik badania)

- kategoria I - niski poziom zaka¿enia pasieki (dla co najmniej 1 próbki z pasieki
uzyskano wynik badania dodatni, przy czym w ¿adnej z próbek nie stwierdzano
wysokiego poziomu zaka¿enia P. larvae). Istnieje niskie ryzyko rozwoju postaci
klinicznej zgnilca amerykañskiego w pasiece.
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- kategoria II - wysoki poziom zaka¿enia pasieki (dla co najmniej 1 próbki z pasieki
uzyskano wynik badania dodatni o wysokim poziomie zaka¿enia P. larvae). Istnieje
wysokie ryzyko rozwoju postaci klinicznej zgnilca amerykañskiego w pasiece.

W roku 2009 przebadano ³¹cznie 2225 próbek miodu pobranych z 752 pasiek,
na terenie których stacjonowa³o oko³o 23 000 rodzin pszczelich. W stosunku do
ogólnej liczby pasiek objêtych badaniami we wszystkich 3-ech województwach,
obecnoœæ bakterii P. larvae stwierdzono w 43,2 %, przy czym w 17,7% pasiek
stwierdzono wysokie ryzyko rozwoju zgnilca amerykañskiego (kategoria II).
Najwiêcej zaka¿onych pasiek stwierdzono w województwie podkarpackim (47,8%),
mniej w województwie lubelskim 43,9%, a najmniej w województwie œwiêtokrzyskim
(37,4%). Tak¿e liczba pasiek, w których stwierdzono wysoki poziom zaka¿enia
(kategoria II, >230 jtk/g miodu/próbkê) by³a najwiêksza w województwie
podkarpackim i stanowi³a 19,5% spoœród wszystkich przebadanych pasiek z tego
województwa. Sytuacja epizootyczna w poszczególnych powiatach ró¿ni³a siê istotnie
zarówno pod wzglêdem liczby zaka¿onych pasiek jak i poziomu ich zaka¿enia
bakteriami P. larvae.

OCENA WRA¯LIWOŒCI Varroa destructor NA
SYNTETYCZNE PYRETROIDY

Krystyna Pohorecka1 , 2 , Andrzej Bober1 , Marta Skubida1 ,
Dagmara Zdañska1

1Zak³ad Parazytologii i Chorób Inwazyjnych,  PIWet-PIB, Pu³awy
2Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy

Badanie laboratoryjne poziomu wra¿liwoœci roztoczy V. destructor na akarycydy
jest jedn¹ z metod oceny ich skutecznoœci warroabójczej w warunkach pasiecznych.

Celem pracy by³o stwierdzenie, czy kilkuletnie stosowanie fluwalinatu
spowodowa³o obni¿enie wra¿liwoœci paso¿yta V. destructor na flumetrynê, substancjê
nale¿¹c¹ do tej samej grupy zwi¹zków chemicznych (syntetyczne pyretroidy), jako
wynik nabycia przez niego opornoœci krzy¿owej.

Badanie wykonano poprzez okreœlenie wartoœci LC50 i LC95 flumetryny dla
populacji V. destructor pochodz¹cych z pasiek, w których rodziny pszczele leczono
przez kilka lat preparatami zawieraj¹cymi fluwalinat (grupa I) oraz dla populacji
V.destructor pochodz¹cych z pasiek, gdzie do zwalczania warrozy stosowano w tym
czasie inne substancje chemiczne (amitraza, kwasy organiczne) (grupa II).

Badania laboratoryjne wykonano w oparciu o metodê Milaniego (1995) i Milaniego
i Vedova (1996) w modyfikacji w³asnej. W pojemnikach z przygotowan¹ flumetryn¹
o ró¿nych stê¿eniach: 0; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10; 20,0; 50; 100 µg/g umieszczano na
6 godzin po 10 m³odych samic V. destructor, wyizolowanych z plastrów z czerwiem
zasklepionym. Nastêpnie delikatnie przenoszono je na czyste p³ytki Petriego
z poczwarkami pszczó³ robotnic. Œmiertelnoœæ roztoczy obserwowano (przy u¿yciu
lupy binokularowej) w czasie przenoszenia na czyste p³ytki Petriego oraz po 24 i 48
godzinach ich przetrzymywania w inkubatorze (35°C, 65% wilg. wzgl.). Roztocza
przenoszone do pojemników pokrytych warstw¹ parafiny bez dodatku flumetryny
(0,0 µg/g) stanowi³y grupê kontroln¹ s³u¿¹c¹ do oceny naturalnej œmiertelnoœci
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V. destructor w warunkach laboratoryjnych. W przypadku paso¿ytów pobranych
z pasiek leczonych fluwalinatem (6 pasiek) badanie dla ka¿dego stê¿enia flumetryny
wykonane zosta³o w 20-tu powtórzeniach. W przypadku paso¿ytów pobranych
z pasiek leczonych innymi substancjami (4 pasieki) badanie dla ka¿dego stê¿enia
flumetryny wykonane zosta³o w 14-tu powtórzeniach.

Naturalna œmiertelnoœæ V. destructor w grupie kontrolnej wynios³a œrednio 1,4%;
30,0% i 48,0% paso¿ytów odpowiednio po 6, 24 i 48 godzinach. Przy zastosowanych
stê¿eniach flumetryny od 2 do 100 µg/g, jedynie po 6 godzinach odsetek martwych
paso¿ytów pochodz¹cych z pasiek leczonych fluwalinatem by³ ni¿szy od odsetka
martwych roztoczy leczonych innymi substancjami, ale w obydwu grupach nie
przekroczy³ 50 % badanej liczby paso¿ytów. Po 24 i 48 godzinach odsetek martwych
roztoczy by³ podobny w obydwu grupach i wzrasta³ zarówno ze stê¿eniem flumetryny,
jak i up³ywem czasu od chwili kontaktu paso¿ytów z t¹ substancj¹. Po 24 godzinach
ponad po³owa roztoczy z grupy leczonej fluwalinatem zginê³a ju¿ przy kontakcie
z flumetryn¹ o stê¿eniu 0,5 µg/g , a z grupy leczonej innymi substancjami, o stê¿eniu
1 µg/g. Oszacowane, œrednie wartoœci stê¿enia flumetryny (LC50, LC95) dla
paso¿ytów obydwu grup nie ró¿ni³y siê istotnie.

DZIA£ANIE OCHRONNE
IMMUNOSTYMULATORÓW BIOLOGICZNYCH NA

ZAKA¯ENIE EKSPERYMENTALNE PSZCZO£Y
MIODNEJ PRZEZ Pseudomonas aeruginosa

Krzysztof Buczek, Mateusz Maræ, Katarzyna Oleœ-Bizoñ

Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób ZakaŸnych
Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie

Wiele czynników immunosupresyjnych wp³ywa na pszczo³ê miodn¹
(Apis mellifera L.) przez obni¿enie sprawnoœci komórkowych i humoralnych
mechanizmów odpornoœci przeciwzakaŸnej. Do najwa¿niejszych immunosupresorów
nale¿¹ pestycydy i insektycydy stosowane w ochronie roœlin, nawozy sztuczne, metale
ciê¿kie, inwazje paso¿ytów, zw³aszcza inwazja Varroa destructor, nieodpowiednie
warunki hodowli a tak¿e zmiany zachodz¹ce w biologii rodziny zwi¹zane zw³aszcza z
zimowaniem. Nastêpstwem immunosupresji jest indukcja latentnych zaka¿eñ
wirusowych oraz rozwój infekcji spowodowanych przez bakterie warunkowo-
chorobotwórcze lub saprofityczne. Czêsto immunosupresja ³¹cznie z zaka¿eniem
prowadzi do giniêcia ca³ych rodzin. W sytuacjach gdy chemioterapia
i antybiotykoterapia w chorobach zakaŸnych pszczó³ jest ograniczona do minimum,
alternatywnym wyjœciem jest profilaktyka i biologiczne metody zwalczania chorób.

Stymulacja odpornoœci przy u¿yciu dwóch immunostymulatorów pochodzenia
naturalnego: chitozanu (Chitosal - Apis Liquid) oraz wyci¹gu je¿ówki purpurowej
(Echinacea purpurea) jest jedn¹ z metod profilaktyki przeciwzakaŸnej. W badaniach
przeprowadzonych na pszczo³ach robotnicach okreœlono nasilenie dzia³ania
ochronnego (protekcja) na zaka¿enie eksperymentalne Pseudomonas aeruginosa 204
w dwóch modelach: robotnice o niepobudzonym uk³adzie odpornoœciowym (model 1)
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oraz robotnice z pobudzonym uk³adem odpornoœciowym przez zaka¿enie jamy cia³a
¿ywymi komórkami Escherichia coli D31. Zarówno chitozan jak i wyci¹g z je¿ówki
cechowa³y siê dzia³aniem immunostymuluj¹cym na odpornoœæ robotnic z rodzin
eksponowanych na ich dzia³anie, na co wskazuje istotny wzrost dzia³ania ochronnego
na zaka¿enie zjadliwym szczepem Pseudomonas aeruginosa. Ten wzrost dzia³ania
ochronnego mo¿na przypisaæ nie tylko hipersyntezie lizozymu i pojawieniu siê
w hemolimfie apidycyn po zadzia³aniu induktora jakim by³a iniekcja do jamy cia³a
robotnic ¿ywych komórek E. coli, ale te¿ dzia³aniu immunomodulujacemu chitozanu
i wyci¹gu z je¿ówki. Najni¿sz¹ œmiertelnoœæ, a tym samym najwy¿sze dzia³anie
ochronne na zaka¿enie bakteryjne, notowano w przypadku chitozanu, nieco ni¿sze
wartoœci w przypadku wyci¹gu z je¿ówki.

WYBRANE PROBLEMY PATOLOGII
PSZCZO£Y MIODNEJ

Krzysztof Buczek, Mateusz Maræ

Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób ZakaŸnych
Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie

1. Zagro¿enie wystêpowania nie tylko znanych chorób pszczó³, ale te¿ dotychczas
nieznanych lub nowych chorób wirusowych i paso¿ytniczych na terenach gdzie one
przedtem nie wystêpowa³y. Dobitn¹ ilustracj¹ takich sytuacji by³a inwazja
Varroa destructor, inwazja ma³ego chrz¹szcza (¿uczka) ulowego - Aethina tumida,
Nosema ceranae, zespó³ masowego giniêcia pszczó³ (CCD).

2. Adaptacja zarazków i paso¿ytów do nowego gospodarza jakim jest pszczo³a
miodna, spowodowana zmianami w niszach ekologicznych zasiedlanych przez
pszczo³y zwi¹zane ze ska¿eniem œrodowiska, stosowaniem insektycydów, herbicydów
i zmian¹ szaty roœlinnej (uprawy monokultur).

Pojawienie siê nowych chorób u pszczó³ jest zjawiskiem oczywistym z punktu
widzenia epidemiologii i znanym od dawna. Dotyczy to równie¿ chorób, które
uprzednio nie atakowa³y znanych gatunków pszczó³. Tym samym zosta³a przekroczona
bariera miêdzygatunkowa, bardzo charakterystyczna dla wielu patogenów i paso¿ytów.
W nastêpstwie jej przekroczenia widmo zakaŸne patogenu, to jest iloœæ gatunków
owadów podatnych na zaka¿enie i chorobê, ulega znacznemu poszerzeniu. Dobr¹
ilustracj¹ tego zjawiska jest adaptacja paso¿ytniczych roztoczy: Varroa destructor

i Tropilaelaps clareae do pszczo³y miodnej.
3. Poznanie mechanizmów odpornoœci oraz indukcja odpornoœci. W ochronie przed

znanymi chorobami, a tak¿e przed nowymi zagro¿eniami ze strony drobnoustrojów
i paso¿ytów, jedn¹ z najwa¿niejszych ról odgrywaj¹ strategie odpornoœci
przeciwzakaŸnej pszczó³ na poziomie rodziny oraz na poziomie poszczególnych
osobników tworz¹cych rodzinê - na poziomie czerwia i pszczó³. Te strategie dotycz¹
zjawisk, które warunkuj¹ ca³kowit¹ lub zmniejszon¹ podatnoœæ organizmu na
zaka¿enie, ich uwarunkowañ w organizmie i w rodzinie oraz charakteru wzajemnego
oddzia³ywania mechanizmów patogennego dzia³ania zarazków z odczynami
obronnymi organizmu pszczo³y.
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4. Poznanie mechanizmów odpornoœci u pszczo³y miodnej oraz mo¿liwoœæ
zwiêkszenia jej nasilenia, stwarza nowe perspektywy w zapobieganiu i zwalczaniu
chorób zakaŸnych pszczo³y miodnej. Zmniejszenie podatnoœci na choroby przez
stosowanie stymulatorów odpornoœci nie zanieczyszczaj¹cych produktów pszczelich
przeznaczonych dla cz³owieka, stanowi alternatywê dla wykorzystywanych
w zwalczaniu chorób leków, których stosowanie ju¿ jest zabronione b¹dŸ powa¿nie
ograniczone.

ENZYMY PROTEOLITYCZNE
Varroa destructor PASO¯YTNICZEGO

ROZTOCZA PSZCZO£Y MIODNEJ

Regina Fr¹czek1 , Krystyna ¯ó³towska1 , Zbigniew Lipiñski2

1Katedra Biochemii, Wydzia³ Biologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego,
ul. Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn, e-mail: regina.fraczek@uwm.edu.pl
2 ul. Wengris 8, 10-735 Olsztyn

Przeprowadzono wstêpn¹ charakterystykê aktywnoœci proteolitycznej ekstraktów z
roztoczy Varroa destructor. Oznaczono zakres pH, w którym proteazy roztocza s¹
aktywne. Okreœlono iloœæ frakcji bia³kowych ekstraktów i iloœæ frakcji aktywnych oraz
ich masy cz¹steczkowe po elektroforezie natywnej na ¿elu poliakrylamidowym
(PAGE). Zbadano stopieñ hamowania ich aktywnoœci przy u¿yciu specyficznych dla
poszczególnych klas proteaz inhibitorów (PI).

Proteolizê obserwowano w œrodowisku kwaœnym, w szerokim zakresie pH 2 - 6,5.
Maksymalna aktywnoœæ w stosunku do ¿elatyny przypada³a na pH 3,5. Drugi ma³y pik
aktywnoœci by³ w pH 5,0. Po rozdziale elektroforetycznym w warunkach
denaturuj¹cych PAGE-SDS w wyci¹gach z paso¿yta stwierdzono obecnoœæ 11 frakcji
bia³kowych o masach cz¹steczkowych od 11 kDa do 154 kDa. Z nich dwie frakcje by³y
aktywne. Frakcja bia³kowa 104,5 kDa by³a maksymalnie aktywna w pH 3,5, a bia³ko
o masie 68 kDa wykazywa³o aktywnoœæ w pH 5,0.

Proteinazy roztocza w pH 5,0 by³y bardziej wra¿liwe na PI ni¿ w pH 3,5.
Pepstatyna (inhibitor aspartylowych proteaz) redukowa³a aktywnoœæ
hemoglobinolityczn¹ w 56,5% w pH 3,5, a w pH 5,0 o 66,8%. EDTA (inhibitor
metaloproteinaz) obni¿a³ proteolizê odpowiednio o 23,9% i 33,7%. E-64 (inhibitor
proteaz cysteinowych) powodowa³ obni¿enie aktywnoœci w powy¿szych pH
odpowiednio o 13,9% i 33,6%. Nie obserwowano hamowania aktywnoœci przez
inhibitor serynowych proteaz, co sugeruje brak lub bardzo ma³y ich udzia³
w rozk³adzie bia³ek u V. destructor.

Na podstawie otrzymanych wyników mo¿na zak³adaæ, ¿e paso¿yt wyposa¿ony jest
w zestaw enzymów nale¿¹cych do 3 klas proteinaz, które pozwalaj¹ na hydrolizê
bia³ek ¿ywiciela.
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BADANIA KLINICZNE PRODUKTÓW
LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH

PRZEZNACZONYCH DLA PSZCZÓ£

Katarzyna Krzy¿añska

Urz¹d Rejestracji produktów Leczniczych
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Wydzia³ Produktów Leczniczych Weterynaryjnych

W celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, umo¿liwiaj¹cego
wprowadzenie leku na rynek, podmiot odpowiedzialny (firma) musi z³o¿yæ w Urzêdzie
Rejestracji wniosek wraz z kompletem dokumentacji. Wymagania w odniesieniu do
dokumentacji s¹ uzale¿nione od typu wniosku. W przypadku tzw. pe³nych wniosków
wszystkie dane przedkliniczne i kliniczne musz¹ byæ potwierdzone badaniami
w³asnymi wnioskodawcy. Oznacza to, ¿e zanim bêdzie on móg³ przed³o¿yæ wniosek
w Urzêdzie, musi poœwiêciæ wiele miesiêcy, a nawet lat na przeprowadzenie
odpowiednich badañ, pocz¹tkowo laboratoryjnych, a nastêpnie klinicznych. Sposób
wykonywania tych badañ okreœlaj¹ szczegó³owe przepisy, nieco odmienne ni¿
w przypadku badañ naukowych o charakterze poznawczym. W przypadku badañ
klinicznych obowi¹zuje ponadto zg³oszenie doœwiadczenia do Centralnej Ewidencji
Badañ Klinicznych Weterynaryjnych. Do wniosku o wydanie pozwolenia na
przeprowadzenie badania klinicznego do³¹cza siê dokumentacjê opisuj¹c¹
szczegó³owo planowane doœwiadczenie. Badanie mo¿na rozpocz¹æ dopiero
po uzyskaniu pozytywnej decyzji Ministra Zdrowia.

Opisane wymagania dotycz¹ równie¿ produktów dla pszczó³. Oznacza to, ¿e aby
nowy lek móg³ byæ zarejestrowany, firma farmaceutyczna musi mieæ mo¿liwoœæ
przebadania jego skutecznoœci i bezpieczeñstwa w pasiekach. Mog¹ byæ to zarówno
doœwiadczalne pasieki instytucji naukowych, jak i pasieki prywatne. Celem badania
klinicznego jest potwierdzenie praktycznej u¿ytecznoœci leku w proponowanych
wskazaniach i dawkowaniu, w naturalnie zara¿onych rodzinach. Jednym z warunków
umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie badania jest uzyskanie pisemnej zgody w³aœciciela
pasieki. Otrzymuje on do podpisu formularz, w którym znajduj¹ siê najwa¿niejsze
informacje na temat badania (w tym tak¿e ewentualne zagro¿enia), wymienione s¹ jego
prawa i obowi¹zki. W przypadku leków dla pszczó³ projekt doœwiadczenia zwykle
powinien uwzglêdniæ szereg czynników takich jak warunki klimatyczno- po¿ytkowe,
typ ula, a nawet rasa pszczó³ czy rodzaj pasieki. Z tego wzglêdu optymalne jest
planowanie badañ wielooœrodkowych.
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IMPORT DOCELOWY W WETERYNARII

Monika Marczak

Urz¹d Rejestracji produktów Leczniczych
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Wydzia³ Produktów Leczniczych Weterynaryjnych

Import docelowy to w du¿ym uproszczeniu sprowadzenie z zagranicy produktu
leczniczego ratuj¹cego ¿ycie i zdrowie pacjenta. Import docelowy daje mo¿liwoœæ
wprowadzenia do obrotu w Polsce, bez wydawania przez Ministra Zdrowia,
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych zarejestrowanych
w dowolnym pañstwie na œwiecie. Warunkiem wydania zgodny na import docelowy
jest przedstawienie uzasadnienia przez lekarza lecz¹cego pacjenta o koniecznoœci
sprowadzenia tego leku oraz potwierdzenie, ¿e sprowadzany produkt jest dopuszczony
do obrotu i posiada aktualne pozwolenie w kraju, z którego jest sprowadzany, a na
polskim rynku brak jest jego odpowiednika.

Import docelowy w weterynarii daje mo¿liwoœæ sprowadzenia produktu w celu
ratowania zwierz¹t. Zgodnie z przepisami dyrektywy 2001/82 ¿aden produkt leczniczy
nie mo¿e byæ wprowadzony do obrotu je¿eli nie podlega³ on procedurze oceny
dokumentacji rejestracyjnej i dla którego nie zosta³o wydane pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu, z wyj¹tkiem sytuacji okreœlanych potocznie jako kaskada.
Oznacza to, ¿e w wyj¹tkowych przypadkach, lekarz weterynarii, na w³asn¹
odpowiedzialnoœæ, w szczególnoœci w celu unikniêcia niepotrzebnego cierpienia, mo¿e
zastosowaæ do leczenia lek niedopuszczony do obrotu na terenie Polski, ale dostêpny
na terenie Unii Europejskiej. Pomimo wyraŸnych zapisów dotycz¹cych importu
docelowego leków przeznaczonych dla ludzi, wci¹¿ brak jednoznacznych uregulowañ
dotycz¹cych importu (choæby tylko w ograniczonym do pañstw UE zakresie) dla leków
weterynaryjnych. Minister Rolnictwa, korzystaj¹c zapisów Prawa farmaceutycznego
wypracowa³ procedury wspó³pracy z Ministrem Zdrowia w sprawie importu
docelowego leków weterynaryjnych, jednak lekarze weterynarii i w³aœciciele zwierz¹t
nie maj¹ pe³nej informacji na temat mo¿liwoœci sprowadzenia z innych pañstw leków
koniecznych do ratowania ¿ycia i zdrowia zwierz¹t. Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy
Prawa farmaceutycznego uniemo¿liwiaj¹ te¿ import i zastosowanie produktów
dopuszczonych do obrotu w pañstwach trzecich, których zastosowanie wymagane jest
ze wzglêdów na ochronê immunologiczn¹ zwierz¹t przywo¿onych lub wywo¿onych
z tych pañstw trzecich.

Je¿eli lekarz weterynarii uzna, ¿e konieczne jest sprowadzenie leku z zagranicy,
powinien wype³niæ formularz „zapotrzebowania” okreœlony w rozporz¹dzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 70 poz. 636) i z³o¿yæ go do Ministra
Rolnictwa.
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ZALE¯NOŒÆ POZIOMU HCH I DDT OD ILOŒCI
PY£KU W JELICIE PSZCZO£Y

Anna Spodniewska, Rajmund Sokó³

Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej,
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Badania przeprowadzono w 3 dekadzie lipca 2008 r. w 50-pniowej pasiece, z której
pszczo³y oblatywa³y pola uprawne, nieu¿ytki i pobocza dróg. Do badañ pobrano
z losowo wybranej rodziny po oko³o 200 pszczó³, w laboratorium je uœpiono. Czêœæ
z nich (ponad 90%) stanowi³a materia³ do oceny zawartoœci chlorowanych
wêglowodorów, a 20 osobników do badañ py³ku. Zbadano 19 rodzin, z których
utworzono 4 grupy. Grupê I stanowi³y pszczo³y z rodzin w jelicie których znajdowa³o
siê 5,6-10, II - 10,5-20,0, III - 20,8-40,0 i IV -40,2-44,6 ziaren py³ku w jednym polu
widzenia mikroskopu przy powiêkszeniu 400x.

Liczba ziaren py³ku u pszczó³ bêd¹cych przedmiotem badañ waha³a siê od 5,6 do
44,6. U wszystkich pszczó³ wykryto obecnoœæ chlorowanych wêglowodorów.

Stwierdzono, ¿e u pszczó³, u których œrednio w jednym polu widzenia mikroskopu
znajdowa³o siê do 10 ziaren py³ku, zawartoœæ HCH wynosi³a 0,00241 µg/g substancji
lipidowej (s.l.), natomiast przy wiêkszej ich liczbie poziom tego pestycydu by³
znacznie wy¿szy. Np. u pszczó³, u których w polu widzenia mikroskopu znajdowa³o siê
40,2-44,6 ziaren py³ku, poziom HCH wynosi³ 0,00298 µg/g s.l.

Spoœród grupy zwi¹zków DDT u badanych pszczó³, nie wykryto macierzystej
substancji (DDT) i produktu jej rozpadu – DDD, a tylko DDE. Zawartoœæ tego zwi¹zku
by³a zró¿nicowana i nieco wy¿sza ni¿ HCH. Np. u pszczó³ z rodzin, u których w jelicie
stwierdzano do 10 ziaren py³ku w polu widzenia mikroskopu, poziom DDE wynosi³
0,00155 µg/g s.l. WyraŸny wzrost poziomu DDE (0,00314-0,00372 µg/g s. l.)
stwierdzono u pszczó³ u których liczba ziaren py³ku waha³a siê od 10,5 do 44,6
(tab. 1).

Wyniki otrzymanych badañ wskazuj¹, ¿e poziom chlorowanych wêglowodorów
u pszczó³ zale¿y od liczby ziaren py³ku. Potwierdza to wczeœniejsze nasze badania, ¿e
pestycydy i metale ciê¿kie po dostaniu siê do gleby ulêgaj¹ zatrzymaniu przez koloidy
kompleksu sorpcyjnego i z wod¹, poprzez system korzeniowy dostaj¹ siê do kwiatów,
a z nich do organizmu owadów z nektarem i py³kiem.
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Tab. 1

Wyniki badañ pszczó³ na zawartoœæ ziaren py³ku
i poziom chlorowanych wêglowodorów

Liczba ziaren
py³ku w polu

widzenia
mikroskopu
(pow. 400x)

Liczba
zbadanych

rodzin
pszczelich

Poziom chlorowanych wêglowodorów
µg/g substancji lipidowej

HCH DDE DDD DDT
Suma
DDT

5,6-10 5 0,00241 0,00155 0 0 0,00155

10,5-20,0 4 0,00262 0,00314 0 0 0,00314

20,8-40,0 5 0,00287 0,00360 0 0 0,00360

40,2-44,6 5 0,00298 0,00372 0 0 0,00372

Œredni poziom
HCH i DDT dla pasieki

0,00272 0,00300 0 0 0,00300

WP£YW INWAZJI Varroa destructor
NA WIELKOŒÆ OSYPU ZIMOWEGO

Maria Michalczyk, Rajmund Sokó³ , Arkadiusz Szkamelski

Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej,
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Na ogó³ przyjmuje siê, ¿e wszystkie pasieki w Polsce s¹ dotkniête inwazj¹ warrozy,
s¹ jednak i takie, w których sta³e zwalczanie Varroa destructor znacznie ogranicza
chorobê. Nie znaczy to, ¿e paso¿ytów w rodzinie nie ma. S¹ to zazwyczaj pojedyncze
osobniki, których podczas badania nie udaje siê wykryæ.

Pozostaj¹ce na zimê samice warrozy wchodz¹ pod segmenty odw³oka pszczo³y.
Umiejscawiaj¹ siê tak, ¿e ich przednia czêœæ cia³a dotyka b³ony miedzysegmentalnej,
któr¹ nak³uwaj¹ i pobieraj¹ hemolimfê. Im wiêksza liczba samic Varroa destructor

pozostaje w rodzinie na zimê, tym wiêksze os³abienie rodziny i wiêkszy osyp pszczó³.
Wiosn¹ 2009 r. zbadano 82 osypy pobrane z wk³adek dennicowych z losowo

wybranych rodzin w 17 pasiekach towarowych. Rodziny zimowa³y na 8 ramkach
w ulach dadanta, dokarmiono je syropem cukrowym w iloœci ok. 12 kg na rodzinê.
Warrozê zwalczano 3-4 krotne Apiwarolem na prze³omie sierpnia i wrzeœnia. Pszczo³y
w drugiej po³owie lata oblatywa³y jako po¿ytek g³ówny grykê. Przygotowanie rodzin
do zimowli we wszystkich pasiekach by³o jednakowe.

Spoœród 82 zbadanych osypów w 27 (32,9%) nie wykryto obecnoœci samic
Varroa destructor. Liczba pszczó³ w osypie z pasiek ,,wolnych” od inwazji
Varroa destructor i zara¿onych tym paso¿ytem by³a zbli¿ona (1353,6 i 1386,1),
równie¿ masa pszczo³y by³a nieznacznie ni¿sza z rodzin zara¿onych warroz¹.
W osypach pobranych z 17 pasiek obecnoœæ samic Varroa destructor wystêpowa³a
w ponad 67%, a liczba samic roztocza w osypie wynosi³a 15,6 (tab. 1).

Wyniki badañ wykaza³y, ¿e wieloletnie i regularne zwalczanie warrozy skutecznym
lekiem oraz prowadzenie zabiegów profilaktycznych w sezonie pasiecznym (wycinanie
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zasklepionego czerwiu trutowego) prowadzi do bardzo znacznego ograniczenia inwazji
warrozy w pasiece. Nieznaczna liczba samic Varroa destructor w osypie
z 55 zara¿onych rodzin œwiadczy o niewielkiej liczbie paso¿ytów u zimuj¹cych
pszczó³.

Na niski stan zara¿enia warroz¹ rodzin pszczelich mia³o odpowiednie
przygotowanie ich do zimowli, a tak¿e w³aœciwe zabezpieczenie w pokarm.

Tabela 1

Wp³yw inwazji Varroa destructor na przebieg zimowli rodzin pszczelich

Liczba
pasiek

Liczba
zbadanych

osypów

Liczba pszczó³
w osypie

Masa
pszczo³y

(mg)

Inwazja Varroa destructor

Odsetek osypów

wolnych od
samic paso¿yta

z obecnoœci¹
samic paso¿yta

7 27 1353,6 89,9 32,9 -

10 55 1386,1 86,4 - 67,1

TO THE QUESTION OF AMERICAN FOULBROOD
DIAGNOSTICS IN UKRAINE

I ryna Masl i i , Liudmyla Stupak

National Scientific Center, Institute of Experimental and Clinical Veterinary medicine,
Kharkiv, Ukraina

American foulbrood is a contagious disease of bee brood. The agent of the disease
is bacterium Paenibacillus larvae sub. larvae. The main factor of the disease spread -
spores, which present in affected larvae (more than billion spores in each of them), in
honey and bee-bread supplies in colonies, diseased with American foulbrood. Spores
Paenibacillus larvae sub. larvae are very resistant to physical and chemical
environmental factors.

Choice of the method of diagnostics of American foulbrood depends on the
presence of the clinical signs of the disease in the colony. In the case of their presence,
pathological material for investigation is taken from the cells, where dead larvae were
found. Preliminary diagnosis is determined as a result of simple confirmatory
laboratory tests. Specifically, after preparation, fixation, staining and microscopy of the
preparations from putrescent mass, diagnosis of American foulbrood is confirmed by
detection of thermostable spores of typical form and size.

But typical clinical signs of the disease are not always found in the suspected
concerning American foulbrood colonies. Especially often it is observed in the case of
simultaneous affection by some agents, both by American foulbrood (Paenibacillus

larvae sub. larvae), and European and para foul-brood (Melisococcus pluton,

Penibacillus alvei, Penibacillus paraalvei and others). In this case it is necessary to
conduct full identification of the agent, which provides for conducting microscopic,
bacteriological, biochemical and may be serological and molecular-genetic
investigations [1, 3].
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Bacteriological investigations include isolation of pure culture of microorganism
using selective nutrient media. Taking into consideration the fact, that American
foulbrood agent is very particular concerning the formulation of nutrient medium, there
is a serious problem with selection of such medium in the process of its cultivation.

In the Laboratory for bee diseases of the NSC “IECVM” for indication and
identification of American foulbrood agent there were used such nutrient media as
Tomashetsa medium (meat-peptone agar and beef-extract broth), egg agar and White
broth , Ceysler blood agar, Michael medium (containing yeast extract and petone),
Willis-Gobbs (milk-yolk agar) [2].

In connection with Ukraine has entered WTO, process of harmonization and
validation of the methods of investigations to the requirements of EU is taking place in
the scientific-research institutes of Ukraine. One of such requirements of OIE is
cultivation of Paenibacillus larvae sub. larvae on the MYPGP, which includes
Muller-Hinton broth (beef - 300, casein hydrolyzate - 17.5, starch - 1.5, pH 7.3±0.1) -
10g, yeast extract - 15g, potassium hydrophosphate - 3g, glucose - 2g, Na-pyruvate -
1g, agar - 20g.

In 2008 we conducted comparative investigations concerning study of
cultural-and-morphological properties of 13 isolates Paenibacillus larvae sub. larvae,
which are stored in the Laboratory museum on different nutrient media.

On the Tomashets and White media with pH (6.8-7.0) there was observed slight
growth of microorganisms, and in some cases in minimal concentration there was no
growth from spores. Growth on this medium was registered only at concentration of
spores in the swab in the number of 500 mln/ml and higher.

On the MYPGP in three-four days small rounded flat or slightly convex colonies
appeared. Spore formation was observed only in 15% of vegetative forms. Minimal
concentration of spores necessary for the beginning of growth should be not less than
250 mln/ml. Barely perceptible orange pigment was formed at 3 from 13 cultures of
microorganisms.

On the Willis-Gobbs medium primary growth appeared in one and a half-two days
in the form of rounded colonies, convex in the center, rough with uneven edges. On the
fifth-seventh day there was observed the most accumulation of culture bacterial mass -
5-10 billion/ml. Microorganisms kept their typical morphological characteristics:
medium size bacillus (0,1×0,6 mm), slightly curved, forming short chains, violet
stained by Gramm method. Spore formation was observed in 10-14 days in the form of
endospores at 30% of bacillus. Medium enabled to ensure long-term keeing of
microorganism without reseeding for 1.5 month.

Paenibacillus larvae sub. larvae cultures, isolated on this medium, had more
evident cultural-and-morphological characteristics. In all of them there was registered
presence of orange pigment and lysis zone around colonies (demonstration of
proteolytic activity of microbe vegetative form). On this medium growth of American
foulbrood agent was observed even at concentration of spore material 125 mln/ml

Thus, we consider, that for the most accurate diagnostics of especially dangerous
disease of bee brood – American foulbrood, it is necessary to use cultivation of
Paenibacillus larvae sub. larvae on the Willis-Gobbs medium in the complex of
methods, provided by Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals
(mammals, birds and bees)/ World organization for animal health; OIE.- 2008.-Vol. II,
Sect. 2.9. - P.963-968.
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LEKOOPORNOŒÆ ROZTOCZY Varroa destructor
NA AKARYCYDY W PASIEKACH

PÓ£NOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI

Beata B¹k, Jerzy Wilde, Maciej Siuda

Katedra Pszczelnictwa UWM w Olsztynie,
ul. S³oneczna 48, 10-710 Olsztyn

Najwy¿sz¹ skutecznoœæ w zwalczaniu Varroa (ponad 95%) wykazuj¹ akarycydy
kontaktowe tj. syntetyczne pyretroidy czy amidy kwasu mrówkowego. Stosowane
w Polsce leki na warrozê oparte s¹ g³ównie na tych substancjach czynnych.
Pszczelarze ostatnio nie s¹ zadowoleni z ich dzia³ania, skar¿¹ siê na obecnoœæ du¿ej
liczby roztoczy w rodzinach pszczelich po zastosowaniu tych leków. Przyczyn ni¿szej
skutecznoœci stosowanych akarycydów upatruje siê w zdolnoœci roztoczy do
wytwarzania lekoopornoœci (Mathieu and Faucon 2000). Powstawaniu opornoœci na
akarycydy sprzyja wiele czynników: podawanie zbyt ma³ych i zbyt du¿ych ni¿
zalecane przez producenta leków dawek, przetrzymywanie preparatów w rodzinach
pszczelich przez okres d³u¿szy ni¿ wskazany, wielokrotne stosowanie starych,
zu¿ytych leków, a tak¿e u¿ywanie preparatów wytwarzanych w warunkach
cha³upniczych.

Pierwszy przypadek opornoœci Varroa na fluwalinat zosta³ stwierdzony na Sycylii,
potem oporne roztocza dziêki eksportowi pora¿onych pszczó³ rozprzestrzeni³y siê na
inne kraje Europy (Trouiller 1998). W Polsce pierwsze doniesienia na temat spadku
skutecznoœci fluwalinatu w warunkach terenowych pojawi³y siê w 1995 roku (Londzin
i Œledziñski 1995). Lipiñski i in. (2006) znaleŸli na Warmii szczepy Varroa

odznaczaj¹ce siê wysokim stopniem ryzyka pojawienia siê pe³nej opornoœci na
fluwalinat.

Celem badañ jest sprawdzenie, czy i w jakim stopniu roztocza uoporni³y siê na
stosowane do ich zwalczania akarycydy na terenie pó³nocno-wschodniej Polski.
Przeprowadzono wstêpne badania pasiek pod k¹tem opornoœci Varroa na fluwalinat
i flumetrynê (Milani 1995) oraz amitrazê (Faucon i in. 1996). Na 15 przebadanych
pasiek w jednej stwierdzono obecnoœæ Varroa opornych na fluwalinat i flumetrynê.
Paso¿yty te wykazywa³y niezwyk³¹ ¿ywotnoœæ w porównaniu z paso¿ytami
pochodz¹cymi z innych pasiek. Leczenie warrozy w tej pasiece przeprowadzono za
pomoc¹ preparatu opartego na amitrazie, co pozwoli³o zabiæ 98% roztoczy.
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POZOSTA£OŒCI PESTYCYDÓW W PSZCZO£ACH,
PRODUKTACH PSZCZELICH I CUKRZE - WSTÊPNE

WYNIKI BADAÑ

Artur Miszczak1 , Krystyna Pohorecka2 , Piotr Sikorski1 ,
Krzysztof Rudziñski1 , Piotr Semkiw2

1 Zak³ad Badania Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci ISK w Skierniewicach
2 Oddzia³ Pszczelnictwa ISK w Pu³awach, PIWet-PIB w Pu³awach

Szerokie stosowanie chemicznych œrodków ochrony roœlin w uprawach rolniczych
i ogrodniczych ma niew¹tpliwie negatywny wp³yw na kondycjê i prze¿ywalnoœæ
pszczó³. Istnieje wiele opublikowanych dowodów wskazuj¹cych na wysok¹
toksycznoœæ niektórych pestycydów objawiaj¹c¹ siê zmianami morfologicznymi
narz¹dów wewnêtrznych, w tym uk³adu pokarmowego pszczó³, zaburzeniami
orientacji w czasie lotów, a¿ po masowe giniêcie ca³ych rodzin pszczelich. Wyniki tych
badañ oparte s¹ najczêœciej na doœwiadczeniach przeprowadzanych w warunkach
kontrolowanych, w których pszczo³y skarmiane s¹ syropem w postaci 50% roztworu
cukru z okreœlonym dodatkiem pestycydu. Istniej¹ równie¿ doniesienia opisuj¹ce
negatywny wp³yw pestycydów na pszczo³y w realnych warunkach, czyli po
bezpoœrednim stosowaniu zabiegów chemicznymi œrodkami ochrony roœlin, b¹dŸ po
wysiewaniu zaprawionych pestycydami nasion np. s³onecznika, rzepaku lub
kukurydzy. Wszystkie te badania prowadzone s¹ pod k¹tem pojawienia siê tzw.
syndromu masowej œmiertelnoœci rodzin pszczelich (ang. Colony Collapse Disorder -
CCD) w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Próbê oceny aktualnego stanu wiedzy
o przyczynach CCD podj¹³ ostatnio Europejski Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci.
W grudniu 2009 roku opublikowany zosta³ raport sporz¹dzony na podstawie badañ
przeprowadzonych w 24 krajach Wspólnoty Europejskiej („Bee Mortality and Bee
Surveillance in Europe”, CFP/EFSA/AMU/2008/02, grudzieñ 2009). Generalne
wnioski wysnute na podstawie opinii zasiêgniêtej od naukowców z wiod¹cych
oœrodków naukowych Europy s¹ takie, ¿e trudno jest z bezwzglêdn¹ pewnoœci¹
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okreœliæ w tej chwili jednoznaczn¹ przyczynê masowej œmiertelnoœci rodzin pszczelich.
Nale¿y odró¿niæ udokumentowane przypadki osypu pszczó³ spowodowane
bezpoœrednio dzia³aniem pestycydów od globalnego zjawiska okreœlanego jako CCD.
Zaleca siê podjêcie szeroko zakrojonych, miêdzynarodowych prac maj¹cych na celu
wyjaœnienie i zrozumienie wp³ywu ró¿nych czynników determinuj¹cych zdrowie
pszczó³. Wymienia siê wœród nich stres wywo³ywany przez patogeny, pestycydy,
czynniki œrodowiskowe oraz technologiczne i k³adzie szczególny nacisk na badania
prowadz¹ce do wyjaœnienia wzajemnych relacji i interakcji miêdzy nimi.

Celem badañ by³o okreœlenie pozosta³oœci pestycydów neonikotynowych
w próbkach pszczó³, produktów pszczelich dostarczanych od producentów
(pszczelarzy) podejrzewaj¹cych ska¿enie tymi substancjami oraz cukru pochodz¹cego
z wiêkszoœci zak³adów w Polsce. Wykonane one zosta³y w ramach projektu
nr DPN/N95/COST/2009 „Okreœlenie roli czynników œrodowiskowych, genetycznych
i chorobotwórczych w wystêpowaniu masowej œmiertelnoœci rodzin pszczelich”
prowadzonego przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieni¹¿ka
(ISK) oraz Pañstwowy Instytut Weterynaryjny - Pañstwowy Instytut Badawczy
w Pu³awach (PIWet-PIB). Projekt rozpocz¹³ siê w po³owie zesz³ego roku i ma trwaæ
do roku 2012. W ramach projektu, Pracownia Badania Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci ISK
podjê³a siê wykonaæ analizy pestycydów. Etap wstêpny polega³ na przygotowaniu
odpowiednich do zadania metod analitycznych, pozwalaj¹cych na pomiar pestycydów
neonikotynowych z odpowiednio niskimi czu³oœciami. Badaniami objêto imidaklopryd
wraz z jego pochodn¹ 5-hydroksy i olefinow¹, tiametoksam, klotianidynê, acetamipryd
oraz tiaklopryd, a wiêc te pestycydy neonikotynowe, które s¹ zarejestrowane
w ró¿nych preparatach w Polsce i mog¹ stanowiæ potencjalne zagro¿enie dla pszczó³.
Opracowano metody analityczne ekstrakcji (wyodrêbnienia) tych pestycydów
z pszczó³, miodu, pokarmu oraz cukru i okreœlono ich najmniejsze iloœci mierzalne na
dostêpnej w laboratorium aparaturze (chromatograf cieczowy wyposa¿ony
w podwójny detektor masowy - LC/MS-MS). Wyniki tych badañ walidacyjnych
przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Granice oznaczalnoœci pestycydów neonikotynowych, z jakimi mierzono ich
pozosta³oœci w pszczo³ach, miodzie, pokarmie i cukrze

Nazwa pestycydu

Granice oznaczalnoœci pestycydów okreœlone
w ró¿nych matrycach

Pszczo³y
[ng/pszczo³ê]

Miód
[ng/g]

Pokarm
[ng/g]

Cukier
[µg/kg]

Imidaklopryd (IMD) 0,12 0,5 0,6 0,1

pochodna 5-OH IMD 0,37 1,0 1,9 0,5

pochodna olefinowa IMD 0,35 1,3 1,9 0,5

Tiametoksam 0,072 0,5 0,4 0,1

Klotianidyna 0,35 0,6 0,8 0,5

Acetamipryd 0,11 0,3 0,3 0,1

Tiaklopryd 0,03 0,1 0,1 0,05
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Zaprezentowane powy¿ej czu³oœci analiz wydaj¹ siê byæ wystarczaj¹ce z kilku
powodów:

Cdawki letalne najbardziej szkodliwych dla pszczó³ pestycydów neonikotynowych
(np. imidaklopryd) wynosz¹, w zale¿noœci od Ÿróde³ literaturowych, od kilku do
kilkunastu ng/pszczo³ê, a wiêc mierzone bêd¹ poziomy subletalne;

C ska¿enie miodu i pokarmu tymi pestycydami w przypadkach stwarzaj¹cych
zagro¿enie dla rodzin pszczelich powinno podlegaæ akumulacji i wynosiæ co najmniej
kilkadziesi¹t ng/g;

C znane z literatury doniesienia opisuj¹ce doœwiadczenia nad skarmianiem
pszczó³ syropem stanowi¹cym 50% roztwór cukru, wskazuj¹, ¿e 0,1 µg pestycydu/L
syropu jest najni¿szym stê¿eniem powoduj¹cym ujemne efekty na pszczo³ach.
Prezentowana w tabeli 1 czu³oœæ (wykrywalnoœæ) jest w stosunku do takiego syropu
dwa razy ni¿sza.

Maj¹c do dyspozycji opracowan¹ metodê analityczn¹ przebadano do tej pory
kilkanaœcie prób pszczó³, miodu i pokarmu, dostarczonych przez Oddzia³
Pszczelnictwa ISK w Pu³awach. Nie wykryto w nich pozosta³oœci analizowanych
pestycydów. Podobnie wykonano badania 100 prób cukru pochodz¹cego z wiêkszoœci
polskich cukrowni i równie¿ nie wykazano w nich obecnoœci pestycydów
neonikotynowych.

Prezentowane wyniki maj¹ jednak¿e charakter wstêpny i badania bêd¹
kontynuowane w kolejnych latach.

PORA¯ANIE PRZEZ Varroa RODZIN O MNIEJSZEJ
ŒREDNICY KOMÓREK PLASTRA (4,95 mm)

Krzysztof Olszewski , Grzegorz Borsuk, Jerzy Paleolog

Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzêcej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
e-mail: krzysztof.olszewski@up.lublin.pl

Doœwiadczenie przeprowadzono w sezonie 2008. Wykorzystano 6 rodzin, które ju¿
trzeci sezon bytowa³y na plastrach o œrednicy komórek pszczelich 4,95 mm. Od chwili
przestawienia na mniejsze komórki, czyli przez trzy kolejne sezony w rodzinach tych
nie prowadzono ¿adnej walki z warroz¹. Grupê kontroln¹ stanowi³o 6 rodzin
osadzonych na plastrach o standardowym wymiarze komórek 5,40 mm. W rodzinach
tych przeprowadzono g³ówne leczenie warrozy w okresie od 22. lipca do 6. wrzeœnia,
przy pomocy pasków (substancja czynna amitraz). Leczenie uzupe³niaj¹ce stanowi³
jeden zabieg polania pszczó³ roztworem kwasu szczawiowego (3,2%) w dniu 22.
paŸdziernika. Wszystkie rodziny by³y osadzone w ulach Ostrowskiej.

W okresie od 9. lipca do 6. listopada z rodzin wybierano osypane roztocza.
Roztocza liczono, dziel¹c je na ciemne, o typowej br¹zowej barwie oskórka, oraz jasne
o bia³ej b¹dŸ kremowej barwie oskórka. Wyliczono procentowy udzia³ roztoczy
jasnych w ca³kowitej ich liczbie. Szóstego listopada z ka¿dej rodziny pobrano oko³o
300 pszczó³. Pszczo³y te poddano flotacji co pozwoli³o na wyliczenie pora¿enia rodzin
przed zimowaniem. W koñcu zimy, przed pierwszym oblotem wybrano osyp
i policzono w nim roztocza osypane w czasie zimowania. Porównano tak¿e si³ê rodzin
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- liczbê plastrów obsiadanych w dniu ostatniego przegl¹du jesiennego i po wiosennym
œcieœnieniu gniazd.

Tabela 1

Œrednia dzienna liczba osypanych roztoczy
oraz procentowy udzia³ roztoczy o jasnej barwie

Okresy
Barwa roztoczy
/ udzia³ roztoczy

jasnych

Rodziny
z komórkami

4,95 mmRodziny

Rodziny
z komórkami

5,40 mm

9. - 22. VII

ciemne 1,38 0,62

jasne 0,23 0,00

% jasnych 14,29 0,00

22. VII - 6. IX
leczenie g³ówne

ciemne 5,38 0,32

jasne 3,59 0,05

% jasnych 40,01 14,39

6. IX - 8. X

ciemne 4,78 2,80

jasne 3,22 0,73

% jasnych 40,26 20,65

8. X - 22. X
08. X leczenie
uzupe³niaj¹ce

ciemne 3,08 16,74

jasne 0,10 0,00

% jasnych 3,21 0,00

22. X - 6. XI

ciemne 2,54 0,20

jasne 0,11 0,00

% jasnych 4,30 0,00

Suma osypanych roztoczy
- okres 9. VII - 6. XI

ciemne 500 350

jasne 274 26

razem 774 376

Z wyj¹tkiem okresu od 8. do 22. paŸdziernika wiêcej roztoczy osypywa³o siê
w rodzinach o komórkach 4.95 mm (Tabela 1.). W rodzinach o standardowym
wymiarze komórek by³ to okres tu¿ po zastosowaniu leczenia uzupe³niaj¹cego
roztworem kwasu szczawiowego. Zabieg ten spowodowa³ osypywanie siê roztoczy,
które przetrwa³y leczenie g³ówne. W rodzinach o mniejszych komórkach, zwiêkszony
naturalny osyp roztoczy odnotowano w okresie od 28. lipca do 8. paŸdziernika. Mo¿na
odnieœæ wra¿enie jak gdyby w tym czasie rodziny uwalnia³y siê z roztoczy. Udzia³
roztoczy jasno ubarwionych by³ znacznie wy¿szy w rodzinach o œrednicy komórek
4,95 mm. Byæ mo¿e œwiadczy to o tym, ¿e w czerwiu tych rodzin mniej roztoczy
odbywa³o pe³ny cykl rozwojowy. Przez ca³y okres doœwiadczenia w rodzinach
o komórkach 4,95 mm osypa³o siê ponad dwukrotnie wiêcej roztoczy (razem jasne
i ciemne), jednak roztoczy jasnych by³o ponad dziesiêciokrotnie wiêcej w porównaniu
do rodzin o komórkach 5,40 mm.
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Tabela 2

Pora¿enie pszczó³ jesieni¹, liczba roztoczy osypanych w czasie zimowli i si³a
rodzin

Cechy
Rodziny

z komórkami
4,95 mm

Rodziny
z komórkami

5,40 mm

% pora¿enia pszczó³ jesieni¹
(flotacja 6 XI)

11,75 2,92

Liczba roztoczy osypanych w czasie zimowania
(œrednio na rodzinê)

81 2

Si³a rodzin - liczba
obsiadanych plastrów

ostatni przegl¹d jesienny 5,25 6,4

pierwszy przegl¹d wiosenny 3,25 5,4

Pora¿enie pszczó³ 6. listopada, w rodzinach z komórkami 4,95 mm wynosi³o ponad
11% (Tabela 2.). Uwa¿a siê, ¿e w tym czasie pora¿enie wy¿sze ni¿ 2% oznacza
natychmiastow¹ koniecznoœæ walki z warroz¹. Mimo tak du¿ego pora¿enia i braku
leczenia wszystkie rodziny z komórkami 4,95 mm przezimowa³y pomyœlnie. Tak¿e
w rodzinach z komórkami 5,40 mm jesienne pora¿enie pszczó³ wynosi³o niemal 3%.
Jednak rodziny te przezimowa³y pomyœlnie i do leczenia g³ównego w kolejnym
sezonie przetrwa³y bez widocznych szkód spowodowanych przez warrozê. Rodziny
z komórkami 4,95 mm wysz³y z zimowli znacznie s³absze ni¿ rodziny grupy
kontrolnej, mimo to podjê³y rozwój wiosenny. Wszystkie zosta³y zazimowane
w sezonie 2009.

PORA¯ENIE RODZIN PSZCZELICH SPOROWCEM
Nosema sp. W KOLEJNYCH OKRESACH ROKU

Adam Roman, Katarzyna Kiedrzyn

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu

Nosemoza jest chorob¹ zakaŸn¹ wystêpuj¹c¹ u wszystkich postaci doros³ych
pszczo³y miodnej (Apis mellifera). Wywo³uje j¹ sporowiec pszczeli (Nosema apis),
który paso¿ytuje w komórkach nab³onka jelita œrodkowego, powoduj¹c ich degradacjê
i martwicê nab³onka. Efektem s¹ zaburzenia w trawieniu i wch³anianiu pobranego
pokarmu, co objawia siê siln¹ biegunk¹ u pszczó³, zw³aszcza w drugiej po³owie
zimowli i wczesn¹ wiosn¹. Choroba wystêpuje w wielu pasiekach i stanowi powa¿ny
problem w chowie pszczó³. W 2004 roku wykryto u pszczo³y miodnej pochodz¹cej
z Tajwanu innego paso¿yta z tego rodzaju - Nosema ceranae. W 2007 roku
potwierdzono wystêpowanie Nosema ceranae tak¿e w polskich pasiekach. Spory tych
paso¿ytów w mikroskopie optycznym trudno zaklasyfikowaæ do odpowiedniego
gatunku, poniewa¿ ró¿ni¹ siê nieznacznie wielkoœci¹ i kszta³tem od spor Nosema apis

[Topolska i Kasprzak 2007]. Dlatego w pracy wykazanie spory paso¿yta okreœlono
jako Nosema sp.

Celem pracy by³a ocena nasilenia wystêpowania inwazji Nosema sp. w rodzinach
pszczelich w kolejnych okresach roku.
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Dokonano analizy mikroskopowej (powiêkszenie 400x) próbek pszczó³ robotnic
z 8 pasiek, z rejonu pó³nocno-wschodniej Opolszczyzny. Pszczo³y pobierano
w czterech okresach: luty (osyp zimowy), maj, lipiec oraz prze³om wrzeœnia
i paŸdziernika, z 10 losowo wybranych rodzin, po 50 sztuk z ula. Stopieñ pora¿enia
pszczó³ okreœlono wed³ug 4-stopniowej skali punktowej: 0 pkt. - próba wolna od
inwazji, 1 pkt. - próba z pora¿eniem niskim - poni¿ej 10 spor, 2 pkt. - pora¿enie œrednie
- 11-50 spor, 3 pkt. - pora¿enie wysokie - powy¿ej 51 spor w polu widzenia.

Choroba sporowcowa wystêpowa³a w ka¿dej pasiece, ale z ró¿nym nasileniem.
Najwiêksze pora¿enie stwierdzono w pszczo³ach z osypu zimowego (ponad
75% rodzin pora¿onych). Pora¿enie wysokie ocenione na 3 pkt. stwierdzono
w 19% badanych rodzin. Najwiêcej prób by³o z pora¿eniem œrednim ocenionym na
2 pkt. - 41%. Wiêkszy odsetek rodzin pszczelich wolnych od nosemozy by³ w maju -
33%, a pora¿enie wysokie (3 pkt.) stwierdzono tylko w 5% badanych rodzin.
Najwiêcej by³o rodzin pszczelich z pora¿eniem niskim na poziomie 1 pkt. - 38%.
Znacznie korzystniejsze wyniki uzyskano badaj¹c próbki pszczó³ pobrane w lipcu.
W tym okresie nie wykazano pora¿enia wysokiego. Prób wolnych (0 pkt.) od inwazji
by³o 41%, a pora¿enie niskie (1 pkt.) stwierdzono w 48% prób. Jednak najlepsze
wyniki uzyskano badaj¹c materia³ biologiczny pobrany na prze³omie wrzeœnia
i paŸdziernika. W próbkach pszczó³ z tego okresu nie wykazano pora¿enia wysokiego
(3 pkt.) i œredniego (2 pkt.). A¿ 70% badanych rodzin pszczelich by³o wolnych od
inwazji (0 pkt.), a w 30% prób pora¿enie by³o niskie (1 pkt.).

Wnioski
1. Nosemoza zosta³a stwierdzona w ka¿dej badanej pasiece z rejonu

pó³nocno-wschodniej Opolszczyzny - u 30-75% rodzin pszczelich stwierdzono
obecnoœæ spor Nosema sp.

2. Potwierdzono sezonowy przebieg nasilenia wystêpowania nosemozy -
najwy¿szy stopieñ pora¿enia rodzin pszczelich stwierdzono w osypie zimowym, latem
nie odnotowano prób z pora¿eniem wysokim, a jesieni¹ wykazano jedynie rodziny z
pora¿eniem niskim.

GINIÊCIE RODZIN PSZCZELICH: WYNIKI
PIERWSZEJ EDYCJI ANKIETY COLOSS ORAZ

NAUKOWY RAPORT OPUBLIKOWANY PRZEZ EFSA

Gra¿yna Topolska, Anna Gajda

Pracownia Chorób Owadów U¿ytkowych, Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej,
Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej,
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.  Ciszewskiego 6, 02-786 Warszawa

W ramach miêdzynarodowego projektu COLOSS (Prevention of Honey Bee
Colony Losses - zapobieganie stratom rodzin pszczelich) po zimie 2008/2009
w krajach bior¹cych udzia³ w projekcie przeprowadzono wœród pszczelarzy ankietê
dotycz¹c¹ rozmiaru poniesionych strat rodzin pszczelich. W 11 krajach zastosowano
formularz ankiety opracowany w ramach dzia³alnoœci COLOSS, b¹dŸ formularz
zawieraj¹cy zbli¿one pytania. Wstêpna analiza danych wskazuje, ¿e straty
w poszczególnych krajach by³y bardzo zró¿nicowane i wynios³y od oko³o siedmiu
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procent w Danii, do oko³o dwudziestu kilku procent w Irlandii i Holandii. W Polsce
straty wynios³y oko³o 11%, to znaczy istotnie mniej ni¿ zim¹ 2007/2008 (oko³o 15%).
Wydaje siê, ¿e rozmiar strat jest nieco wy¿szy ni¿ to wynika z opublikowanych
wczeœniej, czêœciowo innych danych. To, ¿e z niektórych województw, w których
straty wed³ug danych by³y niskie, otrzymano ma³o wype³nionych ankiet, mo¿e nieco
zawy¿aæ wynik. Najwiêksze straty wyst¹pi³y w województwach: dolnoœl¹skim -
18,1%, œwiêtokrzyskim - 18,0% i wielkopolskim - 17,6%. Analiza próbek nades³anych
przez pszczelarzy z rodzin zamieraj¹cych lub zamar³ych wykaza³a obecnoœæ silnej
warrozy w 10% pasiek, z których otrzymano próbki, a w 60% - obecnoœæ silnej
nosemozy, której czêsto towarzyszy³o zaka¿enie wirusem choroby czarnych
mateczników (BQCV). W 87% pasiek z siln¹ nosemoz¹ stwierdzono obecnoœæ Nosema

ceranae.

W 2009 r. na wiosek Komisji Europejskiej, Europejska Agencja do Spraw
Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci (EFSA) sfinansowa³a projekt „Bee surveillance and Bee
mortality”. W ramach projektu zespó³ naukowców zebra³ z 27 krajów europejskich
informacje, dotycz¹ce zamierania pszczó³ miodnych, oraz programów badawczych
zajmuj¹cych siê tym problemem. Wynikiem analiz jest opublikowany raport
z wnioskami i zaleceniami na przysz³oœæ. G³ówne wnioski to: ogólna s³aboœæ
systemów badaj¹cych zagadnienie zamierania pszczó³, brak reprezentatywnych danych
z 24 pañstw, brak standaryzacji i harmonizacji metod zbierania danych na poziomie
europejskim, wspólna opinia œrodowiska naukowego, ¿e straty spowodowane s¹ przez
wiele czynników, a wiedza dotycz¹ca tych czynników jest wci¹¿ niewystarczaj¹ca.

Na wiosnê 2010 roku w krajach cz³onkowskich COLOSS zostanie przeprowadzona
ankieta dotycz¹ca strat rodzin pszczelich poniesionych zim¹ 2009/2010. Do zbierania
danych pos³u¿y nowy formularz, dostosowany tak¿e dla potrzeb takich krajów jak
USA, Kanada, Izrael, Turcja czy Kirgistan. Dane bêd¹ zbierane wszystkimi
dostêpnymi drogami w celu sprostania wymogom reprezentatywnoœci.

OKREŒLENIE WP£YWU RÓ¯NYCH STÊ¯EÑ
CITROSEPTU NA WZROST SZCZEPÓW Ascosphaera

apis IN VITRO

Pawe³ Chorbiñski , Agnieszka Wójcik

Katedra Epizootiologii z Klinik¹ Ptaków i Zwierz¹t Egzotycznych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu

Citrosept jest dietetycznym œrodkiem spo¿ywczym otrzymywanym z pestek,
mi¹¿szu i bia³ych czêœci grejpfruta (GSE), zawieraj¹cy w swym sk³adzie 19,7%
bioflawonoidów (g³ównie flawonów, flawanonów i flawanoli), witaminê C (1g/100ml
preparatu) zawieszone w wodnym roztworze glicerolu. W badaniach u¿yto Citrosept
konfekcjonowany w postaci p³ynu.

Materia³ stanowi³o 6 szczepów otorbielaka pszczelego Ascosphaera apis,
pochodz¹cych z ró¿nych pasiek naszego kraju i uzyskanych przez posiew
rozdrobnionych zmar³ych larw pszczelich na pod³o¿e Sabourauda (YE 0,2%, 0,1%
chloramfenikol, pH 7,0, 25oC i dodatek CO2). Po uzyskaniu wzrostu i izolowaniu
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czystych hodowli, wszystkie szczepy identyfikowano oraz namna¿ano powtórnie przez
inokulacjê centralnej czêœci p³ytki z pod³o¿em Sabourauda. Po uzyskaniu kolonii
o œrednicy 5-6 cm wycinano z nich inokula o œrednicy 5 mm z miejsc jednakowo
oddalonych od centrum hodowli, tak aby uzyskaæ cylinderki agarowe pokryte
homogenn¹ mikrokultur¹ grzyba, zawieraj¹ce podobne jakoœciowo i iloœciowo
elementy grzybni.

W celu okreœlenia hamuj¹cego wp³ywu roztworu preparatu Citrosept firmy
CINTAMANI w postaci p³ynu na wzrost Ascosphaera apis pos³u¿ono siê cylinderkow¹
metod¹ rozcieñczeñ wg Buttiego (Butty i wsp. 1995).

Badania wykonano na p³ytkach Petriego o œrednicy 10 cm, na które wylewano
po 30 ml pod³o¿a Sabourauda zawieraj¹cego nastêpuj¹ce stê¿enia preparatu Citrosept:

Stê¿enie Citroseptu 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,8% 1% 2% 4% 8%

% bioflawonoidów 0,01937 0,03874 0,05811 0,07748 0,15496 0,1937 0,3874 0,7748 1,5496

g witaminy C 0,001 0,002 0,003 0,004 0,008 0,01 0,02 0,04 0,08

W gotowych pod³o¿ach z dodatkiem Citroseptu wycinano po trzy do³ki (na ka¿dej
p³ytce), w które nastêpnie przenoszono inokula z ka¿dego szczepu A. apis. P³ytki
inkubowano w temp. 25oC, a odczyt prowadzono w 1, 2, 3, 4 i 7 dniu badañ stosuj¹c
metodykê wg Wawrzkiewicz (2000). Za wartoœæ hamuj¹c¹ wzrost (MIC - Minimal
inhibitory concentration) Ascosphaera apis przyjmowano takie stê¿enie roztworu
Citroseptu przy którym nastêpowa³ wzrost do maksymalnie do 7 mm œrednicy tzn. nie
wiêcej ni¿ 2 mm poza krawêdŸ inkorporowanego inokulum, w 7 dniu badañ.
Wszystkie inokula, które nie wykaza³y wzrostu w 7 dniu badañ przenoszono ponownie
na czyste pod³o¿a Sabourauda i sprawdzano czy zahamowanie wzrostu szczepów
Ascosphaera apis ma charakter trwa³y, równie¿ 7 dnia doœwiadczenia. Ka¿de badanie
wykonano w trzech powtórzeniach.

Œrednia wartoœæ MIC dla szczepów u¿ytych w doœwiadczeniu wynios³a
1,133 (+/- 0,432) ml Citroseptu na 100 ml pod³o¿a, co odpowiada 0,262% zawartoœci
bioflawonoidów oraz 13,3 mg witaminy C, natomiast wartoœæ MFC (Minimal
fungicidal concentrations) dla tych szczepów wynios³a 7,333 (+/- 1,633) ml Citroseptu
(1,44% bioflawonoidów oraz 73,3 mg wit. C).

W wyniku badañ stwierdzono, ¿e Citrosept wykazuje siê znacz¹c¹ aktywnoœci¹
grzybostatyczn¹ w stosunku do Ascosphaera apis.

Piœmiennictwo:
But ty P. , Lebecq J .C. , Mal l ie M. , Bast ide J .M.(1995) - Evaluation of the

susceptibility of dermatophytes to antifungal drugs: a new technique. J. Med. Vet.

Mycol., 33, 403-409.
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THE CONTROL OF Varroa destructor RESISTANCE
TO FLUVALINATE AND AMITRAZ IN APIARIES IN

UKRAINE

S. Niemkova, E. Desyatnykova

National Scientific Center “Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine”
Kharkiv, Ukraine
e-mail: myza-64@mail.ru

Abstract
Preparations on the basis of fluvalinate and amitraz have been used in beekeeping

practice of Ukraine for more than 5 years already and so far they are high-performance
for the control of Varroa destructor mite. We studied influence of treatment with
Apisan (fluvalinate) and Taktamit (amitraz) of bee colonies on emergence of resistant
populations of varroa mite. Resistance was determined in bee colonies, treated with
these acaricides during the period from one to four successive years in field trials (in
insulators). Efficacy of treatment in all groups was not less than 95 %, on the average -
92,7 % for fluvalinate and 89,6 % for amitraz. Results indicated absence of resistant
mites in test apiaries. In the laboratory trial in Petri dish with fluvalinate mortality
mites was average 60,4 % in 8 h, 100 % in 48 h, with amitraz - 51,3 % in 20 minutes,
100 % in 40 minutes.

Introduction
Now synthetic acaricides are used regularly for Varroa destructor control.

However, since 90-years, resistance of varroa mites to pyrethroids has been established
in many countries of the world (Milani, 1993, 1995, 1999, 2000; Faucon et.al., 1996;
Colin et.al., 1997; Watkins, 1996, 1997; Elzen et.al., 1998; Trouiller, 1998; Pettis,
2008). The first steady varroa individuals’appeared in Italy in 1992 year, further this
phenomenon has extended to Slovenia, Switzerland, France, Belgium and Austria
(Trouiller, 1998). In 1998 the detection of fluvalinate resistant mites in the United
States was reported associated with lack control of mites with Apistan (Baxter et. al.,
1998; Elzen et.al., 1998). Reasons of occurrence of resistant mites in Europe are in
many respects caused by simultaneous using of different agricultural pyrethroids
(Watkins, 1997) or reuse of varroacide strips which significantly increase the selection
pressure for resistant mites (Milani, 1999). Adaptive possibilities of varroa to
acaricides in 6–10 years, and sometimes in 4 years (Elzen et.al., 2001) are given
posterity which not only is steady to reactant, and can reproduction at its presence
(Watkins, 1996; Elzen, 2001; Lipienski, 2007).

Thus, definition of an initial stage infested steady mites on an apiary is the
important factor for timely working out of the scheme of chemical treatments and
reduction of mortality of honey bee colonies.

Materials and methods
Trials were carried out in different apiaries in which fluvalinate (strips of Apisan)

were used during one, two, three and four successive years. Amitraz (Taktamit,
Varroacid) were used in all apiaries for more than five years. In a field test imago bees
from different bee colonies of apiaries were placed in two insulators (300-400
individuals) with fluvalinate strips (40 mg/strip) or amitraz strips (0,1 mg/strip).
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Acaricides were not included in insulators of control group. Efficacy treatment was
defined by quantity of mites at the bottom of an insulator and living on bees in 4 h. Bee
colonies I and II groups were treated with Apisan strips (fluvalinate), III and IV groups
- with Varroacid strips (amitraz), V groups - fumigation of formic acid after honey
yield. In a laboratory test in Petri dish the efficacy of fluvalinate was assayed using the
method of Milani, Vedova, 1995; the efficacy of amitraz - the method of Faukon et,al.,
1996 (Thompson, 2002).

Results
Results of field tests in insulators indicated high efficacy of treatment imago bees

with both fluvalinate, and amitraz irrespective of terms of their using (1-4 successive
years) (tab. 1).

Table 1

Efficacy of treatment imago bees infested with varroa mite: I group fluvalinate
(Apisan strips) applied during one year before test, II - two years,

III - three years, IV - control group without acaricides

Group of bee
colonies, n=15

fluvalinate 40 mg/strip amitraz 0,1 mg/strip

Amount mites Efficacy of
treatment, %

Amount mites Efficacy of
treatment, %dead live dead live

I 43,7±11,7 0,7±0,8 98,5±1,6 41,8±13,8 0,5±0,8 99,2±1,2

II 56,1±15,5 0,7±1,1 99,1±1,3 45,5±13,4 1,1±1,1 97,9±1,7

III 41,0±14,3 1,0±1,0 97,9±1,8 41,9±14,5 0,6±0,9 99,0±1,4

IV 32,1±15,1 0,5±0,6 98,8±1,4 38,7±12,5 0,7±1,1 98,6±1,9

Control 0,2±0,4 39,7±11,9 – 0,4±0,6 46,3±11,3 –

When field test showed 60 % or lower efficacy or less there was supposed present
of acaricide resistant mites on an apiary (Trouiller, 1998; Thompson et.al., 2002;
Lipienski, 2008). In our tests efficacy of treatment was higher than 95 % (tab. 1).

Efficacy of treatment (August) with fluvalinate (I and II groups) of testing bee
colonies was averaged 92,7 %, with amitraz (III and IV groups) - 89,6 % that has
confirmed absence of steady varroa mite to these acaricides. High enough level of
efficacy of formic acid fumigation (V group) on the average 88,7 % has confirmed
possibility of using it as an alternative method for the control of varroa.

In a laboratory trial the quantity of dead mites in Petri dish with fluvalinate was
averaged 60,4 % in 8 h, 100 % in 48 h. In test with amitraz 51,3 % varroa mites in 20
minutes, 100 % in 40 minutes were lost(tab. 2).
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Table 2

Quantity of dead varroa mites in Petri dish with acaricides

Group of
bee

colonies

Quantity of dead varroa mites, %

with fluvalinate, h with amitraz, minute

8 24 48 72 10 20 30 40 60

1 54,8 96,2 100 100 8,2 41,9 86,1 100 100

2 48,8 85,6 100 100 5,4 60,2 80,5 100 100

3 71,4 92,4 100 100 3,0 48,5 73,4 100 100

4 66,7 96,8 100 100 10,2 54,6 100 100 100

control - - - - - - - - -

Thompson H. M. et, al.,(2002) reported that the mortality of mites was
determination after 48 h and resistance was confirmed if the efficacy was 70 % or less
in laboratory test with fluvalinate; time to 50 % mortality mites (LT50) was determined
in test with amitraz and resistance was confirmed if LT50 was 50 minute or longer. In
our testing LT50 for fluvalinate was shown 8 - 24 h, for amitraz - 20 minute.

Results of the laboratory trial have confirmed the field experiment data about
absence of resistant varroa mite populations to fluvalinate and amitraz. Efficacy of
these acaricides has not decreased after treatment honey bee colonies in apiaries within
four successive years.

ANALIZA STATYSTYCZNA WYNIKÓW
SKUTECZNOŒCI APIWAROLU AS W BADANIACH

PROWADZONYCH W LATACH 1981 - 2009

Adam Dzier¿awski , Wojciech Cybulski

Zak³ad Farmacji Weterynaryjnej Pañstwowego Instytutu Weterynaryjnego – Pañstwowego Instytutu
Badawczego, al. Partyzantów 57, 24-100 Pu³awy

Warroza, wywo³ana przez Varroa destructor, pojawi³a siê w Polsce w 1980 r. By³a
i jest nadal groŸn¹ paso¿ytnicz¹ chorob¹ pszczó³. Chorobê leczono ró¿nymi metodami
z zastosowaniem wielu grup leków. Na podstawie wyników badañ doœwiadczalnych
jakie przeprowadzi³ w latach 1981-1983 Romaniuk i wsp. opracowano technologiê
wytwarzania tabletki palnej zawieraj¹cej 12,5 mg amitrazy jako substancji czynnej
o dzia³aniu kontaktowym, która wraz z dymem aktywnie rozprowadzana przez
pszczo³y pora¿a paso¿yty na ich ciele. W 1984 r. po wprowadzeniu ulepszeñ
i dostosowaniu do obowi¹zuj¹cych wymogów Apiwarol AS zosta³ dopuszczony do
obrotu w Polsce jako lek pierwszej generacji.

Celem opracowania by³o porównanie skutecznoœci Apiwarolu AS na podstawie
wyników badañ ró¿nych autorów opublikowanych w latach 1981 - 2009.
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Wyniki badañ prowadzone w laboratoriach i w pasiekach podzielono na cztery okresy:
1981-1985, 1986-1989, 1990-2000, 2001-2009. Oceniano œrednie i odchylenia
standardowe oraz istotnoœæ statystyczn¹ przy porównywaniu testem t-Studenta dla
okresów stosowania leku.

Zebrane z piœmiennictwa 24 wyniki badañ skutecznoœci Apiwarolu AS zestawiono
chronologicznie w 4 równych grupach. W pierwszym okresie (1981-1985) stosowania
amitrazy jako substancji czynnej, œrednia skutecznoœæ zabiegów wynosi³a
93,9 ± 4,7 %. W drugim okresie (1986-1989) œrednia skutecznoœæ wynosi³a
95,7 ± 3,4. W trzeciej grupie (1990-2000) œrednia skutecznoœæ zabiegów wynosi³a
94,27 ± 4,0 %. W czwartej grupie (2001-2009) œrednia skutecznoœæ wynosi³a
93,72 ± 7,0.

Analizowane wyniki (ocena œrednich i odchyleñ standardowych, porównywanie
t-testem Studenta) wykaza³y brak ró¿nic statystycznie istotnych pomiêdzy okresami.
Œrednia skutecznoœæ leku w wymienionych w analizowanym okresie wynosi³a 94,39%.
Na podstawie analizy statystycznej zebranych danych mo¿na przyj¹æ, ¿e Apiwarol AS
zawieraj¹cy amitrazê jako substancjê czynn¹ w formie odymiania wykazuje
skutecznoœæ powy¿ej 94%.

Podsumowuj¹c wyniki analizy wieloletnich badañ nad skutecznoœci¹ Apiwarolu AS
nale¿y podkreœliæ, i¿ umo¿liwi³y one rzeteln¹ ocenê leku odnoœnie jego istotnych
w³aœciwoœci farmakodynamicznych. Badania skutecznoœci pokazuj¹, ¿e Apiwarol AS
jest lekiem skutecznym, a jego efekt terapeutyczny nie uleg³ zmianie w okresie
stosowania do zwalczania warrozy od 1981 r. i jest nadal pe³nowartoœciowym lekiem
do zwalczania warrozy pszczo³y miodnej.

Wyniki skutecznoœci Apiwarolu AS (amitraz) w latach 1981 - 2009:

Tabela 1

1981-1985

Lp. Rodzaj i zakres badañ Autor i rok
Ocena

skutecznoœci %

1. Lab. TCL*-0,00012 % i pasieka, oprysk 1x Romaniuk 94.0

2. Pasieka, TCL*1:10000, oprysk- 1 lub 2 x, bez czerwiu Romaniuk 98,1

3. Pasieka, Apiwarol AS, odymianie 1 i 2 x Kostecki 90

4. Pasieka, paski w³asne z taktikiem, odymianie 1x Olszewski 90

5. Pasieka, amitraz, aerozol, emulsja 2 ml/l Marchetti 84,2 -  98,9**

6.
Pasieka, bad. Porówn., odymianie, 2-3 x, Apiwarol:
1) 6,25 mg 2) 12,5 mg

Romaniuk
1) 51,8***

2) 99,6 - 100,0**

Œrednia 93,89

Odchylenie standardowe 4,7
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Tabela 2

1986-1989

Lp. Rodzaj i zakres badañ Autor i rok
Ocena

skutecznoœci %

1. Lab. i pasieka, Apiwarol AS, odymianie 1x Konopacka 88,0 - 90,0**

2. Pasieka, bad. porównaw, amitraz, odymianie 1 i 2x,  bez czerwiu Jeliñski 97,0 - 99,1**

3. Pasieka, bad. porównaw, Apiwarol AS, odymia 2x Konopacka 98

4. Lab. i pasieka, amitraz, odymianie 2x, (b.c.) Kostecki 97.0

5. Pasieka, Apiwarol AS, odymianie 2x Kostecki 94-100**

6. Pasieka, Apiwarol AS, odymianie 1-3x Romaniuk b. wysoka

Œrednia 95,70

Odchylenie standardowe 3,4

Tabela 3

1990-2000

Lp. Rodzaj i zakres badañ Autor i rok Ocena skutecznoœci %

1.
Pasieka, bad. Porównaw,
1) amitraz, 2) Apiwarol AS, odymianie 2x

Bieñkowska
1) 45.0***

2) 96.0

2.
Pasieka, bad. Porównaw,
Apiwarol AS, odymianie

Wyrwa 93

3.
Pasieka, Apiwarol AS,
odymianie 2x

Konopacka 97

4.
Pasieka, Taktic 12,5 %,
spalanie na bibule

Lupo wysoka

5.
Pasieka, amitraz - 0,02g,
odymianie 1x

Kulinceviæ 99,7- 100**

6.
Pasieka, bad. Porównawcze,
Apiwarol AS, odymianie 3x

Romaniuk 89,8

Œrednia 94,27

Odchylenie standardowe 4,0
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Tabela 4

2001-2009

Lp. Rodzaj i zakres badañ Autor i rok
Ocena

skutecznoœci %

1. Pasieka, bad. porównawcze, Apiwarol AS, odymianie 1 x Romaniuk 100

2. Pasieka, bad. wieloletnie 1987-2000, Apiwarol AS, odymian3x Romaniuk skuteczny

3. Pasieka, bad. porównawcze, amitraz, oprysk, odymianie Anon. 99

4. Pasieka, bad. porównawcze, Apiwarol AS, odymianie 3x Konopacka 88,7 - 100**

5. Pasieka, Apiwarol AS, odymianie Dargiewicz 99

6. Pasieka, bad. porównawcze, Apiwarol AS, odymianie 1x Sokó³ skuteczny

Œrednia 93,72

Odchylenie standardowe 7,0

*) TCL – prekursor Apiwarolu AP;
**) – obliczono wartoœæ œredni¹ z podanego zakresu;
***) - pominiêto w obliczeniu z uwagi na nisk¹ dawkê.
Ocena skutecznoœci: b. wysoka = 95%; wysoka = 90%; skuteczny = 85%.

PRZYCZYNY TOKSYCZNEGO ODDZIA£YWANIA
PESTYCYDÓW NA ROZWÓJ PSZCZÓ£

W³adys³aw Huszcza
Katedra Entomologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

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 roœlin posiadaj¹cych g³ównie
znaczenie profilaktyczne w (jak np. metoda agrotechniczna, hodowlana oraz
w znacznej mierze biologiczna) metoda chemiczna pozwala na uzyskanie
zamierzonego efektu w ochronie 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
przygotowaniu przez pszczelarzy pszczó³ do zimowania w wiêkszoœci przypadków
jest wynikiem subletalnego oddzia³ywania pozosta³oœci pestycydów przenikaj¹cych do
nektaru i py³ku roœlin owadopylnych.
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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 waskie spektrum dzia³ania - ograniczaj¹ce siê do gatunków
przewidzianych do zwalczenia).

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

Powinien rozk³adaæ siê szybko do zwi¹zków nieszkodliwych w naturalnym
œrodowisku.

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

Stosowanie preparatów mikrokapsu³owych w ochronie roœlin jako formy
zapobiegaj¹cej 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 szybkiego zwalczania szkodników gryz¹cych
preparatami kontaktowymi oraz w wielu innych przypadkach, gdzie dla uzyskania
w³aœciwego efektu ochrony roœlin - niezbêdne jest dok³adne i równomierne pokrycie
tkanek roœlinnych preparatem chemicznym. 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 ograniczj¹cych powstawanie - destrukcyjnych dla naturalnego
œrodowiska - ubocznych skutków dzia³ania 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 powinno byæ dopuszczonych do
stosowania w uprawie roœlin konsumpcyjnych, a co najwy¿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 obowi¹zujacych przepisów dotycz¹cych zasad stosowania pestycydów
posiada charakter zbyt ogólnikowy i wyra¿a tendencje przys³owiowego “pobo¿nego
¿yczenia”. Przepisy w tym zakresie powinny byæ jednoznaczne i w miarê precyzyjne,
a co najwa¿niejsze, powinny stanowiæ mo¿liwoœæ do wyegzekwowania w praktyce.
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MONITOROWANIE MASY RODZINY PSZCZELEJ W
OKRESIE JESIENNEGO DOKARMIANIA

I SPOCZYNKU ZIMOWEGO

Bo¿ena Chuda-Mickiewicz, Jerzy Samborski

Katedra Zoologii i Pszczelnictwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
e-mail: bozena.chuda-mickiewicz@zut.edu.pl

Badania rozpoczêto w po³owie sierpnia 2009 roku i s¹ prowadzenie do chwili
obecnej. Celem ich jest przeœledzenie zmian masy rodziny pszczelej w okresie
dokarmiania jesieni¹ i w okresie spoczynku zimowego. Monitorowana rodzina zasiedla
10 plastrów w styropianowym ulu wielkopolskim. Masa jej rejestrowana jest w sposób
ci¹g³y, za pomoc¹ komputerowego systemu pomiarowego, z czêstotliwoœci¹ co
12 godzin.

System sk³ada siê z jednoczujnikowej platformy wagowej (H3), po³¹czonej poprzez
modu³ cyfrowy z komputerem PC w pracowni. System przed przerwami w pracy
w przypadku zak³óceñ i zaniku zasilania chroni zasilacz awaryjny (UPS). Prac¹
systemu zarz¹dza specjalnie opracowany program, pozwalaj¹cy na rejestracjê masy
rodziny z zadan¹ czêstotliwoœci¹.

W okresie przygotowania rodziny do zimowli, miêdzy 27 sierpnia a 28 wrzeœnia,
po podaniu 9 dawek, po 3 litry syropu cukrowego (3:2) ka¿da, w odstêpach co 2 do
6 dni, masa rodziny zwiêkszy³a siê o 15,98 kg. Bezpoœrednio po podaniu porcji
pokarmu wzrasta³a œrednio o 2,86 kg, zaœ w ci¹gu piêciu dób po jego podaniu
zmniejsza³a siê œrednio o 1,63 kg.

Od ostatniego przegl¹du wykonanego 7 paŸdziernika 2009 r. na przestrzeni
czterech miesiêcy tj. do 7 stycznia 2010 r. masa rodziny zmniejszy³a siê o 3,43 kg
w tym: w paŸdzierniku o 1,95, listopadzie 0,55 i grudniu o 0,93 kg. Dalsze wyniki
monitorowania masy rodziny zim¹ bêd¹ przedstawione na konferencji.
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PRZYSPIESZANIE WIOSENNEGO
ROZWOJU RODZIN PSZCZELICH

Jakub G¹bka, Zygmunt Jasiñski

Pracownia Hodowli Owadów U¿ytkowych SGGW w Warszawie

W wielu rejonach Polski uprawy rzepaku ozimego stanowi¹ najwa¿niejszy po¿ytek
towarowy. Naturalny rozwój rodzin pszczelich jest zbyt póŸny aby w pe³ni
wykorzystaæ roœliny kwitn¹ce w maju. Celem pracy by³o zbadanie jakie zabiegi
powoduj¹ istotne zwiêkszenie iloœci czerwiu, wychowywanego w marcu i kwietniu,
aby uzyskaæ jak najwiêksz¹ liczbê zbieraczek na po¿ytki wiosenne.

Doœwiadczenia prowadzono w marcu i kwietniu w latach 2007-2009, w pasiece
licz¹cej 70 rodzin pszczelich rasy w³oskiej. Utworzono 7 grup doœwiadczalnych:

1. Rodziny, w których nie wykonywano ¿adnych zabiegów (kontrolna),
2. Rodziny, w których wstawiano po 2 plastry z pierzg¹, jako drug¹ i pi¹t¹

od œcianki (pierzga wiosna),
3. Rodziny, w których wstawiano po 2 plastry z pierzg¹ przy uk³adaniu gniazd

na zimê poprzedniego roku (pierzga zima),
4. Rodziny, które podkarmiano ciastem miodowo-cukrowo-py³kowym,

sk³adaj¹cym siê z 250g miodu, 250g cukru pudru i 250g zmielonych obnó¿y
py³kowych (ciasto),

5. Rodziny, które podkarmiano ciastem miodowo-cukrowo-py³kowym z dodatkiem
witaminy B1, 50 mg na 100 g ciasta (ciasto+wit.B1),

6. Rodziny, w których przykrywano gniazda foli¹ w celu zwiêkszenia wilgotnoœci
(folia),

7. Rodziny, w których odsklepiano po oko³o 10 dm2 zapasów zimowych
(odsklepianie).

Rozwój rodzin w poszczególnych grupach porównywano na podstawie pomiarów
powierzchni czerwiu po trzech tygodniach od wykonania zabiegów. Odsklepianie
plastrów z zapasem zimowym wykonywano 3 tygodnie póŸniej ni¿ pozosta³e zabiegi
ze wzglêdu na zbyt nisk¹ temperaturê powietrza.

Stwierdzono, ¿e najlepsz¹ metod¹ przyspieszania wiosennego rozwoju rodzin
pszczelich jest wstawianie po oblocie do gniazd plastrów z pierzg¹ (Tabela 1).
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Tabela 1

Œrednia powierzchnia czerwiu w poszczególnych grupach (cm2)

Grupa
Rok

Ogó³em
2007 2008 2009

Kontrolna 2618 2911 2533 2687

Pierzga wiosna - 4425 3673 4049

Pierzga zima - 3754 3116 3435

Ciasto 2907 3027 3242 3059

Ciasto+wit.B1 2984 2824 3344 3051

Folia 2147 3086 2482 2572

Kontrolna * 6425 - 8121 7273

Odsklepianie 6723 - 7634 7178

*Jest to grupa kontrolna tylko dla zabiegu odsklepiania plastrów, wykonywanego 3 tygodnie póŸniej ni¿
pozosta³e zabiegi.

WP£YW TYPU PRZEGONKI NA LICZBÊ PSZCZÓ£
POZOSTAJ¥CYCH W NADSTAWCE

Jakub G¹bka, Beata Madras-Majewska, Micha³ Ga³ek

Pracownia Hodowli Owadów U¿ytkowych SGGW w Warszawie

Na œwiecie znanych jest ponad 20 typów przegonek. W Polsce najczêœciej
spotykane s¹ 4: Portera, oœmiowylotowa, zapadkowa i dwukana³owa. Celem
doœwiadczenia by³o zbadanie czy typ przegonki wp³ywa na liczbê pszczó³
pozostaj¹cych w nadstawce.

Doœwiadczenie przeprowadzono w szesnastu rodzinach, w których u¿yto czterech
typów przegonek: Portera, oœmiowylotowej, zapadkowej i dwukana³owej. Wykonano
16 powa³ek, po 4 z ka¿dym typem przegonki. Przegonki umieszczono w powa³kach
pojedynczo. Ule, sk³adaj¹ce siê z korpusu gniazdowego i dwóch nadstawek,
podzielono na 4 grupy po 4 rodziny. Powa³ki wk³adano miêdzy nadstawki, które
wczeœniej przestawiano aby nad przegonkami by³y nadstawki znad gniazda, z du¿¹
liczb¹ pszczó³. W nadstawkach znajdowa³o siê szacunkowo od kilku do kilkunastu
tysiêcy pszczó³. Powa³ki umieszczano na okres jednej doby, a nastêpnie liczono
pszczo³y pozosta³e w nadstawkach. Do ka¿dej z grup wstawiano inny typ przegonek.
Przez 4 kolejne doby codziennie liczono pszczo³y, zamieniano miejscami górn¹ i doln¹
nadstawkê i wymieniano przegonki miêdzy grupami. Dziêki temu w ka¿dej z rodzin
u¿yto ka¿dego typu przegonki. Wyeliminowa³o to b³¹d mog¹cy powstaæ przez
preferencjê pszczó³ z danej rodziny do przechodzenia przez okreœlony typ przegonki.
Ka¿dy z typów zastosowany by³ wiêc w szesnastu rodzinach.

Po zastosowaniu ró¿nych przegonek, przez okres jednej doby, w nadstawkach
zostawa³o od kilkunastu do kilkuset pszczó³ (Tabela 1). Nie stwierdzono istotnego
wp³ywu typu przegonki na liczbê pszczó³ pozostaj¹cych w nadstawce.
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Tabela 1

Liczba pszczó³ pozostaj¹cych w nadstawkach
po zastosowaniu poszczególnych typów przegonek.

Typ przegonki Od - do Œrednia

Portera 13 – 452 170

oœmiowylotowa 27 – 250 143

zapadkowa 18 – 657 265

dwukana³owa 11 - 383 186

ZIMOWANIE REZERWOWYCH MATEK PSZCZÓ£
ŒRODKOWOEUROPEJSKICH I KRAIÑSKICH W
MINI ULACH STYROPIANOWYCH I ULIKACH

TRAPEZOIDALNYCH

Jerzy Samborski

Katedra Zoologii i Pszczelnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
ul. Doktora Judyma 20, 71-466 Szczecin,
jerzy.samborski@zut.edu.pl

Celem przeprowadzonych badañ by³o okreœlenie skutecznoœci zimowania,
minimalnej si³y i iloœci zapasu zapewniaj¹cych skuteczn¹ zimowlê, w stebniku i na
toczku, rodzinek z matkami zapasowymi pszczó³ rasy œrodkowoeuropejskiej
i kraiñskiej w ulikach trapezoidalnych, oraz mini ulach styropianowych typu
Mini-plus.

Obserwacje prowadzono podczas trzech zimowli 2005/06, 2006/07 i 2007/08.
£¹cznie w okresie badañ zazimowano 384 rodzinki, z czego 228 w mini ulach
styropianowych zasiedlonych jedn¹ lub dwiema rodzinkami oraz 156 rodzinek
w ulikach trapezoidalnych z nadstawk¹ i bez nadstawki. Rodzinki w mini ulach
karmiono syropem cukrowym, natomiast w ulikach trapezoidalnych ciastem
cukrowym. Jesieni¹ po zakoñczonym dokarmianiu i dwukrotnie wiosn¹ oceniano stan
rodzinek bior¹c pod uwagê: si³ê rodzinek, powierzchniê czerwiu, iloœæ zapasu oraz
pora¿enie Nosema sp.

Stwierdzono, ¿e œrodowisko stebnika by³o korzystniejsze do zimowli matek
pszczelich a zbli¿one wyniki zimowli na toczku i w stebniku wyst¹pi³y podczas
³agodnych i krótkich zim.

Skutecznoœæ zimowli rodzinek z matkami rezerwowymi rasy œrodkowoeuropejskiej
i kraiñskiej by³a zbli¿ona.

Trapezoidalne uliki weselne z nadstawk¹ i bez nadstawki w warunkach
doœwiadczenia nie sprawdzi³y siê w zimowli matek gdy¿ nieliczne rodzinki
przezimowane (17,7%) w ulikach z nadstawk¹ nie rozwija³y siê prawid³owo na wiosnê.
Zaobserwowano ponadto, ¿e pszczo³y w ulikach trapezoidalnych karmione ciastem
cukrowym nie gromadzi³y niezbêdnej iloœci pokarmu na okres zimowli.
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Najkorzystniej w stebniku i na toczku zimowa³y rodzinki bytuj¹ce pojedynczo
w mini ulach styropianowych. W stebniku przezimowa³o 79,0 a na toczku 68,8%
rodzinek. Zbli¿on¹ skutecznoœæ (72,9%) uzyskano zimuj¹c po dwie rodzinki w mini
ulach w stebniku. Stwierdzono, ¿e rodzinki licz¹ce 1000-1500 pszczó³ i posiadaj¹ce
3 kg pokarmu zgromadzonego w plastrach rokuj¹ dobr¹ zimowlê i rozwój wiosenny.

PROFESSIONAL BEEKEEPING IN THE CZECH
REPUBLIC

Frant isek Kamler

Bee Research Institute at Dol,
252 66 Czech Republic
e-mail : kamler@beedol.cz

In March 2006 Professional Beekeepers in the Czech Union of Beekeepers
was established. That means that professional and smaller and hobby beekeepers
are together in one national organization, in the Czech Union of Beekeepers.
Our institute, professional beekeepers and others assert a philosophy that professional
beekeepers are an adjudicatory power of progress in the Czech Republic, too.

Czech Beekeeping actually in 2009.
No of colonies 487 000 (in 2008 452 000)
No of beekeepers 45 000 (in 2008 45 000)
Average No colonies/beekeeper 10,9
87 beekeepers with 101-149 colon 11 000 colonies - 2.2 %
141 beekeepers with above 150 colon 24 000 colonies - 4.9 % (in 2008 4.3 %)
Guild of professional beekeepers in CZ
Established in March 2006
President: Jan Kolomý
Secretary: Petr Táborský
Executive Council: President, secretary + 3 members
Board of Trustees: 3 members
No members: 50 (57 % of all professionals)
Main problem of our professionals
- In professional larger farms small beekeepers´ methods prevail
- Only a few bee farms use productive mechanized methods
Activities of the Guild in the years 2006-9
C education activity for professional beekeepers and the following application
Cco-cooperation with the Czech Union of Beekeepers on the endowment
C purveyance on favourable purchase for members of the guild
C the Guild negotiates with an elite processor the packing of the quality Czech

honey in commercial wrapping and its marketing
C the help to establish professional bee farms
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ECONOMICAL CHARACTERISTIC
HONEYBEES OF UDMURTIA

Lidia Kolbina, Sofia Nepeivoda, Anastasia Osokina

The Udmurt State Scientific Research Institute of Agriculture
426008 Russia, 220-33, Pushkinskaya street, Izhevsk, Udmurt Republic
e-mail: lidakolbina@yandex.ru

For carry out this task the aim of the article is onincrease of the information for the
analysis and reception of more objective characteristic of the colony of bees Udmurtia
to carry out questioning among beekeepers. On the basic of questionnaire some
economical characteristic of the colony of bees are revealed.

According to answers of beekeepers the race characteristic of kept honeybees is
rather various. About 42% of beekeepers consider, that keep colonies of bees of
Apis mellifera silvanium, at the same time 23.08% of beekeepers have difficulties to
answer a question, and only 23% of beekeepers consider, that work with hybrid bees.

As a whole on Udmurtia only about 4% beekeepers leaves bees for winter in a field,
the majority of beekeepers move colonies of bees in apiary house or in underground
(basement).

Data about character capping wax of Udmurtia honeybees are submitted in the
following way. In most cases beekeepers mark capping wax dry (white) - 57.69%, then
mixed - 38.46%, different capping wax - 3.85%, wet (dark) capping wax of honey does
not meet - 0%. Prevalence dry capping wax can confirm breed characteristics
Apis mellifera silvanium, A.m. carpatica and A.m. carnica.

By results of spring management which is carried out after first flight of bees,
calculate the parameters describing quality of colony bees after wintering. To these
parameters carry: percent of destruction of colonies, percent of colonies with polluted
brood nest, percent of winter hardiness of colonies in comparison of results of autumn
and spring inspections.

The percent of destruction of colonies on the average is in Udmurtia about 10%.
The percent of clean frameworks make 46.15%, an average degree of cleanliness of
23.08% and a low degree of cleanliness also 23.08%.

The percent of winter hardiness of colonies is considered as quantity dead bees
after wintering. On the average on republic the quantity spring dead bees reaches
46.15%.

In nowadays research shows that more bees of republic is hybrid.
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BEEKEEPING OF UDMURT REPUBLIC

Belyaeva N.A.

Assistant professor of the chair of the Economy APK FGOU VPO Izhevsk GSHA

Different factors reduction influence the colony render, but at present beekeepers
worry - a rally of the bees, and on the observations for three years ne offer beekeepers
in their work to pay attention to the following questions: what strength the bee colonies
fly down (refer in small streets); when the flow occurs (time of the day, for a year);
natural-climatic conditions (the temperature, humidity); the length of the flow of the
bees on time (the minute, hours, day, month); a nature of the behaviour of the bees
(indicate the noise, hung in clusters the aggressiveness); pay attention to an external
condition of the bees (the colour of hitin, hairless, wholeness of the pads); a condition
of the internal contents paunch (the condition of honey craw, condition of the
intestines’ - a colour, fullness, resilience); the development of bees colonies remained
after the flow; a development colony remained after flow; fodder frames were used a
behavior bees colonies in which after flown down bees; through what time and how
long remained fodder spares after flown down bees and depending on we lasting; a
condition of the contents paunch of bees at the period without breed before the moment
of the rally; what acaroids were used and terms of their using (indicate stimulate,
antibiotics, solutions); what medical-preventive actions were conducted before the
rally of the bees; an organization of wintering of bees family (point in the street, in
winter house - in heated, pavilion); an autumn maintenance of the bees (heating); what
system of hives on apiary is used and material, from which they are made; used sort of
the bees, age of the wombs; as often the wombs disappear.

Collected and processed information in time will help the corresponding services to
work out the necessary actions and recommendations on an efficient ins of the
beekeeping and will allow to raise the efficiency of branch.

CHARAKTERYSTYKA SEKTORA
PSZCZELARSKIEGO W POLSCE

Piotr Semkiw, Piotr Skubida, Jacek Ochal

Oddzia³ Pszczelnictwa ISK - Pu³awy

Pszczelarstwo jest wa¿n¹ dziedzin¹ dzia³alnoœci gospodarczej w Polsce. Chów
pszczó³ z jednej strony dostarcza cennych ze wzglêdu na w³aœciwoœci od¿ywcze
i zdrowotne produktów pszczelich, z drugiej zaœ wp³ywa na w³aœciw¹
bioró¿norodnoœæ œrodowiska naturalnego oraz zapewnia odpowiednie plony roœlin
entomofilnych. Szacunkowe korzyœci dla rolnictwa wynikaj¹ce z zapylania tylko
upraw rzepaku to rokrocznie ponad 600 mln z³otych, a w przypadku upraw
sadowniczych wartoœæ ta znacznie przekracza 3 mld z³. Bardziej ogólne wyliczenia
wskazuj¹ na to, ¿e a¿ 1/3 produkcji roœlinnej wytwarzanej w rolnictwie powstaje dziêki
zapyleniu przez owady.
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Celem przeprowadzonych w 2009 roku badañ by³a ocena sektora pszczelarskiego
w Polsce ze szczególnym uwzglêdnieniem: liczby rodzin pszczelich i pszczelarzy,
poziomu napszczelenia i struktury pasiek, struktury sprzeda¿y miodu, cen i kosztów
produkcji miodu oraz handlu zagranicznego na rynku miodu. Materia³ do badañ
stanowi³y dane pochodz¹ce z ró¿nych Ÿróde³: Inspekcji Weterynaryjnej, Ministerstwa
Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w³asne opracowania i analizy
autorów.

Na podstawie danych uzyskanych z rejestrów powiatowych lekarzy weterynarii
stan rodzin pszczelich w Polsce na koniec paŸdziernika 2009 roku wyniós³ 1 123 356.
Najwiêcej rodzin pszczelich jest u¿ytkowanych w województwach: lubelskim,
podkarpackim, warmiñsko-mazurskim i ma³opolskim (40,3% ogólnej liczby rodzin), a
najmniej w podlaskim, opolskim i lubuskim (9,1%). Œrednie „napszczelenie” w kraju
tj. liczba rodzin pszczelich przypadaj¹cych na 1 km2 wynosi 3,68. Prawie 7 rodzin
pszczelich na 1 km2 przypada w województwie ma³opolskim, a ponad 6 w
podkarpackim. Œredni¹ 1,5 rodziny pszczelej na 1 km2 notuje siê w województwie
podlaskim, a ok. 2,4 w województwie mazowieckim i pomorskim. Liczba podmiotów
zajmuj¹cych siê utrzymywaniem pszczó³ wynosi 44 999. Œrednia wielkoœæ pasieki
wynosi 25 rodzin pszczelich. Odsetek pasiek ma³ych i œrednich, do 80 rodzin
pszczelich, czyli nie podlegaj¹cych obowi¹zkowi rejestracji jako dzia³ specjalny
produkcji rolnej wynosi a¿ 97,43%. Pozosta³ych pasiek, czyli licz¹cych powy¿ej
80 rodzin jest jedynie 2,58%, aczkolwiek w ich posiadaniu znajduje siê 151 150
rodzin pszczelich, co stanowi 13,46 % wszystkich rodzin pszczelich w Polsce.
W Polsce jest 237 pasiek, które posiadaj¹ powy¿ej 150 rodzin pszczelich (czyli wg
kat. UE uznawanych za pasieki zawodowe), co stanowi tylko 0,53% ich ogólnej liczby.
Pszczelarze zawodowi posiadaj¹ ³¹cznie 59 754 rodzin pszczelich - 5,32 % ogó³u,
a œrednia wielkoœæ pasieki wynosi 252 rodziny pszczele. Najwiêcej pasiek
profesjonalnych jest w województwie warmiñsko - mazurskim i lubelskim, najmniej
w województwie œl¹skim. Pasieki o najwiêkszej œredniej liczbie rodzin znajduj¹ siê
w województwie lubuskim.

Wiêkszoœæ pszczelarzy to ludzie w œrednim wieku i starsi. Wed³ug danych PZP
z 2008 roku pszczelarze, którzy przekroczyli 50 rok ¿ycia stanowi¹ 60,7%.
Pszczelarze w wieku pomiêdzy 35 a 50 lat stanowi¹ 29,5% ogó³u, a najm³odsi poni¿ej
35 roku ¿ycia - jedynie 9,8%.

W strukturze produkcji pszczelarskiej decyduj¹c¹ rolê odgrywa pozyskiwanie
miodu. Pozosta³e produkty pszczele takie jak: wosk, propolis czy obnó¿a kwiatowe
stanowi¹ jedynie produkcjê dodatkow¹ obok g³ównej produkcji miodu. Szacowana na
2009 rok produkcja miodu to tylko 14 - 15 tys. ton. Najmniej pozyskano miodu
akacjowego i gryczanego, jedynie w niektórych regionach kraju zadowalaj¹ce by³y
zbiory miodu lipowego. Miód spadziowy ze spadzi iglastej odwirowano w niewielkich
iloœciach jedynie na Podkarpaciu. Warunki klimatyczne pozwoli³y na zebranie
wiêkszych iloœci miodu wrzosowego. Ogó³em w sezonie, œrednia wydajnoœæ miodu
z jednej rodziny wynios³a ok. 14 kg.

Op³acalnoœæ produkcji pasiecznej weryfikuj¹ przede wszystkim koszty produkcji.
W pszczelarstwie do kosztów sta³ych (niezale¿nych od wielkoœci produkcji) zalicza
siê: amortyzacjê uli, sprzêtu i budynków, koszt dzier¿awy oraz odsetki
od zaci¹gniêtych kredytów. Do kosztów zmiennych (zale¿nych od wielkoœci
produkcji) kwalifikuj¹ siê: wydatki na zakup cukru, wêzy, leków, energiê elektryczn¹,
oraz wartoœæ pracy, koszty transportu i konfekcjonowania miodu. Koszty ogó³em na 1
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rodzinê pszczel¹ (wg cen w 2009 r.) w pasiekach niskotowarowych wynios³y 231,5 z³,
zaœ w pasiekach towarowych - 289 z³.

Polski handel zagraniczny na rynku miodu od kilku lat wygl¹da podobnie. Import
miodu znacznie przewy¿sza jego eksport. Wartoœæ salda (eksport - import) w handlu
zagranicznym miodem wynios³a w 2008 roku ok. minus 8 mln EUR. W okresie od
stycznia do sierpnia 2009 wartoœæ salda ukszta³towa³a siê na poziomie ok. minus 6 mln
EUR. W najwiêkszych iloœciach miód jest importowany do Polski z Chin i Ukrainy.
W ostatnich dwóch latach wyeksportowano najwiêcej miodu na rynek UE,
a w szczególnoœci do Niemiec, Republiki Czeskiej, Danii i Francji. Doœæ du¿e iloœci
miodu sprzedano te¿ do USA. Eksport miodu w 2008 roku wyniós³ ponad 729 ton lecz
niewiele mniej sprzedano poza granicami kraju w pierwszych 8 miesi¹cach 2009 roku.
W 2008 roku do Polski trafi³o prawie 6 tys. ton obcego miodu, natomiast w okresie
styczeñ - sierpieñ 2009 roku ok. 4 tys. ton. Wartoœæ 1 tony miodu wwiezionego do
kraju miodu wynios³a œrednio 1960 EUR.

ROZK£AD I STOPIEÑ WYKORZYSTANIA TYCH
SAMYCH PO¯YTKÓW PRZEZ RODZINY PSZCZELE

W PASIECE STACJONARNEJ I WÊDROWNEJ
(BADANIA WSTÊPNE)

Piotr Skubida, Dariusz Teper , Piotr Semkiw

Oddzia³ Pszczelnictwa ISK - Pu³awy
piotr.skubida@man.pulawy.pl

Celem badañ jest sprawdzenie czy wystêpuj¹ ró¿nice w wykorzystaniu po¿ytku
przez rodziny usytuowane w tym samym terenie z pasieki stacjonarnej i wêdrownej,
przywiezionej na po¿ytek w odpowiednim terminie. Wstêpne obserwacje w celu
okreœlenia metodyki przeprowadzono w 2008 roku, natomiast w 2009 roku rozpoczêto
realizacjê badañ.

W ramach doœwiadczenia utworzono 2 grupy doœwiadczalne licz¹ce po 10 rodzin
pszczelich:

I grupa - pasieka stacjonarna zlokalizowana w Pu³awach w okolicy plantacji
rzepaku

II grupa - pasieka wêdrowna, dowieziona na plantacjê rzepaku po zakwitniêciu
10% kwiatów.

Pomiary i obserwacje przeprowadzone w obu grupach doœwiadczalnych dotyczy³y
nastêpuj¹cych zagadnieñ: dynamika przyrostu powierzchni czerwiu, masa
pozyskanego miodu, masa pobranych obnó¿y py³kowych, procentowy udzia³ py³ku
rzepaku w miodzie oraz procentowy udzia³ py³ku rzepaku w obnó¿ach py³kowych.

Dynamikê przyrostu powierzchni czerwiu w rodzinach oceniono na podstawie
dwukrotnych pomiarów powierzchni czerwiu (01.04 i 22.04). Obnó¿a py³kowe
zbierano i wa¿ono codziennie od 30 kwietnia do 22 maja 2009 roku. Sporz¹dzano z
nich preparaty mikroskopowe i wykonano analizê py³kow¹ w celu okreœlenia
procentowego udzia³u py³ku rzepaku i pozosta³ych gatunków roœlin dostarczaj¹cych
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pszczo³om py³ku. Po zakoñczeniu po¿ytku przeprowadzono miodobranie i pobrano
próby miodu na potrzeby analizy py³kowej.

Œrednia dynamika przyrostu powierzchni czerwiu w trakcie kwitnienia rzepaku
by³a zbli¿ona dla obu grup rodzin doœwiadczalnych i wynosi³a - w I grupie - 37,1 dm2,
a grupie II - 36,02 dm2

Œrednie zbiory miodu by³y bardzo niskie (co spowodowa³y niekorzystne warunki
atmosferyczne) i wynios³y 3,56 kg/rodzinê w grupie I oraz 5,56 kg/rodzinê w II grupie.

Œrednia masa obnó¿y py³kowych wynosi³a 41,6g/rodzinê w I grupie i 45 g/rodzinê
w II grupie. W obnó¿ach py³kowych pobranych z pasieki wêdrownej stwierdzono
istotnie wy¿szy procentowy udzia³ py³ku rzepaku (37,9 %) w porównaniu do jego
udzia³u w obnó¿ach pobranych z pasieki stacjonarnej (27,6 %). Poza py³kiem rzepaku,
w obnó¿ach stwierdzono doœæ liczne ziarna py³ku roœlin nektarodajnych: kasztanowca,
œliw, wierzby, klonu oraz py³kodajnych: dêbu, orzecha w³oskiego i sosny,

Œredni procent py³ku rzepaku w miodzie pozyskanym z rodzin w pasiece
stacjonarnej (I grupa) wyniós³ 67,9%, natomiast w pasiece wêdrownej (II grupa) -
89,8 %.

Pierwsze obserwacje wskazuj¹ na lepsze wykorzystanie po¿ytku rzepakowego,
zarówno nektarowego jak i py³kowego, przez rodziny z pasieki dowiezionej na
po¿ytek.
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CHARAKTERYSTYKA ZMIAN
W WI¥ZANIU WODY PODCZAS

KRYSTALIZACJI MIODU Z ZASTOSOWANIEM
SPEKTROSKOPII W BLISKIEJ PODCZERWIENI

S³awomir Bakier

Zak³ad Techniki Rolno-Spo¿ywczej, Politechnika Bia³ostocka

Zawartoœæ wody w miodzie wynosi na ogó³ od 14 do 20% i determinuje
podstawowe w³aœciwoœci tego produktu. Niemniej parametrem charakteryzuj¹cym stan
jej zwi¹zania jest aktywnoœæ wody. Wartoœæ aktywnoœci wody zale¿y g³ównie od
oddzia³ywañ pomiêdzy cz¹steczkami wody i wêglowodanów. W trakcie procesu
krystalizacji nastêpuje wydzielenie fazy sta³ej i tym samym rozrzedzenie fazy ciek³ej
w efekcie czego nastêpuje wzrost aktywnoœci wody. Do badania stanu wody
w produktach spo¿ywczych coraz powszechniej wykorzystuje siê spektroskopiê
w bliskiej podczerwieni (NIR). Analiza widm absorbancji w charakterystycznych
zakresach widma podczerwieni pozwala na identyfikacjê struktury i wi¹zania wody.
Badania widm posi³kuj¹ siê szeregiem metod bezpoœrednich i poœrednich.
Do pierwszej grupy mo¿na zaliczyæ okreœlenie wartoœci absorbancji na pikach
absorbancji charakterystycznych dla wody przy d³ugoœciach fal promieniowania
81 = 970 nm, 82 = 1190 nm, 83 = 1450 nm i 84 = 1940 nm. Dodatkowo wykorzystuje
siê pomiary pola powierzchni pod pikami lub okreœlanie wartoœci pierwszej i drugiej
pochodnej. Metody poœrednie stosuj¹ badanie widm ró¿nicowych lub rozk³ad widm na
drgania pierwotne. W efekcie uzyskuje siê szczegó³owe informacje umo¿liwiaj¹ce
analizowaæ stan wody w ¿ywnoœci. Dotychczas nie istniej¹ doniesienia pozwalaj¹ce
powi¹zaæ wartoœci aktywnoœci wody z wynikami badañ spektroskopowych w bliskiej
podczerwieni.

W pracy podjêto próbê powi¹zania wyników pomiarów z zastosowaniem bliskiej
podczerwieni ze zmianami aktywnoœci wody spowodowanej procesem krystalizacji
miodu. Materia³ badawczy stanowi³o dziesiêæ ró¿nych odmian miodu
skrystalizowanego. Ka¿d¹ próbê miodu podzielono na dwie czêœci. Jedn¹
wykorzystano do badañ jako miód skrystalizowany, drug¹ poddano up³ynnianiu
poprzez wygrzewanie w temperaturze 55oC przez 24 godziny w hermetycznym
opakowaniu. Próbki miodów p³ynnych poddano badaniom po wystudzeniu
i analizowano w temperaturze 25"1oC. Badania prowadzono z zastosowaniem
spektrometru Nexus FT-IR (Thermo Nicolet Corporation, USA). Preparaty
umieszczano pomiêdzy dwoma cylindrycznymi kuwetami kwarcowymi o d³ugoœci
drogi optycznej 0,1 mm i wykonywano 50-krotne skanowanie ka¿dej próbki. Pomiary
aktywnoœci wody prowadzono w pomieszczeniu termostatowanym w temperaturze
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25oC, wykorzystuj¹c przyrz¹d AQUA LAB CX-2. Pomiary prowadzono
z dok³adnoœci¹ )"w = 0,003 i powtarzano trzykrotnie dla ka¿dej próbki.

Analizowano widma ró¿nicowe uzyskane poprzez odejmowanie widm miodu
skrystalizowanego od miodu p³ynnego. Na widmach tych zidentyfikowano piki przy
paœmie charakterystycznym dla absorpcji wody. W wyniku przeprowadzonej analizy
wykazano istnienie korelacji pomiêdzy polem powierzchni zawartym pod tymi pikami
(na widmach ró¿nicowych) a przyrostem aktywnoœci wody w miodzie po krystalizacji.
Wykazano tym samym, ¿e stosuj¹c spektroskopiê w bliskiej podczerwieni mo¿liwe jest
precyzyjne identyfikowanie zmian zachodz¹cych w wi¹zaniu wody w miodzie.
Podsumowuj¹c nale¿y zaznaczyæ, ¿e uzyskane wyniki pokazuj¹ jak cenn¹ metod¹
badawcz¹ jest spektroskopia w bliskiej podczerwieni. Nawi¹zuj¹c do istniej¹cych prac
w tym zakresie mo¿na ju¿ dziœ stwierdziæ, ¿e pomiary spektroskopowe pozwalaj¹
identyfikowaæ sk³ad chemiczny miodu (g³ówne sk³adniki), zawartoœæ fazy
krystalicznej w krupcu, jak i zmiany w wi¹zaniu wody. Wszystkie te pomiary mog¹
byæ wykonane bez specjalnego przygotowania próbki w bardzo krótkim czasie. Wydaje
siê, ¿e przedstawione wyniki nie wyczerpuj¹ jeszcze mo¿liwoœci jakie daje
zastosowanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni do badania miodu.

WYNIKI ANALIZ MIKROBIOLOGICZNYCH MIODU
NA OBECNOŒÆ DRO¯D¯Y I INNYCH
ZANIECZYSZCZEÑ GRZYBOWYCH

Wit Chmielewski

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Oddzia³ Pszczelnictwa w Pu³awach
e-mail: wit.chmielewski@man.pulawy.pl

Pszczo³y w poszukiwaniu nektaru, py³ku i spadzi, czy te¿ propolisu, odwiedzaj¹
roœliny, na których czêsto osiadaj¹ zarodniki grzybów, zwykle licznie a nawet masowo
unosz¹ce siê w powietrzu („air-borne fungi”). W ten sposób mikroorganizmy te wraz
z py³kiem zbieranym przez pszczo³y robotnice trafiaj¹ do uli, gdzie mog¹
przedostawaæ siê do miodu i przyczyniaæ do obni¿enia jego jakoœci i wartoœci
od¿ywczej.

Analizy mikrobiologiczne mia³y na celu wstêpne zorientowanie siê w sk³adzie
zanieczyszczeñ mykologicznych miodu , a tak¿e co do celowoœci dalszych badañ
na temat stanu higieniczno-sanitarnego tego atrakcyjnego i popularnego artyku³u
¿ywnoœciowego.

Próby miodu zebrane przez autora w Zak³adzie Produktów Pszczelich Oddzia³u
Pszczelnictwa ISiK w Pu³awach pochodzi³y z kilku prywatnych pasiek stacjonuj¹cych
w rejonie Pu³aw, a analizy mykologiczne materia³u wykonano w Zak³adzie Biologii
Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Bia³ymstoku (Kiziewicz i in. 2008a,b).

Przebadano 5 prób miodu dostarczonych przez pszczelarzy z podejrzeniem
o pora¿enie przez rozkruszki i dro¿d¿aki. Reprezentowa³y one kilka odmian miodu
(lipowy, nektarowo-spadziowy, spadziowy, wielokwiatowy) ze zbiorów w ró¿nych
latach (1993-2005). W czêœci prób stwierdzono drobne zanieczyszczenia woskiem
i fragmentami cia³ martwych stawonogów, oraz kwaskowaty zapach i smak
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wskazuj¹cy na procesy fermentacyjne, a tak¿e nieregularn¹ krystalizacjê w formie
charakterystycznych „wykwitów” na œciankach opakowañ. W miodzie nie znaleziono
roztoczy, natomiast analizy mykologiczne da³y wynik dodatni i wykaza³y obecnoœæ
grzybów saprofitycznych (dro¿d¿aki, kropidlaki, pêdzlaki). By³y to gatunki
nastêpuj¹ce: Aspergillus flavus Link, Candida albicans (C.P. Robin), Geotrichum

candidum Link, Penicilium chrysogenum (Thom) (= P. notatum Thom)
i Zygosaccharomyces (Saccharomyces) rouxii (Boutroux).

We wszystkich przebadanych próbach i odmianach miodu stwierdzono obecnoœæ
dro¿d¿y powoduj¹cych fermentacjê produktu. Znalezione grzyby pleœniowe s¹ z kolei
producentami mykotoksyn szkodliwych dla zdrowia ludzi (Barabasz i in. 2005).

Prezentowane tu sonda¿owe badania, mimo ¿e wykonano je na stosunkowo
niewielkim materiale, to pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e sk³ad gatunkowy grzybów miodu
mo¿e byæ znacznie bogatszy i w celu dok³adniejszego poznania wymaga dalszych
badañ z uwzglêdnieniem wiêkszej liczby prób i odmian tego produktu.
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ANTYBAKTERYJNE KWASY TYPOWE DLA
MLECZKA PSZCZELEGO WYKRYTE W MIODZIE

Valery Is idorov1 , Urszula Czy¿ewska1 ,
Emil ia Jankowska1 , S³awomir Bakier2

1Instytut Chemii, Uniwersytet w Bia³ymstoku
2Katedra Techniki Cieplnej i In¿ynierii Rolniczej, Politechnika Bia³ostocka

Celem naszych badañ by³o wyznaczenie sk³adu œredniolotnych polarnych
zwi¹zków organicznych w jednokwiatowych próbkach miodu technik¹ chromatografii
gazowej sprzê¿onej ze spektometri¹ mas. W badanych próbkach miodu po raz
pierwszy oznaczono w ró¿nych iloœciach dziewiêæ kwasów alifatycznych: 7- i 8-
hydroksyoktanowy, 3-hydroksydekanowy, 9-hydroksydekanowy, 10-
hydroksydekanowy, 10-hydroksydek-2-enowy (10-HDA), 3,10-dihydroksydekanowy,
okt-2-ene-1,8-diowy i dek-2-ene-1,10-diowy kwas. Iloœæ tych zwi¹zków zmienia siê
znacznie w ró¿nych odmianach miodu: wiêkszoœæ kwasów oznaczono w miodach
spadziowych, najmniej w gryczanym i rzepakowym. Wszystkie te zwi¹zki chemiczne
zosta³y dotychczas zidentyfikowane tylko w próbkach mleczka pszczelego [1-3],
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z wyj¹tkiem jednego kwasu (dek-2-ene-1,10-diowego), który zosta³ wczeœniej
wykryty w miodzie z koniczyny, manuka i kanuka na poziomie stê¿eñ od 3.5 do 181.2
µg/g [4].

Wed³ug naszej opinii, obecnoœæ kwasów MP w miodzie jest zwi¹zana
z funkcjonowaniem gruczo³ów ¿uwaczkowych i gardzielowych m³odych pszczó³
robotnic, które przetwarzaj¹ nektar w miód. Zebrany przez pszczo³y zbieraczki nektar
bezpoœrednio przekazywany jest dla dwóch czy trzech 8-16 dniowych pszczó³, których
gruczo³y gardzielowe i ¿uwaczkowe s¹ w pe³nej aktywnoœci. Pszczo³y odbieraj¹ce
nektar dziel¹ go poprzez ci¹g³¹ trofalaksjê, dlatego nektar zaczyna kr¹¿yæ wewn¹trz
ula. Przetwarzanie nektaru w miód obejmuje odparowanie wody i dodanie enzymów
takich jak inwertaza i amylaza. Zadanie to nale¿y do m³odych pszczó³, które równie¿
odgrywaj¹ rolê karmicielek. St¹d te¿, nie mo¿na wykluczyæ, ¿e wydzieliny
produkowane przez gruczo³y ¿uwaczkowe i gardzielowe mog¹ swobodnie przechodziæ
do nektaru w czasie jego przetwarzania na miód. Nie jest jednak jasne, dlaczego
zawartoœci i sk³ad tych zwi¹zków jest ró¿na w ró¿nych odmianach miodu. Ponadto,
mog¹ one byæ bardzo zmienne w miodach uzyskanych z ró¿nych uli nale¿¹cych do tej
samej pasieki. Na przyk³ad, w dwóch próbkach miodu rzepakowego zarejestrowano
tylko œladowe iloœci 10-HDA, podczas gdy w trzeciej próbce stê¿enie tego kwasu
kszta³tuje siê na poziome 4,50 µg/g. Interesuj¹ce jest zbadanie czynników
prowadz¹cych do obserwowanych zmian, jednak rozwi¹zanie tego problemu wymaga
udzia³u specjalistów w dziedzinie pszczelarstwa i fizjologii pszczó³.

Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e obecnoœæ kwasów MP w miodzie w pozorny sposób
wp³ywa na jego antybiotyczn¹ aktywnoœæ. Wiêkszoœæ badaczy uwa¿a, ¿e aktywnoœæ ta
jest zwykle zwi¹zane z H2O2, powstaj¹cym w wyniku utleniania glukozy przez enzym
oksydaza glukozy. Jednak niektórzy badacze twierdz¹, ¿e „nie-nadtlenkowa”
aktywnoœæ miodu jest znacz¹ca i pochodzi g³ównie z frakcji kwasowej miodu, której
sk³ad do tej pory by³ niezbadany[5].

Liczne badania ujawniaj¹, ¿e 10-HDA wykazuje aktywnoœæ antybiotyczn¹ wobec
wielu bakterii i grzybów. Ten kwas t³uszczowy w stê¿eniu cztery razy mniejszym ni¿
penicylina wykazuje aktywne dzia³anie wobec Micrococcus pyrogenes, a piêæ razy
mniejszym jest aktywny jak chlorotetracyklina w stosunku do Escherichia coli [6].
W³aœciwoœæ antybiotyczn¹ wykazuje tak¿e nienasycony kwas dodek-2-ene-1,12-diowy.
St¹d pojawienie siê w miodzie stosunkowo niewielkich iloœci kwasów MP z dobrze
udokumentowanym dzia³aniem antybakteryjnym mo¿e wp³yn¹æ na synergiczne
dzia³anie z nadtlenkiem wodoru i zwi¹zkami fenolowymi, zawartymi w miodzie.
Wykonanie dalszych badañ nad zawartoœci¹ tych zwi¹zków w ró¿nych odmianach
miodu, mo¿e pog³êbiæ nasz¹ wiedzê o „nie-nadtlenkowym” przeciwbakteryjnym
dzia³aniu miodu.
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ZAWARTOŒÆ ZWI¥ZKÓW FENOLOWYCH,
ANALIZA PY£KOWA ORAZ AKTYWNOŒÆ

ANTYBIOTYCZNA MIODÓW WRZOSOWYCH
Z DOLNEGO ŒL¥SKA

Izabela Jasicka-Misiak1 , Ma³gorzata Dereñ1 , Anna Poliwoda1 ,
Dariusz Teper2 , El¿bieta Ho³derna-Kêdzia3 , Bogdan Kêdzia3

1Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej, Wydzia³ Chemii,
Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika11, 45-040 Opole
2Zak³ad Zapylania Roœlin, Oddzia³ Pszczelnictwa,
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, ul. Kazimierska 2, 24-100 Pu³awy
3Instytut W³ókien Naturalnych i Roœlin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznañ

Wœród naturalnych substancji o w³aœciwoœciach przeciwutleniaj¹cych najwiêksz¹,
a zarazem bardzo zró¿nicowan¹ pod wzglêdem struktury i w³aœciwoœci grupê stanowi¹
roœlinne zwi¹zki fenolowe. Z racji powszechnoœci wystêpowania w œwiecie roœlin,
zwi¹zki te s¹ czêstymi sk³adnikami ludzkiej diety i maj¹ ogromne znaczenia dla
naszego zdrowia. Substancje o takim charakterze, w miodzie wystêpuj¹ w postaci
kwasów fenolowych, wolnych fenoli, w formie glikozydów fenolowych, a tak¿e
polifenoli oraz flawonoidów. Dane literaturowe wskazuj¹ na to, i¿ w³aœnie substancje
fenolowe zawarte w miodzie s¹ odpowiedzialne za aktywnoœæ przeciwutleniaj¹c¹ oraz
przeciwbakteryjn¹ [1-4]. Przypuszcza siê, i¿ ró¿nice w tych w³aœciwoœciach
u poszczególnych odmian miodów, wynikaj¹ w du¿ym stopniu ze zró¿nicowanej
obecnoœci w miodzie zwi¹zków fenolowych. Aktywnoœæ antybiotyczna, oprócz
walorów smakowych i od¿ywczych, stwarza szerokie mo¿liwoœci wykorzystania
miodu nie tylko jako sk³adnika wielu preparatów leczniczych, lecz równie¿ podwy¿sza
jego walory jako sk³adnika diety. Z tych te¿ wzglêdów niezmiernie wa¿na jest kontrola
jakoœci miodu oferowanego na rynku krajowym, a co za tym idzie potrzeba
opracowania szybkich, ekonomicznych i efektywnych metod pozwalaj¹cych
na jednoznaczn¹ ocenê i identyfikacjê odmian miodów.

Celem prowadzonych badañ s¹ próby znalezienia zale¿noœci pomiêdzy ca³kowit¹
zawartoœci¹ zwi¹zków fenolowych w miodach wrzosowych pochodz¹cych z Dolnego
Œl¹ska a aktywnoœci¹ antybiotyczn¹ wykazywan¹ przez te miody. W trakcie badañ
oznaczono ca³kowit¹ zawartoœæ zwi¹zków fenolowych w próbkach miodów
wrzosowych pozyskanych zarówno metod¹ klasyczn¹, jak i mechaniczn¹. Ponadto,
wykorzystuj¹c wysokosprawn¹ chromatografiê cieczow¹ (HPLC) zidentyfikowano
wybrane zwi¹zki fenolowe w poszczególnych miodach.

Dodatkowo przeprowadzono jakoœciow¹ i iloœciow¹ analizê py³kow¹ miodów
wrzosowych pochodz¹cych od ró¿nych producentów. Badania te pos³u¿y³y do
potwierdzenia ich odmianowoœci oraz sprawdzenia w jaki sposób zastosowanie
rozluŸniaczy mechanicznych wp³ywa na ca³kowit¹ liczbê ziaren py³ku roœlin
nektarodajnych i procentow¹ zawartoœæ py³ku wrzosu w miodzie w porównaniu do
miodów pozyskiwanych bez stosowania urz¹dzeñ rozluŸniaj¹cych.
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CHARAKTERYSTYKA KRAJOWYCH MIODÓW
ODMIANOWYCH - CECHY ORGANOLEPTYCZNE

Katarzyna Kachaniuk, Helena Rybak-Chmielewska, Teresa
Szczêsna, Ewa Waœ, Dariusz Teper

Oddzia³ Pszczelnictwa w Pu³awach, 24-100 Pu³awy

W warunkach klimatycznych naszego kraju pozyskujemy miody odmianowe,
charakteryzuj¹ce siê okreœlonymi cechami typowymi dla danej odmiany. Miody te
zosta³y szczegó³owo zbadane w Oddziale Pszczelnictwa ISK w Pu³awach w latach
osiemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia. W celu dokonania ponownej oceny
i charakterystyki miodów krajowych przeprowadzono badania laboratoryjne
w zakresie okreœlania cech organoleptycznych (barwa, konsystencja, smak, zapach,
sposób krystalizacji) oraz fizyko-chemicznych dotycz¹cych sk³adu
i charakterystycznych w³aœciwoœci, analiz¹ py³kow¹ potwierdzaj¹c jego pochodzenie
botaniczne i geograficzne. W badaniach zastosowano najnowsze metody sprawdzone
i zalecane przez Miêdzynarodow¹ Komisjê do spraw Miodu. Zwykle badania
rozpoczyna siê od okreœlenia cech organoleptycznych produktu. W kraju przy
okreœleniu tych cech dla miodu najczêœciej pos³ugujemy siê charakterystyk¹ miodów
odmianowych zgodnie z PN-88/A-77626 „Miód pszczeli”. Do oceny zapachu, smaku,
barwy i sposobu krystalizacji badanej próbki miodu u¿ywamy zastosowanych
w normie okreœleñ, a nastêpnie porównujemy uzyskany opis z wymaganiami dla danej
odmiany miodu, znajduj¹cymi siê w normie. Coraz czêœciej przedstawia siê wyniki
badañ sensorycznych zgodnie z procedur¹ przyjêt¹ w UE i kolorymetrycznym
oznaczeniem barwy.

W ci¹gu trzech lat (2007- 2009) okreœlono cechy organoleptyczne dla 627 próbek
miodów. Wg PN-88/A-77626 „Miód pszczeli” charakterystykê zapachu miodów
definiujemy poprzez okreœlanie intensywnoœci tych cech jako s³aby, s³abo wyczuwalny,
silny lub mocno wyczuwalny, a w odniesieniu do odmian najczêœciej u¿ywamy
porównania z zapachem g³ównych kwitn¹cych po¿ytków : kwiatów rzepaku, akacji,
lipy, czy gryki. W stosunku do miodów wielokwiatowych u¿ywa siê te¿ okreœleñ -
zbli¿onych zapachem do kwitn¹cej ³¹ki, sadów. W okreœlaniu intensywnoœci smaku
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u¿ywamy wyra¿eñ takich jak: s³odki, ³agodny, ostry, md³y z ró¿nymi posmakami
charakterystycznymi dla odmian np.: gorzkawy, cierpkawy, ¿ywiczny. Za pomoc¹
procedury przyjêtej przez wiele krajów UE mo¿na przedstawiæ dok³adniejsz¹
charakterystykê cech organoleptycznych produktu.

W przypadku zapachu podajemy nie tylko jaki to zapach (kwiatowy, warzywny,
chemiczny) ale równie¿ jego intensywnoœæ (wyraŸna, ma³o wyraŸna).

Do okreœlenia smaku procedura stosuje nastêpuj¹ce okreœlenia: s³odycz (du¿a,
œrednia, s³aba), kwasowoœæ (wyczuwalna, lekko wyczuwalna), s³onoœæ (brak, s³abo
wyczuwalna), goryczka (wyczuwalna, lekko wyczuwalna), intensywnoœæ (du¿a, ma³a,
itp.), opis smaku z grupy s³odkich, np.: owocowy, posmak (brak, pozostaje d³ugo),
inne odczucia w ustach np. (s³odki, gorzki).

Wed³ug procedury w UE zaleca siê te¿ okreœlenie barwy miodu w skali Pfunda.
Zakres wartoœci barwy miodu w skali Pfunda wyznaczony na podstawie serii badañ

próbek miodu o ró¿nej barwie (od niemal bezbarwnej do ciemnego br¹zu) wynosi³ od 4
do powy¿ej 114.

Tabela 1

Cechy organoleptyczne krajowych miodów odmianowych

Odmiana
miodu

Zapach Smak
Barwa w skali

Pfunda
Liczba
próbek

Akacjowy
S³aby, zbli¿ony

do zapachu kwiatu akacji
S³odki,

lekko md³y
4 - 43

(18,7 )*
114

Rzepakowy
S³aby, zbli¿ony do

zapachu kwiatu rzepaku
S³odki, md³y, lekko

gorzkawy
18 - 59
(39,5)*

104

Lipowy
Silny, zbli¿ony do zapachu

kwiatu lipy
S³odki,ostry z gorzkawym

posmakiem
24 - 78
(47,7)*

42

Wielokwiatowy
Silny, zbli¿ony do zapachu

wosku pszczelego

S³odki, od ³agodnego do
ostrego z posmakiem

gorzkawym

10 - 105
(48,5) *

250

Gryczany
Bardzo silny, zbli¿ony do
zapachu kwiatów gryki

S³odki, ostry
94 - wiêcej ni¿ 114

(103,7) *
38

Wrzosowy
Silny, zbli¿ony do zapachu

wrzosu
Ma³o s³odki, ostry,

gorzkawy
89 - wiêcej ni¿ 114

(103)*
5

Nektarowo-
spadziowy

S³aby, lekko korzenny
Ma³o s³odki,

³agodny
52 - 96
(73,6)*

28

SpadŸ liœciasta S³aby, lekko korzenny
£agodny z posmakiem

cierpkawym
63 - 103
(82,7)*

21

SpadŸ iglasta
Lekko korzenny lub

¿ywiczny
£agodny, ma³o s³odki,

lekko ¿ywiczny
74 - 104
(93,5)*

25

* - wartoœci œrednie
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OZNACZANIE POZOSTA£OŒCI LINKOMYCYNY
W MIODZIE METOD¥ CHROMATOGRAFII

CIECZOWEJ ZE SPEKTROMETRI¥ MAS

T. B³¹dek, A. Gajda, M. Gbylik, A. Posyniak

Zak³ad Farmakologii i Toksykologii PIWet-PIB, Pu³awy
e-mail: aposyn@piwet.pulawy.pl

Zarówno zgnilec amerykañski (z³oœliwy) jak i zgnilec europejski s¹ jednostkami
chorobowymi mog¹cymi przyczyniæ siê do wywo³ania w pasiece negatywnych
w skutkach efektów hodowlanych. Dozwolone do stosowania zabiegi weterynaryjno-
sanitarne s¹ uci¹¿liwe i zawodne, dlatego te¿ pszczelarze doœæ czêsto decyduj¹ siê na
u¿ycie niedozwolonych do stosowania u pszczó³ antybiotyków i innych leków
przeciwbakteryjnych. Ostatnio w raportach systemu ostrzegania RASFF znalaz³a siê
informacja o wykryciu w próbkach miodu dostarczonych z Chin do krajów WE miodu
zawieraj¹cego linkomycynê. Antybiotyk ten dozwolony do stosowania u ró¿nych
gatunków zwierz¹t, których produkty s¹ przeznaczane do konsumpcji przez ludzi,
ale nie u pszczó³, gdy¿ nie zosta³y wyznaczone dla niego dopuszczalne limity
pozosta³oœci w miodzie.

W zwi¹zku z tym w Zak³adzie Farmakologii i Toksykologii PIWet-PIB opracowano
i wdro¿ono do praktyki laboratoryjnej procedurê badawcz¹ umo¿liwiaj¹c¹ wykrywanie
i oznaczanie linkomycyny w próbkach miodu. Wed³ug opracowanej procedury izolacja
linkomycyny z matrycy biologicznej nastêpuje po zastosowaniu techniki ekstrakcji
do fazy sta³ej (SPE) z kolumienkami polimerycznymi. Analiza jest wykonywana
technika chromatografii cieczowej w po³¹czeniu ze spektrometri¹ mas (LC-MS/MS).
Metodê poddano procesowi walidacji wed³ug Decyzji 2002/657/WE wyznaczaj¹c
powtarzalnoœæ, odtwarzalnoœæ, odzysk, granice wykrywalnoœci i oznaczalnoœci oraz
parametry CC" i CC$. Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e linkomycyna mo¿e byæ
wykrywana w stê¿eniach wy¿szych od 10 µg/kg z odzyskami w granicach 70%
i z powtarzalnoœci¹ mniejsz¹ od 15%.

CHROMATOGRAFICZNA METODA
OZNACZANIA POZOSTA£OŒCI

OKSYTETRACYKLINY W MIODZIE

A. Gajda, T. B³¹dek, A. Posyniak

Zak³ad Farmakologii Toksykologii PIWet-PIB, Pu³awy
e-mail: aposyn@piwet.pulawy.pl

Choroby bakteryjne pszczo³y miodnej Apis mellifera negatywnie mog¹ wp³ywaæ na
produkcjê miodu, a zwalczanie infekcji bakteryjnych pojawiaj¹cych siê w pasiekach
jest trudne i czêsto ma³o efektywne. Dlatego te¿ doœæ czêstym, choæ w œwietle
obowi¹zuj¹cych przepisów nielegalnym sposobem, jest stosowanie antybiotyków. Tym
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niemniej w 2008 r. wydano dokument (EMEA/CVMP/581586/2008), w którym
okreœlona zosta³a tymczasowa wartoœæ maksymalnego limitu pozosta³oœci (MRL) dla
oksytetracykliny w miodzie na poziomie 25 mg/kg.

W Zak³adzie Farmakologii i Toksykologii PIWet-PIB opracowano i wdro¿ono do
praktyki laboratoryjnej procedurê badawcz¹ umo¿liwiaj¹c¹ wykrywanie i oznaczanie
oksytetracykliny w próbkach miodu. Do oddzielania oksytetracykliny od sk³adników
miodu zastosowano dwa rodzaje kolumienek do ekstrakcji do fazy sta³ej (SPE): Strata
X, z faz¹ polimeryczn¹ oraz kolumienki z faz¹ karboksylow¹. Do analizy zastosowano
chromatograf cieczowy z detektorem UV (LC-UV-VIS). Detekcja odbywa³a siê przez
monitorowanie absorbancji przy d³ugoœci fali 365 nm. Metodê poddano procesowi
walidacji wed³ug Decyzji 2002/657/WE wyznaczaj¹c powtarzalnoœæ, odtwarzalnoœæ,
odzysk, granice wykrywalnoœci i oznaczalnoœci oraz parametry CC" i CC$. Uzyskane
wyniki wskazuj¹, ¿e oksytetracyklina mo¿e byæ wykrywana w stê¿eniach wy¿szych od
10 µg/kg z odzyskami w granicach 65% i z powtarzalnoœci¹ mniejsz¹ od 10%.

Po walidacji metodê zastosowano do badañ nad przechodzeniem oksytetracykliny
do miodu po eksperymentalnym podaniu pszczo³om i nad badaniem stabilnoœci
oksytetracykliny w miodzie w trakcie przechowywania.

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE MIODÓW
PSZCZELICH – WSTÊPNE WYNIKI

Hanna Ró¿añska

Pañstwowy Instytut Weterynaryjny - Pañstwowy Instytut Badawczy w Pu³awach

W dostêpnym piœmiennictwie wiele uwagi poœwiêca siê wszelkiego rodzaju
ska¿eniom chemicznym miodu. Praktycznie nie ma natomiast informacji o jego jakoœci
mikrobiologicznej, z wyj¹tkiem nielicznych prac mówi¹cych o wystêpowaniu zatruæ
powodowanych przez obecne w miodzie beztlenowe laseczki przetrwalnikuj¹ce, w tym
Clostridium botulinum. Z kolei dro¿d¿e mog¹ stanowiæ pewien problem
technologiczny, zwi¹zany z fermentacj¹ miodu. Teoretycznie w³aœciwoœci
fizykochemiczne miodu, zw³aszcza niskie pH oraz niska aktywnoœæ wody powinny
stanowiæ istotn¹ barierê dla wzrostu drobnoustrojów. W praktyce brak informacji na
ten temat.

Celem podjêtych badañ by³a ocena mikrobiologiczna miodów pszczelich ró¿nych
odmian, z uwzglêdnieniem takich parametrów, jak: ogólna liczba drobnoustrojów
tlenowych w 1 g, obecnoœæ pa³eczek Salmonella w 25 g, obecnoœæ beztlenowych
laseczek przetrwalnikuj¹cych w 0,1 g oraz liczba dro¿d¿y i pleœni w 1 g. Badano
ogó³em 140 próbek miodu, w tym 67 próbek miodu wielokwiatowego, 36 próbek
miodu lipowego, 25 próbek miodu gryczanego oraz pojedyncze próbki miodu
akacjowego, wrzosowego, rzepakowego oraz spadziowego. Badania wykonano
zgodnie z odpowiednimi polskimi normami. Œrednia ogólna liczba drobnoustrojów
tlenowych w 1 g wynosi³a 5,53 x 103 dla miodu wielokwiatowego, 5,61 x 10 3 dla
miodu lipowego oraz 1,22 x 103 dla miodu gryczanego. W ¿adnej próbce nie
stwierdzono obecnoœci pa³eczek Salmonella w 25 g. Beztlenowe laseczki
przetrwalnikuj¹ce izolowano z 21 próbek miodu wielokwiatowego (31,3%), 11 próbek
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miodu lipowego (30,56%) oraz 10 próbek miodu gryczanego (40,0%). Liczba dro¿d¿y
i pleœni w 1 g waha³a siê od poni¿ej 50 do 5,25 x 102. Badania bêd¹ kontynuowane.

CHARAKTERYSTYKA KRAJOWYCH MIODÓW
ODMIANOWYCH - CUKRY

Helena Rybak-Chmielewska, Teresa Szczêsna,
Ewa Waœ, Katarzyna Kachaniuk, Dariusz Teper

Oddzia³ Pszczelnictwa ISK Pu³awy
e-mail: helena.chmielewska@man.pulawy.pl

Badania finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego,
realizowane w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Doskonalenie
i harmonizacja metod badania sk³adu i wykrywania zafa³szowañ miodu”.

Sk³ad cukrów, zarówno jakoœciowy jak i iloœciowy, nale¿y do cech
charakterystycznych miodu. Spektrum (obraz chromatograficzny) tych zwi¹zków jest
podstawowym kryterium oceny naturalnoœci i identyfikacji produktu. Pomaga te¿,
zdaniem wielu autorów, w kwalifikowaniu miodu do odpowiedniego typu (miód
nektarowy, miód spadziowy) i do niektórych jego odmian.

Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) umo¿liwi³o
dok³adne oznaczenie zawartoœci poszczególnych cukrów i przedstawienie pe³nej
charakterystyki ich sk³adu w krajowym miodzie.

W tabeli zosta³y umieszczone wyniki dotycz¹ zawartoœci cukrów prostych: glukozy
oraz fruktozy, ich sumy (F+G) i ich stosunku czyli F/G oraz dwucukrów: sacharozy,
maltozy i trehalozy, a tak¿e jednego z trójcukrów - melecytozy, dla g³ównych odmian
miodu: wielokwiatowego, rzepakowego, akacjowego, lipowego, gryczanego,
wrzosowego, nektarowo-spadziowego, ze spadzi liœciastej i ze spadzi iglastej. £¹cznie
by³o to 608 próbek z trzech lat (2007, 2008 i 2009), o potwierdzonym analiz¹ py³kow¹
botanicznym i geograficznym pochodzeniu i pe³n¹ zgodnoœci¹ z cechami
sensorycznymi. Materia³ ten spe³nia³ te¿ fizykochemiczne kryteria normatywne.
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Tabela 1

Zawartoœæ wybranych cukrów w krajowych miodach odmianowych (%).

Odmiana miodu
Zawartoœæ  cukrów   (wartoœci œrednie)

Fruktoza Glukoza F+G* F/G Sacharoza* Maltoza Trehaloza Melecytoza

Akacjowy 41,3 26,8 68,1 1,54 4,4 2,76 1,04 0,0

Rzepakowy 38,1 36,8 74,9 1,04 0,6 2,27 0,88 0,0

Lipowy 37,5 31,5 69,0 1,19 1,1 2,41 1,25 0,8

Wielokwiat 38,4 32,1 70,5 1,20 1,36 2,57 1,19 0,7

Gryczany 37,9 32,5 70,4 1,17 0,18 2,15 1,19 0,5

Wrzosowy 39,4 30,7 70,1 1,28 0,0 1,70 0,83 0,4

Nektarowo-spadziowy 35,8 29,5 65,3 1,21 0,9 2,76 2,28 1,2

SpadŸ liœciasta 35,5 29,0 64,5 1,22 0,9 2,76 2,56 1,7

SpadŸ iglasta 34,3 27,8 62,1 1,23 0,3 3,11 3,26 3,0

* dla tych cech ustanowiono kryteria normatywne

Przedstawiony obraz zawartoœci cukrów w miodach krajowych stanowi bazê, na
której tle ³atwiej identyfikowaæ i eliminowaæ namiastki produktu, które powsta³y bez
udzia³u pszczó³ lub s¹ mieszanin¹ miodu i syropów, kwalifikowaæ miód do typów
i niektórych odmian.

CHARAKTERYSTYKA KRAJOWYCH MIODÓW
ODMIANOWYCH - WODA, WOLNE KWASY,
PRZEWODNOŒÆ ELEKTRYCZNA I PROLINA

Teresa Szczêsna, Helena Rybak-Chmielewska,
Katarzyna Kachaniuk, Ewa Waœ, Dariusz Teper

Oddzia³ Pszczelnictwa ISK Pu³awy
e-mail: helena.chmielewska@man.pulawy.pl

Badania finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, realizowane
w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Doskonalenie i harmonizacja metod badania
sk³adu i wykrywania zafa³szowañ miodu”.

W ramach uzupe³nienia charakterystyki ró¿nych odmian miodu pozyskiwanych
w ostatnim czasie w naszym kraju, w zebranych w latach 2007-2009 próbkach
oznaczono nastêpuj¹ce parametry: wodê, pH i wolne kwasy, przewodnoœæ elektryczn¹ i
prolinê. Parametry te zale¿¹ przede wszystkim od pochodzenia botanicznego nektaru
oraz pochodzenia spadzi - surowców z których pszczo³y wytwarzaj¹ miód. Zawartoœæ
wody w miodzie zale¿y równie¿ od jego dojrza³oœci, a wiêc od warunków
pozyskiwania. W pracy ³¹cznie zbadano 627 próbek miodu nale¿¹cych do
nastêpuj¹cych odmian: akacjowego, rzepakowego, lipowego, gryczanego,
wrzosowego, wielokwiatowego, nektarowo-spadziowego, spadziowego ze spadzi
z drzew iglastych i spadziowego ze spadzi z drzew liœciastych. W badaniach
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wykorzystano metody znajduj¹ce siê w PN-88/A-77626 „Miód pszczeli” oraz
opracowane przez Miêdzynarodow¹ Komisjê ds. Miodu (IHC).

Uzyskane wyniki w zakresie badanych parametrów przedstawia Tabela 1.
Zawartoœæ wody w badanych odmianach miodu bardzo rzadko przekracza³a
dopuszczalne wymaganie 20% (23% dla miodu wrzosowego). W przypadku wolnych
kwasów i proliny oraz przewodnoœci elektrycznej, tylko miód akacjowy i rzepakowy
posiada³ nieco ni¿sze od minimalnych wymagañ okreœlonych w PN-88/A-77626
wartoœci tych parametrów. Uzyskane wyniki wykorzystane bêd¹ przy nowelizacji
krajowych i miêdzynarodowych standardów dla miodu oraz przy opracowywaniu
nowych dokumentów normalizacyjnych dla miodów odmianowych.

Tabela 1

Parametry fizykochemiczne krajowych miodów odmianowych
(wartoœci œrednie)

Odmiana miodu

Badany parametr

Woda
(%)

Przewodnoœæ
elektryczna

(mS/cm)
pH

Wolne kwasy
(mval/kg)

Prolina
(mg/kg)

Akacjowy 16,5 0,21 4,10 11,3 29,5

Rzepakowy 17,4 0,24 4,13 11,4 23,8

Lipowy 17,5 0,55 4,16 21,4 49,8

Gryczany 17,4 0,42 3,91 35,0 61,9

Wrzosowy 19,6 0,66 4,21 28,3 69,8

Wielokwiatowy 17,0 0,40 4,22 17,8 40,2

Nektarowo-spadziowy 17,2 0,75 4,43 24,4 47,2

Spadziowy ze spadzi liœciastej 17,1 0,96 4,47 33,3 68,5

Spadziowy ze spadzi iglastej 17,0 1,11 4,63 27,6 73,5

WYNIKI BADAÑ Z PORÓWNAÑ
MIÊDZYLABORATORYJNYCH UZYSKANE PRZEZ

LABORATORIUM ODDZIA£U PSZCZELNICTWA ISK
W PU£AWACH W CYKLU ROCZNYM 2008/2009

Ewa Waœ, Helena Rybak-Chmielewska, Teresa Szczêsna,
Katarzyna Kachaniuk, Dariusz Teper

Oddzia³ Pszczelnictwa ISK Pu³awy
e-mail: ewa.was@man.pulawy.pl

Laboratorium Badania Jakoœci Produktów Pszczelich Oddzia³u Pszczelnictwa ISK
w Pu³awach prowadzi zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹ kontrolê jakoœci badañ
akredytowanych.

Zewnêtrzna kontrola odbywa siê poprzez systematyczny udzia³ (od 2004 roku)
w badaniach miêdzylaboratoryjnych organizowanych przez francuskie laboratorium
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BIPEA (Bureau InterProfessionnel d'Etude Analytique) w zakresie badañ jakoœci
miodu. BIPEA posiada akredytacjê na organizacjê badañ miêdzylaboratoryjnych
i spe³nia wszelkie wymagania dotycz¹ce kompetencji organizatorów tych badañ
(ILAC-G13:2000). Badania miêdzylaboratoryjne przeprowadzane s¹ w cyklu rocznym,
obejmuj¹cym 5 rund (wrzesieñ, listopad, styczeñ, marzec i maj). Liczba laboratoriów
bior¹cych udzia³ w tych porównaniach ci¹gle wzrasta. W ostatniej rundzie (maj)
w cyklu 2008/2009 uczestniczy³o ich 30.

Udzia³ laboratoriów w badaniach bieg³oœci/porównaniach miêdzylaboratoryjnych
(PT/ILC) jest jednym z narzêdzi s³u¿¹cych do sta³ego monitorowania miarodajnoœci
wyników badañ wykonywanych w laboratoriach akredytowanych lub ubiegaj¹cych siê
o akredytacjê. Od dnia 1 stycznia 2005 r. Polskie Centrum Akredytacji (PCA)
w odniesieniu do laboratoriów akredytowanych narzuci³o obowi¹zek uczestnictwa
w tych badaniach z wynikiem pozytywnym przynajmniej raz w czteroletnim cyklu
akredytacyjnym. Badania te powinny obejmowaæ wszystkie akredytowane metody
badawcze (DA-05:2004; DAB-06:2004).

Tabela 1

Ocena wyników badañ uzyskanych w Laboratorium Badania Jakoœci
Produktów Pszczelich w porównaniach miêdzylaboratoryjnych
zorganizowanych przez BIPEA w cyklu rocznym 2008/2009.

Badany parametr

WskaŸnik z-score* uzyskany dla danego parametru
w poszczególnych rundach

Runda 1/
wrzesieñ 2008

Runda2/
listopad 2008

Runda 3/
styczeñ 2009

Runda 4/
marzec 2009

Runda 5/
maj 2009

Zawartoœæ wody 0,3 0 0 0,5 0,5

pH 1 2 1 1 1

Wolne  kwasy 0,5 0,1 0,8 0,4 0,5

Przewodnoœæ w³aœciwa 0,6 0,2 0,5 0,8 0,1

Zawartoœæ HMF 1,3 0,3 0,7 0,9 0,2

Liczba diastazowa 1 1 1,25 1 0,5

Zawartoœæ fruktozy 0,9 0,4 0,05 0,2 0,2

Zawartoœæ glukozy 1,4 0,1 0,5 0,7 0,25

Zawartoœæ sacharozy 2,2 - - - 1,3

Zawartoœæ maltozy 0,4 0,9 0,5 1 0,5

Zawartoœæ turanozy 0,2 0,3 0 0,5 0

Zawartoœæ trehalozy - 1,5 0,7 1,4 -

*wskaŸnik z-score = (Xlab - Xodn)/S, (gdzie: xlab - wynik uzyskany przez laboratorium; Xodn - wartoœæ
odniesienia podana przez organizatora porównañ miêdzylaboratoryjnych; S - wartoœæ odchylenia
standardowego przyjêta przez organizatora porównañ miêdzylaboratoryjnych). Przy interpretacji
uzyskanych wyników wskaŸnika z-score przyjêto nastêpuj¹ce kryteria oceny: z |< 2| - wynik
zadowalaj¹cy; 2<|z|£ 3 – wynik w¹tpliwy; |z| > 3 - wynik niezadawalaj¹cy.
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Tabela 2

Ocena wyników analiz py³kowych miodów, wykonanych w ramach badañ
miêdzylaboratoryjnych, na podstawie porównania procentowej zawartoœci

py³ku przewodniego z wynikami pozosta³ych laboratoriów

Rundy
Wyniki badañ uzyskane
w Laboratorium Badania

Jakoœci Produktów Pszczelich

Zakresy wyników uzyskane w
pozosta³ych laboratoriach

bior¹cych udzia³ w badaniach
porównawczych

Runda 1 - wrzesieñ 2008 kasztan jadalny - 77% kasztan jadalny - 57 - 90%

Runda2 - listopad 2008 kasztan jadalny - 69% kasztan jadalny - 54 - 73%

Runda 3 - styczeñ 2009 kasztan jadalny - 94% kasztan jadalny - 94 - 98%

Runda 4 - marzec 2009 kasztan jadalny - 79% kasztan jadalny - 55 - 91%

Runda 5 - maj 2009 kasztan jadalny - 81% kasztan jadalny - 61 - 82%

Wyniki badañ uzyskane w Laboratorium Badania Jakoœci Produktów Pszczelich
Zakresy wyników uzyskane w pozosta³ych laboratoriach bior¹cych udzia³ w badaniach
porównawczych

Laboratorium Badania Jakoœci Produktów Pszczelich w cyklu 2008/2009 wziê³o
udzia³ we wszystkich piêciu rundach. Sprawdzono dok³adnoœæ stosowanych metod
oznaczania cech jakoœciowych miodu, dla których Laboratorium posiada akredytacjê
PCA:

- zawartoœci wody refraktometrycznie,
- przewodnoœci elektrycznej w³aœciwej konduktometrycznie,
- pH i zawartoœci wolnych kwasów potencjometrycznie,
- zawartoœci 5- hydroksymetylofurfuralu (HMF) metod¹ Winklera i HPLC,
- liczby diastazowej metod¹ Phadebas,
- zawartoœci cukrów: fruktozy, glukozy, sacharozy, maltozy, turanozy i trehalozy,

metod¹ HPLC,
- udzia³u py³ku przewodniego metod¹ analizy py³kowej.
Udzia³ Laboratorium Badania Jakoœci Produktów Pszczelich w badaniach

miêdzylaboratoryjnych umo¿liwi³ sprawdzenie precyzji uzyskiwanych wyników,
potwierdzi³ bieg³oœæ personelu oraz poprawnoœæ podawanych klientom informacji
i opinii dotycz¹cych jakoœci miodu.
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CHARAKTERYSTYKA KRAJOWYCH MIODÓW
ODMIANOWYCH - LICZBA DIASTAZOWA
I 5-HYDROKSYMETYLOFURFURAL (HMF)

Ewa Waœ, Helena Rybak-Chmielewska, Teresa Szczêsna,
Katarzyna Kachaniuk, Dariusz Teper

Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, ul. Kazimierska 2, 24-100 Pu³awy
e-mail: helena.chmielewska@man.pulawy.pl

Badania finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego,
realizowane w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Doskonalenie
i harmonizacja metod badania sk³adu i wykrywania zafa³szowañ miodu”.

Zawartoœæ 5-hydroksymetylofurfuralu (HMF) oraz liczba diastazowa (LD) to jedne
z podstawowych parametrów fizykochemicznych charakteryzuj¹cych jakoœæ miodu.
Wymagania w zakresie wy¿ej wymienionych parametrów reguluje Rozporz¹dzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3.10.2003 w sprawie szczegó³owych
wymagañ w zakresie jakoœci handlowej miodu (Dz.U. Nr 181, poz.1773 z póŸn. zm.).
Dokument ten wprowadza wymagania zgodne z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2001/110/EC.

Liczba diastazowa jest miar¹ aktywnoœci enzymu "-amylazy. Wyra¿ana jest
w jednostkach Schade (DN). Jedna jednostka diastazy odpowiada aktywnoœci enzymu
znajduj¹cego siê w 1g miodu, który mo¿e zhydrolizowaæ 0,01g skrobi w ci¹gu 1h
w temperaturze 40°C. Aktywnoœæ enzymu "-amylazy jest ró¿na w zale¿noœci
od odmiany miodu i obni¿a siê w czasie przechowywania oraz podgrzewania.

HMF to aktywny aldehyd powstaj¹cy przez od³¹czenie z glukozy trzech cz¹steczek
wody. Reakcja ta zachodzi w œrodowisku kwaœnym, katalizuj¹ j¹: fosforany, kwasy
karboksylowe, a zw³aszcza wysoka temperatura. W œwie¿ym miodzie HMF nie
wystêpuje lub jest obecny w minimalnych iloœciach. W miarê przechowywania
nastêpuje niewielki wzrost zawartoœci HMF, a istotn¹ rolê odgrywa temperatura.
Zawartoœæ HMF znacznie wzrasta w wy¿szej temperaturze. Du¿e zawartoœci tego
zwi¹zku w miodzie œwiadcz¹ o jego niew³aœciwym przechowywaniu (w wysokiej
temperaturze), o jego przegrzaniu podczas dekrystalizacji lub o zafa³szowaniu tego
produktu inwertem chemicznym.

Materia³ do badañ stanowi³y próbki miodów: nektarowych,
nektarowo-spadziowych i spadziowych, pozyskane w latach 2007-2009.

Oznaczenie liczby diastazowej oraz zawartoœci 5-hydroksymetylofurfuralu w wy¿ej
wymienionych próbkach wykonano metodami opracowanymi przez IHC (International
Honey Commission) w modyfikacji w³asnej. Metody te zosta³y równie¿ okreœlone
w Rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.01.2009 w sprawie
metod analiz zwi¹zanych z dokonaniem oceny miodu (Dz.U. z 2005r. Nr 187,
poz.1577 z póŸn. zm.).

Wyniki badañ oznaczanych parametrów dla ró¿nych odmian miodu zebrano
w tabeli 1.
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Tabela 1

Œrednie wartoœci liczby diastazowej (LD) oraz 5-hydroksymetylofurfuralu
(HMF) dla miodów odmianowych

Miody odmianowe LD (Schade) HMF (mg/kg)

akacjowy 13,7 1,1

rzepakowy 14,1 1,2

lipowy 21,8 1,8

gryczany 33,1 7,0

wrzosowy 21,3 4,3

wielokwiatowy 22,5 2,3

nektarowo-spadziowy 30,5 2,1

spadziowy ze spadzi liœciastej 32,8 2,6

spadziowy ze spadzi iglastej 30,3 1,3

ZAWARTOŒÆ TRICHOTECENÓW W PIERZDZE

Katarzyna Janiszewska1 , Karol Anio³owski2 , Piotr Nowakowski1

1Instytut Hodowli Zwierz¹t, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu
2Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu

Trichoteceny s¹ du¿¹ grup¹ metabolitów produkowanych przez pleœnie nale¿¹ce
g³ównie do rodzaju Fusarium oraz rodzajów Trichoderma, Trichothecium,
Myrothecium i Stachybotrys. Do tej pory zosta³o wyizolowanych i opisanych oko³o 150
trichotecenów i ich pochodnych. Chemicznie ta grupa mykotoksyn mo¿e byæ
scharakteryzowana jako posiadaj¹ca tetracykliczny 12,13-epoksytrichotecenowy
szkielet i wi¹zania podwójne C9 i C10. Wyró¿nia siê cztery grupy:

- typ A - maj¹cy grupê inn¹ ni¿ keton w pozycji C8,
- typ B - posiadaj¹ce karbonyl w pozycji C8,
- typ C - maj¹ce drug¹ formacjê epoksydow¹ przy wêglach C7 i 8 lub C9 i 10,
- typ C - posiadaj¹ce makrocykliczny pierœcieñ pomiêdzy wêglami C4 i C15

z dwoma wi¹zaniami estrowymi.
Konsumpcja przez ludzi i zwierzêta gospodarskie pora¿onych grzybami produktów

mo¿e powodowaæ wiele problemów zdrowotnych i ekonomicznych. Reakcj¹
organizmu na trichoteceny mog¹ byæ wymioty, biegunka, utrata wagi, zaburzenia
funkcjonowanie uk³adu nerwowego i krwionoœnego, immunosupresja, zmniejszenie
p³odnoœci czy uszkodzenia szpiku kostnego. Trichoteceny najczêœciej wykrywane by³y
w ziarnach zbó¿ ale ich obecnoœæ udowodniono tak¿e w innych produktach
pochodzenia roœlinnego.

Py³ek gromadzony przez pszczo³y i spo¿ywany przez ludzi jako suplement diety
stanowi¹cy ³atwo przyswajalne Ÿród³o bia³ek i witamin jest potencjalnym noœnikiem
toksyn pochodzenia pleœniowego. W zwi¹zku z powy¿szym przeanalizowano
zawartoœæ dwunastu najczêœciej wystêpuj¹cych trichotecenów (typ A i B) w pierzdze.
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Dziesiêæ prób py³ku pochodz¹cego z ró¿nych Ÿróde³ poddano analizie. Badania
przeprowadzono przy zastosowaniu chromatografu cieczowego po³¹czonego
z tandemow¹ spektrometri¹ mas (LC-MS/MS). Jedynie w czterech spoœród
analizowanych prób wykryto obecnoœæ trichotecenów. W próbie pochodz¹cej z plastra
przechowywanego w z³ych warunkach wykryto najwiêcej toksyn. Zawartoœæ
trichotecenów waha³a siê w granicach od 9 - 219 µg/kg suchej masy py³ku.

Aktualnie brak jest jasno okreœlonych poziomów zawartoœci trichotecenów
w ¿ywnoœci mog¹cych powodowaæ zagro¿enie dla zdrowia cz³owieka. Iloœci toksyn
oznaczone w pierzdze nie powinny stanowiæ zagro¿enia dla zdrowia ale powinny byæ
uwzglêdnione przy obliczeniach wielkoœci dawki dziennego pobrania trichotecenów
z po¿ywieniem.
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WP£YW OWADÓW ZAPYLAJ¥CYCH
NA OWOCOWANIE DWÓCH

ODMIAN SUCHODRZEWU KAMCZACKIEGO
(Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark)

Ma³gorzata Bo¿ek

Krzewy suchodrzewu kamczackiego posiadaj¹ jadalne, bardzo wczeœnie
dojrzewaj¹ce owoce. W dwukwiatowych kwiatostanach dolne zal¹¿nie obu kwiatów
po³¹czone s¹ przez obrastaj¹ce je liœcie przykwiatowe tworz¹ce jednolit¹ miêsist¹
os³onê. Powstaj¹ce owocostany obejmuj¹ce dwie nibyjagody, wygl¹daj¹ jak
pojedynczy owoc. W latach 2004, 2006 i 2007 prowadzono badania nad wp³ywem
owadów zapylaj¹cych na owocowanie dwóch odmian suchodrzewu kamczackiego
„Atut’ i ‘Duet”. Doœwiadczenia prowadzono w Polsce po³udniowo-wchodniej -
w Gospodarstwie Doœwiadczalnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Kwiaty dostêpne przez ca³y okres kwitnienia dla owadów zapylaj¹cych wi¹za³y
owoce w bardzo wysokim procencie - œrednio z lat 90,57% ze 100 kwiatów dla
odmiany ‘Duet’ i 88,08% dla odmiany ‘Atut’. Natomiast podczas samozapylenia pod
izolatorem procent kwiatów wydaj¹cych owoce by³ niski i w przypadku odmiany
‘Atut’ wynosi³ œrednio 11,27%, a dla odmiany ‘Duet’ 23,85%. Owocostany powsta³e
z kwiatów izolowanych mia³y œrednio o 45-50 % mniejsz¹ masê ni¿ zawi¹zane
z kwiatów dostêpnych dla owadów zapylaj¹cych.

ROŒLINY STEPOWE RODZIMEJ FLORY
PO¯YTKIEM DLA OWADÓW PSZCZO£OWATYCH

Mykhaylo Chernetskyy, Ryszard Sawicki ,
Krystyna D¹browska, Maciej Kwiatkowski

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin
e-mail: sedum@o2.pl, rsawicki@op.pl, dabk@poczta.onet.pl, botanik@hektor.umcs.lublin.pl

Roœlinnoœæ zbiorowisk stepowych (kserotermicznych) rodzimej flory jest bogatym
po¿ytkiem dla owadów. W sk³adzie takich zbiorowisk spotyka siê wartoœciowo ró¿ne
roœliny miododajne. W Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie zgromadzono ponad
160 gatunków stepowych nale¿¹cych do 105 rodzajów i 39 rodzin. Wiêkszoœæ z nich
zosta³a sprowadzona z naturalnych stanowisk Lubelszczyzny, pozosta³e pochodz¹
z innych rejonów naszego kraju (w tym gatunki chronione i zagro¿one wyginiêciem).
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S³u¿¹ pokarmem entomofaunie ¿yj¹cej na terenie Ogrodu i w jego okolicach,
szczególnie dzikim owadom pszczo³owatym.

W niniejszym doniesieniu analizowano kolekcjê roœlin stepowych ojczystej flory
Ogrodu Botanicznego UMCS w aspekcie wartoœci pszczelarskiej.

Z danych zawartych w literaturze [1-4] gatunki py³kodajne i nektaropy³kodajne
stanowi¹ oko³o 40% taksonów wymienionej kolekcji roœlin stepowych. Wed³ug skali
wartoœci pszczelarskiej wytypowano nastêpuj¹ce grupy roœlin: bardzo dobre
(Centaurea scabiosa L., Dictamnus albus L., Echium russicum J. F. Gmel.,
E. vulgare L., Eryngium planum L., Origanum vulgare L., Salvia verticillata L. i in.),
dobre (Adonis vernalis L., Anthericum ramosum L., Astragalus onobrychis L.,
Clematis recta L., Coronilla varia L., Cynoglossum officinale L., Galium verum L.,
Sedum acre L., Teucrium chamaedrys L., Thymus spp. i in.), œrednie (Asparagus

officinalis L., Gypsophila paniculata L., Primula veris L., Scabiosa ochroleuca L.,
Veronica officinalis L., V. spicata L. i in.) i s³abe (Campanula glomerata L.). Ponadto
na terenie Ogrodu wystêpuj¹ spontanicznie gatunki charakterystyczne dla muraw
kserotermicznych (Lotus corniculatus L., Medicago spp., Melilotus spp.,
Pimpinella saxifraga L., Prunella vulgaris L., Vicia spp. i in.), które wykazuj¹
w ró¿nym stopniu przydatnoœæ pszczelarsk¹.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje kilka gatunków, które nie znalaz³y miejsca
w opracowaniach monograficznych krajowych [2-4] i zagranicznych [1] jako roœliny
miododajne. S¹ to, m.in.: Aster amellus L. (VIII-IX), Linosyris vulgaris Cass. (VII-IX),
Lithospermum purpurocaeruleum L. (V-VI), które obficie kwitn¹ i chêtnie s¹
oblatywane przez pszczo³owate. Obecnie wymienione gatunki s¹ przedmiotem naszych
badañ pod wzglêdem wydajnoœci py³kowej i nektarowej.

Literatura:
Bodnarèuk L.I . , Solomacha T.D. , I l lâš A.M. , Solomacha V.A. ,

Gorovyj V.G. (1993) - Atlas medonosnych roslyn Ukrainy. Uro�aj, Kyiv.
Ko³ towski Z. (2006) - Wielki at³as roœlin miododajnych. Przedsiêbiorstwo

Wydawnicze Rzeczpospolita SA, Warszawa.
Lipiñski M. (1976) - Po¿ytki pszczele, zapylanie i miododajnoœæ roœlin. Wyd. II.

PWPiL, Warszawa.
Pogorzelec M. (2006) - Roœliny miododajne. Gospodarstwo Pasieczne ‘S¹decki

Bartnik’, Nowy S¹cz.
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OCHRONA MURAW KSEROTERMICZNYCH
WARUNKIEM ZACHOWANIA CENNYCH

GATUNKÓW PO¯YTKOWYCH

Anna Cwener1 , Bo¿ena Denisow2

1Zak³ad Geobotaniki, Instytut Biologii UMCS, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin,
e-mail: acwener@wp.pl
Katedra Botaniki, Pracownia Biologii Roœlin Ogrodniczych,
2Uniwersytet Przyrodniczy, ul Akademicka 15, 20-950 Lublin,

Murawy kserotermiczne nale¿¹ do wa¿nych siedlisk refugialnych dzikich owadów
pszczo³owatych. Ich rola biocenotyczna oraz wa¿na funkcja w utrzymaniu ogólnej
ró¿norodnoœci gatunkowej i liczebnoœci zapylaczy by³a podkreœlana wielokrotnie
(Dylewska 1995, Banaszak 1995). Na obszarze Wy¿yny Lubelskiej murawy
kserotermiczne rozwijaj¹ siê na stromych, nas³onecznionych zboczach, na suchym
pod³o¿u wapiennym oraz na lessie. Gatunki buduj¹ce tego typu fitocenozy to g³ównie
roœliny œwiat³olubne. Badania florystyczne prowadzone pod k¹tem zasobnoœci p³atów
muraw termofilnych w gatunki po¿ytkowe wykaza³y du¿y ich udzia³ w ogólnych
zasobach flory (Wrzesieñ, Denisow 2006).

Wœród aktualnych zagro¿eñ dla zbiorowisk roœlinnoœci kserotermicznej mo¿na
wyró¿niæ trzy podstawowe grupy niebezpieczeñstw

1. zmniejszanie siê iloœci siedlisk odpowiednich dla rozwoju tego typu flory oraz
kurczenie siê ich powierzchni w wyniku naturalnych procesów sukcesyjnych

2. planowe zalesianie niektórych skarp z roœlinnoœci¹ murawow¹ i wprowadzanie
drzewostanu o ma³ych wymaganiach siedliskowych, ale te¿ nieprzydatnych dla
zapylaczy (g³ównie Pinus sylvestris, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa)

3. mechaniczne niszczenie zboczy oraz eutrofizacja siedlisk na skutek sp³ywu z pól
nawozów sztucznych.

Wszystkie wymienione zjawiska s¹ niekorzystne i prowadz¹ do zaniku w p³atach
muraw wielu cennych gatunków po¿ytkowych, które nie wytrzymuj¹ konkurencji
w nowych warunkach.

Od dawana murawy, ze wzglêdu na bogactwo gatunkowe, obejmowane by³y
ochron¹ prawn¹ jako rezerwaty przyrody lub u¿ytki ekologiczne. Jednak ich area³, na
skutek zaniechania u¿ytkowania, drastycznie spada. Obecnie chronione s¹ równie¿
w sieci Natura 2000 jako siedlisko 6210. Na murawach objêtych ochron¹,
a zagro¿onych sukcesj¹ prowadzone s¹ zabiegi ochrony czynnej: usuwanie drzew
i krzewów, wykaszanie, wznawianie wypasu. W ramach programu Natura 2000
zalecane jest tak¿e przywracanie w³aœciwego stanu siedliska, np. poprzez wzmacnianie
populacji rzadkich gatunków, bêd¹cych jednoczeœnie dobrymi roœlinami po¿ytkowymi
(np. Adonis vernalis). Du¿y potencja³ mo¿liwoœci poprawy po¿ytków tkwi w area³ach
siedlisk murawowych w przesz³oœci zajêtych pod uprawê, a obecnie od³ogowanych, na
których odtwarzanie siê muraw mo¿na wspomagaæ przez podsiewanie specjalnie
selekcjonowanych, sprawdzonych, dobrych gatunków po¿ytkowych. Ponadto, istotna
jest specyficzna fenologia muraw: intensywne kwitnienie wiosn¹, nieco s³absze latem
i ponowny rozwój roœlinnoœci w terminie póŸnoletnim, co uzupe³nia luki pokarmowe
w taœmie po¿ytkowej zapylaczy.
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PY£EK LESZCZYNY (Corylus L.)
WCZESNOWIOSENNYM ZRÓD£EM PO¯YTKU

Agnieszka D¹browska, Mykhaylo Chernetskyy

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin
e-mail: dabrowskaa@vp.pl, sedum@o2.pl

Krzewy leszczyny Corylus L. na prze³omie lutego i marca w sprzyjaj¹cych
warunkach pogodowych s¹ Ÿród³em cennego po¿ytku py³kowego dla pszczo³y
miodnej. Kwiaty mêskie leszczyny tworz¹ kotkowate kwiatostany, które skupiaj¹
œrednio 240 kwiatów. W czasie kwitnienia oœ kwiatostanu wyd³u¿a siê i zapewnia
luŸniejsze po³o¿enie kwiatów, co u³atwia opró¿nianie pylników z py³ku. Jeden
kwiatostan uwalnia 8 736 000 ziaren. Py³ek leszczyny zbierany jest przez pszczo³y
w postaci œredniej wielkoœci obnó¿y o kolorze jasno¿ó³tym.

Obserwacje fenologiczne kwitnienia kwiatów mêskich siedmiu taksonów Corylus

(tab. 1) przeprowadzono na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS w latach 2008-2009.
W tym czasie badano równie¿ stê¿enie ziaren py³ku leszczyny w atmosferze Lublina
przy zastosowaniu aparatu Durhama.

Œrednia d³ugoœæ kwiatostanów mêskich badanych taksonów leszczyny przed
kwitnieniem by³a zró¿nicowana. Najkrótszymi kwiatostanami charakteryzowa³a siê
C. cornuta œrednio 8mm, zaœ najd³u¿szymi C. americana (35mm). W pe³ni kwitnienia
oœ kwiatostanu Corylus wyd³u¿a³a siê œrednio o 50%. Najwczeœniej na prze³omie
stycznia i lutego rozpoczyna³a kwitnienie C. avellana, nastêpnie w lutym C. colurna

i C. americana, w marcu pozosta³e badane taksony. Koniec kwitnienia zwykle
przypada³ w lutym lub marcu w zale¿noœci od warunków pogodowych panuj¹cych
w czasie kwitnienia. Œrednia d³ugoœæ sezonu py³kowego wynosi³a 27 dni, przy czym
najkrócej kwit³a C. cornuta (tab. 1). W aeroplanktonie Lublina pierwsze ziarna py³ku
Corylus zanotowano w 2008 roku 14 stycznia, natomiast w 2009 roku 3 marca. Koniec
pylenia w obydwu latach przypada³ na po³owê kwietnia. Maksymalne stê¿enie py³ku
wyst¹pi³o w 2008 roku miêdzy 24 a 27 lutego, zaœ w 2009 miêdzy 28 a 29 marca.

Tabela 1.

Dynamika rozwoju kwiatostanów oraz okresy kwitnienia Corylus L.

Taxon

D³ugoœæ kwiatostanów (mm) Okres kwitnienia

przed
kwitnieniem

w pe³ni
kwitnienia

pocz¹tek koniec czas trwania (dni)

2008 2009 2008 2009 2008 2009

C. americana Marsh 35 66 26.01 10.03 22.02 10.04 27 31

C. avellana L. 33 60 26.01 6.02 22.02 7.04 27 55

C. avellana L. ‘Contorta’ 22 64 13.03 20.03 2.04 17.04 20 28

C. avellana L. ‘Pendula’ 28 69 26.02 12.03 22.03 10.04 25 29

C. colurna L. 26 52 3.02 9.03 3.03 7.04 29 29

C. cornuta Marshall 8 17 3.03 26.03 15.03 17.04 12 22

C. maxima Mill. 29 55 14.02 14.03 7.03 10.04 22 27
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KWITNIENIE I PYLENIE Cichorium intybus L.
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Cykoria podró¿nik (Cichorium intybus L.) jest gatunkiem pospolicie wystêpuj¹cym
w zbiorowiskach ruderalnych i synantropijnych. G³uchov (1950) oraz Lipiñski (1982)
umieszczaj¹ ten gatunek wœród cennych roœlin miododajnych. Jab³oñski
i Ko³towski (2001) podaj¹, ¿e wydajnoœæ cukrowa, zale¿nie od roku badañ, waha siê
od 12-37 kg/ha.

Obecnoœæ py³ku Cichorium potwierdzaj¹ w obrazie mikroskopowym miodów
i innych produktów pszczelich liczni autorzy (m. in. Warakomska1992,
Wróblewska 2002).

Podjête w latach 2002-2006 badania mia³y na celu okreœlenie wydajnoœci py³kowej
Cichorium intybus w zbiorowiskach ruderalnych na terenie Lublina.

Kwitnienie badanego gatunku rozpoczyna³o siê w pierwszej dekadzie czerwca
i trwa³o zale¿nie od panuj¹cych warunków atmosferycznych do po³owy wrzeœnia lub
nawet do paŸdziernika. Pe³nia kwitnienia przypada³a w okresie od koñca czerwca do
koñca lipca. Roœliny charakteryzowa³y siê pêdami silnie rozga³êzionymi, na których
osadzone by³y du¿e koszyczki o œrednicy 3-5 cm. Liczba dostarczaj¹cych py³ku
obup³ciowych kwiatów jêzyczkowatych w jednym koszyczku waha³a siê od 14 do 24
(19,26). Otwieranie koszyczków rozpoczyna³o siê we wczesnych godzinach rannych.
W miesi¹cu czerwcu ponad 50% koszyczków otwiera³o siê pomiêdzy 5.00 a 6.00 czasu
letniego. Zaobserwowano przesuniêcie szczytu otwierania siê koszyczków o oko³o
godzinê (6.00-7.00) w miesi¹cu wrzeœniu. Wraz z otwarciem koszyczków
rozpoczyna³o siê uwalnianie py³ku. Ustalona doœwiadczalnie masa dostarczonego
py³ku wynosi³a œrednio z lat badañ 1,24 mg z jednego koszyczka, jeden pêd cykorii
podró¿nik wytwarzaj¹cy od 29 do 197, przeciêtnie 61,03 koszyczków dostarcza
œrednio 75,67 mg py³ku. Oszacowana wydajnoœæ py³kowa ze wzglêdu na du¿¹
zmiennoœæ obfitoœci kwitnienia roœlin oraz ich zagêszczenia w fitocenozach
synantropijnych waha³a siê w latach badañ od 10,2 do 167,7 kg z 1 ha.

W warunkach Lublina wiêkszoœæ notowanych na kwiatach cykorii owadów
stanowi³a pszczo³a miodna - œrednio 43,08% zapylaczy. Chêtnie kwiaty odwiedzane
by³y te¿ przez pszczo³y samotnice (31,67%). Nieco mniej licznie pojawia³y siê ró¿ne
gatunki trzmiela (Bombus sp.) - œrednio 16,4% ogó³u zapylaczy. Na kwiatach cykorii
podró¿nik wystêpowa³y równie¿ muchówki (Diptera) oraz sporadycznie motyle.
Zagêszczenie owadów pszczo³owatych w szczytowych godzinach siêga³o nawet 13,3
osobników na 1m2. Nasilenie oblotu w ci¹gu dnia przypada³o pomiêdzy 8.00 a 11.00.

Materia³y z Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Pu³awy 2010 123



LETNI PO¯YTEK PY£KOWY I OBLOT PRZEZ
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Na obszarze Polski wystêpuj¹ cztery gatunki z rodzaju Arctium. Najczêœciej
w zbiorowiskach ruderalnych pojawiaj¹ siê A. tomentosum Mill. i A. lappa. L, tworz¹c
niekiedy zwarte p³aty. Py³ek tych gatunków stanowi po¿ywienie owadów
pszczo³owatych, co potwierdzaj¹ analizy py³kowe (Wróblewska 2002), Teper (2005).
Wydajnoœæ miodowa gatunków z rodzaju Arctium w zbiorowiskach na terenie Ukrainy
oceniana jest na 100 kg z 1 ha (Bodnarczuk i in. (1993). W Polsce wstêpn¹ ocenê
pylenia dwóch gatunków Arctium przedstawili wczeœniej Wróblewska i Stawiarz
(2006).

Badania kwitnienia i obserwacje pylenia A. tomentosum Mill. i A. lappa. L. podjêto
w latach 2002-2006 na terenie Lublina. Pos³ugiwano siê metodami powszechnie
stosowanymi w botanice pszczelarskiej. W warunkach termicznych Lublina oba
gatunki zakwitaj¹ w po³owie lipca i ich kwitnienie trwa do wrzeœnia. Kwitnienia
A. lappa jest nieco intensywniejsze z pe³ni¹ trwaj¹c¹ œrednio 19,2 dni w porównaniu
do A tomentosum, którego pe³nia kwitnienia przed³u¿a siê zwykle do ponad trzech
tygodni. Koszyczki obu gatunków zawieraj¹ wy³¹cznie kwiaty rurkowate. Ich liczba
w jednym kwiatostanie wynios³a œrednio z lat 38,4 (A tomentosum) i 79,14 (A lappa).
Liczba koszyczków na pêdzie waha³a siê od 8 do 91 (A lappa) oraz od 39 do 139
(A. tomentosum). Oszacowana œrednia masa py³ku wytwarzanego przez 10 kwiatów
wynios³a 0,79 mg (A lappa) oraz 1,13 mg (A. tomentosum). Wydajnoœæ py³kowa
w zale¿noœci od roku badañ i zmiennego zagêszczenia pêdów na jednostce
powierzchni waha³a siê w szerokich granicach od 13,8 do 56,8 kg/ha (A. tomentosum)
oraz od 14,1 do 26,4 kg/ ha (A. lappa).

Kwiaty obu gatunków stanowi¹ atrakcyjny po¿ytek py³kowy dla owadów
pszczo³owatych, wœród których przewa¿a pszczo³a miodna, stanowi¹ca œrednio 60,3%
(A lappa) oraz 64,4% (A. tomentosum) ogó³u zapylaczy. Kwiaty s¹ licznie odwiedzane
tak¿e przez trzmiele oraz pszczo³y samotnice.
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Gatunki z rodzaju Campanula s¹ typowe dla flory strefy klimatu umiarkowanego
pó³kuli pó³nocnej, z najwiêkszym zró¿nicowaniem gatunkowym w rejonie Morza
Œródziemnego. We florze Polski reprezentowane s¹ przez 18 taksonów, z których
wiêkszoœæ ma rozleg³y area³ wystêpowania oraz szerok¹ amplitudê synekologiczn¹
(fitocenozy z klasy Molinio-Arrhenatheretea, Festuco-Brometea, Querco-Fagetea,
Trifolio-Geranietea, Nardo-Callunetea).

W latach 2006-2008 prowadzono obserwacje kwitnienia oraz pylenia kilku
gatunków z rodzaju Campanula (C. patula L., C. persicifolia L., C. glomerata L.)
wystêpuj¹cych na Wy¿ynie Lubelskie w zbiorowiskach naturalnych lub
antropogenicznie przekszta³conych.

Kwitnienie C. patula rozpoczyna siê ju¿ w maju z pe³ni¹ przypadaj¹c¹ na miesi¹c
czerwiec, C. persicifolia kwitnie najbardziej efektywnie od po³owy czerwca do po³owy
lipca, a kwitnienie C. glomerata rozpoczyna siê pod koniec czerwca i trwa w niektóre
lata nawet do paŸdziernika.

Wiêkszoœæ kwiatów C. patula i C. persicifolia otwiera siê pomiêdzy 10.00 a 14.00,
a C. glomerata do 16.00.(EET). Kwiaty s¹ wybitnie przedpr¹tne, a prezentacja py³ku
trwa przeciêtnie 1,8 doby. Najdrobniejszymi pylnikami charakteryzowa³ siê C. patula i
st¹d pyli³ najs³abiej dostarczaj¹c tylko 1,4-1,8 mg py³ku z 10 pylników. Masa py³ku
w 10 pylnikach C. persicifolia wynosi³a od 6,0 do 8,2 mg. Oszacowane iloœci po¿ytku
py³kowego wykazywa³y wahania pomiêdzy stanowiskami badawczymi, co by³o
wynikiem zró¿nicowanego zagêszczenia roœlin oraz zmiennej obfitoœci kwitnienia.
W p³atach badanych fitocenoz C. patula dostarcza³ od 1,4 g do 12,5 g py³ku z 10 m2,
C. persicifolia od 1,3 g do 19,8 g z 10 m2, a C. glomerata od 2,3 g do 7,9 g py³ku z
10 m2. Py³ek charakteryzowa³ siê œredni¹ ¿ywotnoœci¹ od 47,4 (C. patula) do 90,1
(C. glomerata). Na kwiatach obserwowano liczne Apoidea, Diptera oraz Coleoptera,

co podkreœla funkcjê biocenotyczn¹ badanych gatunków.
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GATUNKI Z RODZAJU Solidago
- PO¯YTKOWE CZY INWAZYJNE ?
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W Polsce do najczêœciej spotykanych gatunków z rodzaju Solidago nale¿¹
S. gigantea Aiton oraz S. canadensis L. Obie s¹ pó³noconamerykañskimi bylinami,
które przyby³y do Europy w po³owie XIX w., jako ozdobne, ale znalaz³y te¿ uznanie
jako dobre roœliny po¿ytkowe (Gluchov 1952, Howes 1979, Demianowicz 1953,
Szklanowska 1997, Jab³oñski 2000, Strza³kowska 2006). Ich area³ wzrasta³ szybko,
a obecnie w wielu krajach znalaz³y siê na listach gatunków inwazyjnych o du¿ym
zagro¿eniu dla rodzimych flor. W Polsce naw³oæ póŸna i kanadyjska wystêpuj¹
masowo na terenie ca³ego kraju, z nieco mniejszym nasileniem w rejonach
pó³nocno-wschodnich. Pojawiaj¹ siê g³ównie na siedliskach ruderalnych, ale
wielohektarowe ³any tworz¹ równie¿ w dolinach rzecznych, na leœnych wyrêbach.
Rozprzestrzeniaj¹ siê na nieu¿ytkowanych ³¹kach i niekontrolowane opanowuj¹ je
w ci¹gu 2-3 sezonów, wypieraj¹c tym samym wiêkszoœæ gatunków, równie¿
dostarczaj¹cych po¿ytku.

Wieloletnie badania nektarowania oraz pylenia gatunków naw³oci prowadzone
w Pu³awach (2001-2003) oraz w fitocenozach ruderalnych na terenie Lublina
(2002-2006) dowodz¹ jednoznacznie, ¿e s¹ to cenne roœliny po¿ytkowe. Œrednia
wydajnoœæ cukrowa w warunkach uprawy wynosi od 250 kg z 1 ha (S. gigantea) do
380 kg z 1 ha (S.canadensis). Iloœæ po¿ytku py³kowego uzyskiwanego ze zwartego
³anu roœlin kultywowanych siêga 48 kg z 1 ha w przypadku S. gigantea i a¿ 90 kg
z 1 ha S. canadensis. Wartoœci uzyskane w zbiorowiskach naturalnych s¹ œrednio 50%
ni¿sze.

Cech¹ charakterystyczn¹ zbiorowisk zdominowanych przez gatunki naw³oci jest
ich s³abe zró¿nicowanie florystyczne, œrednia liczba taksonów wynosi 21,0 (±4,5).
Przek³ada siê to na rozk³ad po¿ytku w sezonie wegetacyjnym. Area³y zajête przez
najczêstsz¹ na terenie kraju asocjacjê Rudbeckio-Solidaginetum dostarczaj¹ po¿ytku
dopiero w okresie schy³ku lata. PóŸna pora kwitnienia jest niekwestionowan¹ zalet¹
naw³oci, przeciêtnie rozpoczyna siê ono w II dekadzie lipca i trwa do I dekady
paŸdziernika, zabezpiecza wiêc pokarm w okresie du¿ego zapotrzebowania oraz
gromadzenia zapasów do zimowli. Trzeba jednak mieæ na uwadze,
¿e niekontrolowane, masowe rozprzestrzenianie naw³oci mo¿e regionalnie dodatkowo
zaburzaæ ci¹g³oœæ taœmy pokarmowej, ograniczaj¹c wystêpowanie innych cennych
roœlin miododajnych i py³kodajnych kwitn¹cych we wczeœniejszym okresie sezonu
wegetacyjnego, szczególnie jeœli bêdzie to dotyczy³o wypierania flory siedlisk
³¹kowych.
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CHARAKTERYSTYKA NEKTARNIKÓW
KWIATOWYCH BLUSZCZU POSPOLITEGO
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Bluszcz pospolity nale¿¹cy do rodziny Araliaceae to zimozielone, d³ugowieczne
pn¹cze do¿ywaj¹ce do 400 lat. W stanie naturalnym wystêpuje w Europie, Azji
Mniejszej i na Kaukazie. W warunkach naturalnych kwitnienie bluszczu obserwowane
jest stosunkowo rzadko. Kwiaty pojawiaj¹ siê jesieni¹ (IX-XI) na 8-10-letnich tzw.
pêdach p³odnych, które s¹ jednoczeœnie pêdami pn¹cymi. Zebrane w pó³koliste
baldachy, protogyniczne kwiaty bluszczu s¹ zapylane przez owady (g³ównie pszczo³y
i muchówki) i dostarczaj¹ zapylaczom przede wszystkim nektaru. Niepozorne,
piêciokrotne kwiaty o specyficznym zapachu, maj¹ miêsiste p³atki korony
o zielonkawej barwie oraz 5 prêcików o ¿ó³tych pylnikach. Zal¹¿nia dolnego s³upka
otoczona jest nektarnikiem w kszta³cie pokaŸnego dysku.

Strukturê gruczo³u nektarnikowego bluszczu pospolitego analizowano
w mikroskopach: stereoskopowym, skaningowym elektronowym oraz œwietlnym.

Nektarnik bluszczu odznacza siê zielonym zabarwieniem i nale¿y do nektarników
³atwo dostêpnych, tzw. odkrytych oraz do nektarników trwa³ych. Sekrecja nektaru
rozpoczyna siê trzeciego dnia antezy i trwa do koñca czasu kwitnienia. Gruczo³
nektarnikowy charakteryzuje siê pofa³dowan¹ powierzchni¹. Epiderma miodnika
pokryta jest wyraŸnymi, g³êbokimi pr¹¿kami kutykularnymi. Sekrecja nektaru odbywa
siê przez zmodyfikowane, stale otwarte aparaty szparkowe zlokalizowane w epidermie
nektarnika. Na 1 mm2 epidermy obserwowano 22 szparki. Aparaty szparkowe znajduj¹
siê w ró¿nych fazach rozwojowych. Szparki m³odsze, zamkniête nab³onkiem
z kutykuli, umiejscowione s¹ poni¿ej poziomu innych komórek epidermy, natomiast
szparki dojrza³e s¹ otwarte, maj¹ masywne listwy kutykularne i le¿¹ powy¿ej poziomu
s¹siaduj¹cych komórek epidermy. Sporadycznie na powierzchni nektarnika
obserwowano T-kszta³tne trichomy mechaniczne.

Na podstawie obserwacji przekrojów pod³u¿nych przez nektarnik stwierdzono, ¿e
gruczo³ ten zbudowany jest z jednowarstwowej epidermy pokrytej grub¹ silnie
pr¹¿kowan¹ kutykul¹ oraz z kilkunastu warstw parenchymy sekrecyjnej o drobnych
komórkach zawieraj¹cych liczne chloroplasty.

Starsze kwiaty o br¹zowo zabarwionych nektarnikach charakteryzowa³y siê
wystêpowaniem antocyjanu w wakuolach komórek tkanki gruczo³owej.

Ponadto w wielu komórkach parenchymy, zarówno w nektarnikach zielonych, jak
i br¹zowych obecne by³y kryszta³y szczawianu wapnia w postaci druzów.
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OCENA WARTOŒCI PO¯YTKOWEJ
NOWYCH, NISKOERUKOWYCH
I NISKOGLUKOZYLANOWYCH

LINII GORCZYCY BIA£EJ
(Sinapis alba L., BRASSICACEAE)
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Kwitn¹ce pola gorczycy bia³ej s¹ chêtnie oblatywane przez pszczo³y miodne
oferuj¹c owadom nektar i py³ek. Roœlinê t¹ uprawia siê g³ównie na nasiona, których
dobry plon jest uzale¿niony od obecnoœci zapylaczy. Po ulepszeniu sk³adu
chemicznego nasion, gorczyca bia³a mo¿e staæ siê alternatyw¹ dla rzepaku ozimego
oraz Ÿród³em wysokobia³kowej paszy. Oddzia³ Roœlin Oleistych IHAR w Poznaniu
prowadzi hodowlê linii o niskiej zawartoœci kwasu erukowego oraz glokozynolanów,
której efektem jest uzyskanie roœlin o nasionach pozbawionych synalbiny.

W latach 2005-2007 prowadzono ocenê wartoœci pszczelarskiej 63 ulepszonych
linii gorczycy bia³ej, wysiewanych na poletkach eksperymentalnych IHAR
w Poznaniu. Podczas pe³ni kwitnienia badano metod¹ pipetow¹ masê nektaru
wydzielonego w ci¹gu 24 godzin i koncentracjê cukrów w nektarze (za pomoc¹
refraktometru rêcznego) a na ich podstawie okreœlono wydajnoœæ cukrow¹ 10 kwiatów.
Przy pobieraniu prób oceniano aktywnoœæ nektarników kwiatowych notuj¹c obecnoœæ
i wielkoœæ kropel sekretu na ich powierzchni. Okreœlono tak¿e wydajnoœæ py³kow¹
10 kwiatów stosuj¹c metodê eterowo-wagow¹. Zwrócono uwagê na zmiany
w budowie morfologicznej kwiatów poszczególnych linii.

U wszystkich linii nektar produkowa³y 2 pary nektarników, usytuowane przy
podstawie nitek prêcikowych. Zwykle obficiej wydziela³y nektar gruczo³y u nasady
prêcików krótszych. Linie ró¿ni³y siê istotnie pod wzglêdem œredniej masy nektaru
wytworzonej przez 10 kwiatów, która waha³a siê od 0,83 do 24,41 mg. Koncentracja
cukrów w nektarze wynios³a 9-43,5%. Dziesiêæ kwiatów produkowa³o œrednio od 0,14
do 5,1 mg cukrów w nektarze. Hodowane linie mia³y zró¿nicowan¹ wydajnoœæ
py³kow¹. Œrednie masy py³ku z 10 kwiatów waha³y siê od 1,6 do 8,97 mg i dla
wiêkszoœci linii by³y ni¿sze w porównaniu do odm. Nakielska czy Borowska. Ponadto
u niektórych linii zaobserwowano anomalie w budowie kwiatów. U trzech linii
zroœniête by³y nitki prêcikowe, a u trzech innych - dzia³ki kielicha, co mog³oby
utrudniaæ dostêp owadów do wydzielanego nektaru. Przeciwnie, w kwiatach siedmiu
linii dzia³ki kielicha odgina³y siê silnie w kierunku szypu³ki kwiatowej, tak ¿e nektar
by³ bardzo wyeksponowany. Ró¿nice w produkcji nektaru i jego dostêpnoœci mog¹
wp³ywaæ na intensywnoœæ odwiedzin zapylaczy. Przeprowadzone badania pozwol¹
wytypowaæ linie najbardziej atrakcyjne dla owadów a jednoczeœnie z nisk¹ zawartoœci¹
kwasu erukowego i glukozynolanów w nasionach.
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KWITNIENIE I WARTOŒÆ PO¯YTKOWA RANNIKA
ZIMOWEGO (Eranthis hyemalis (L.) Salisb.)

Krystyna Rysiak1 , Beata ¯uraw2

1Ogród Botaniczny , Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin
2Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
e-mail: rysiakk@hektor.umcs.lublin.pl; e-mail: beata.zuraw@up.lublin.pl

Rannik zimowy (Eranthis hyemalis) z rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae) jest
niewielk¹ bulwiast¹ bylin¹, której kwiaty pojawiaj¹ siê ju¿ pod koniec lutego. Gatunek
ten pochodzi z po³udniowej Europy, gdzie mo¿na go spotkaæ w cienistych zagajnikach
i lasach. Roœliny osi¹gaj¹ wysokoœæ od 5 do 19 cm. Cech¹ charakterystyczn¹ jest
okó³ek 5 mocno powcinanych liœci, wyrastaj¹cych tu¿ pod jaskrawo¿ó³tym kwiatem,
z³o¿onym z 6 listków.

Badania prowadzono w 2009 roku na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS w
Lublinie. Obserwacjami objêto roœliny porastaj¹ce stromy stok zbocza o nachyleniu
45o i wystawie po³udniowo-wschodniej. Obszar badawczy zajmowa³ powierzchniê
1m2.

W roku badañ ju¿ pod koniec pierwszej dekady lutego zaobserwowano,
zamkniête p¹ki, w liczbie 143/m2. Niestety dynamika kwitnienia zosta³a zahamowana
przez niskie temperatury w zakresie od 0oC do -5oC oraz opady œniegu. Po 24 lutego,
kiedy temperatura podnios³a siê do +4,5oC, zaobserwowano silny wzrost dynamiki
rozkwitania, która przeci¹gnê³a siê do 25 marca. Stwierdzono 2,7 tys. kwiatów na
powierzchni 1m2. Oprócz kwitn¹cych okazów zaobserwowano bardzo liczne m³ode
siewki. W ci¹gu dnia najwiêcej kwiatów otwiera³o siê w godzinach od 10:00 do 13:00.
W warunkach maksymalnej temperatury dziennej i us³onecznienia w ci¹gu godziny
rozkwita³o 300 kwiatów/m2. W kwiatach rannika wystêpowa³o 5-8 nektarników, które
produkowa³y wydzielinê o koncentracji cukrów w zakresie od 7 do 19,2%. Masa
cukrów oznaczona w nektarze wynosi³a œrednio 8,14 mg/10 kwiatów (5,4 mg na
pocz¹tku, 7,36 mg w okresie pe³ni i 11,68 mg pod koniec okresu kwitnienia), co w
przeliczeniu na 1m2 rabaty wynosi³o 21,0 g. Dzienn¹ dynamikê pylenia prêcików,
obserwowano od godz. 8:00 do 16:00, przy czym jej szczyt przypada³ na godz. 12:00.
Wszystkie prêciki w kwiecie, w liczbie od 18 do 31 (œrednio 24) wypyla³y w ci¹gu 1-3
dni. Masa py³ku oznaczona ze 100 prêcików wynosi³a œrednio 10,58 mg (12,7 mg
pocz¹tek, 10,27 mg pe³nia i 8,77 mg pod koniec okresu kwitnienia), co w przeliczeniu
na 10 kwiatów stanowi³o œrednio 25,2 mg. Po¿ytek py³kowy oszacowany z 1m2

powierzchni rabaty wynosi³ 6,8 g. Ziarna py³ku cechowa³a wysoka ¿ywotnoœæ (98,4%).
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SEZONOWA DYNAMIKA OBLOTU PRZEZ OWADY
ZAPYLAJ¥CE KILKU GATUNKÓW Z RODZAJU

Solidago L.

Monika Strza³kowska-Abramek

Katedra Botaniki, Pracownia Biologii Roœlin Ogrodniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
e-mail: monika.strzalkowska@up.lublin.pl

Jako uzupe³nienie badañ wartoœci po¿ytkowej kilku gatunków z rodzaju
Solidago L. (S. gigantea, S. canadensis, S. virgaura i S. hybrida) w latach 2001-2003
przeprowadzono szczegó³owe obserwacje oblotu kwiatów przez owady zapylaj¹ce.
Dane gromadzono na poletkach doœwiadczalnych ISiK Oddzia³ w Pu³awach.

W ciep³e, s³oneczne dni kwiaty naw³oci odwiedza³a wiernie tylko pszczo³a miodna,
natomiast w ch³odne i pochmurne pojawia³y siê muchówki, trzmiele oraz pszczo³y
samotnice. W 2002 roku pszczo³a miodna najliczniej oblatywa³a kwiaty S. gigantea

i S. hybrida od po³owy lipca do pocz¹tku sierpnia, z kolei wiêksze jej zagêszczenie na
roœlinach S. canadensis i S. virgaurea wystêpowa³o od po³owy sierpnia do pierwszych
dni wrzeœnia. Odmienny rozk³ad nasilenia lotów wi¹za³ siê z fazami pe³ni, czyli
okresami najobfitszego kwitnienia poszczególnych gatunków naw³oci. Deszczowe dni
powodowa³y ca³kowit¹ przerwê w lotach pszczó³ i innych owadów, bowiem du¿a
wilgotnoœæ powietrza i spadek temperatury znacznie hamowa³y rozkwitanie kwiatów.
W 2003 roku wyj¹tkowo krótko kwit³y wszystkie gatunki naw³oci, co wi¹za³o siê
z tym, ¿e lipiec i sierpieñ by³y znacznie cieplejsze w porównaniu do œrednich
wieloletnich. Jednak zbieraczki nektaru i py³ku pszczo³y miodnej jak zawsze
najwierniej i najliczniej odwiedza³y ich kwiaty. Ogólnie oblot roœlin przez te owady
przebiega³ doœæ regularnie i ³agodnie, lecz w znacznie wiêkszym zagêszczeniu ni¿
w roku poprzednim i to w przypadku ka¿dego gatunku. OpóŸniony i skrócony okres
kwitnienia w tym roku spowodowa³ niemal równoczeœnie przejœcie wszystkich
badanych gatunków naw³oci w fazê pe³ni kwitnienia. St¹d te¿ i bogatsze Ÿród³o
po¿ytku by³o dostarczane jednoczeœnie w sierpniu, co spowodowa³o wzmo¿on¹ pracê
pszczó³.

BUDOWA NEKTARNIKÓW KWIATOWYCH
WRZOSU ZWYCZAJNEGO (Calluna vulgaris (L.) Hull)

El¿bieta Weryszko-Chmielewska, Miros³awa Chwil

Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka 15, 20-934 Lublin
e-mail: elzbieta.weryszko@ar.lublin.pl

W warunkach Polski kwitnienie wrzosu trwa od sierpnia do paŸdziernika. Kwiaty
zapylane s¹ przez owady, najczêœciej przez pszczo³y, trzmiele i motyle. Kwiatostanem
jest jednostronne grono. Okwiat jest dzwonkowaty, liliowy, ró¿owy lub bia³y. Zarówno
dzia³ki kielicha (4) jak i p³atki korony (4) s¹ barwne. U nasady kielicha wystêpuje
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zielony, ma³y kieliszek. Prêcikowie utworzone jest z 8 prêcików, wyrastaj¹cych
w dwóch okó³kach. Sp³aszczone nitki prêcików przylegaj¹ do zal¹¿ni górnego s³upka,
który jest 4 - komorowy.

Badania nektarników wrzosu przeprowadzono w mikroskopie œwietlnym oraz
skaningowym elektronowym. Wykonano pomiary nektarników kwiatowych.
Okreœlono mikromorfologiê powierzchni komórek epidermy nektarnikowej. Budowê
anatomiczn¹ tkanek nektarnika analizowano przy u¿yciu preparatów pó³cienkich
o gruboœci skrawków oko³o 0,8 - 1 µm.

Stwierdzono, ¿e nektarnik przyrasta do dolnej czêœci zal¹¿ni tworz¹c nierówny
dysk

z br¹zowymi wyrostkami po³o¿onymi pomiêdzy nasadami sp³aszczonych nitek
prêcikowych. Ciemno zabarwione czêœci nektarnika maj¹ skierowane ku do³owi
wyrostki, z których wyp³ywaj¹ kropelki nektaru. Kwiaty wrzosu wykszta³caj¹ ma³¹,
zbli¿on¹ do kulistej zal¹¿niê o wysokoœci 1,8 - 1,9 mm i szerokoœci 1,3 - 1,4 mm.
Œrednica dolnej czêœci zal¹¿ni wraz z nektarnikiem wynosi 1,2 - 1,3 mm. Gruboœæ
tkanki nektarnikowej po³o¿onej pod nitkami prêcikowymi wynosi 270 - 340 µm,
natomiast pomiêdzy nitkami warstwa tych komórek jest nieznacznie wy¿sza i wynosi
330 - 360 µm. Wyrostki nektarnika maj¹ wymiary: 250 - 280 µm wysokoœci i 190 -
200 µm szerokoœci. Wierzcho³ki wyrostków nektarnika oddalone s¹ od siebie o 415 -
455 µm. Nektarnik wrzosu mo¿na zaliczyæ do typu nectaria persistientia, poniewa¿
pozostaje po przekwitniêciu w kwiecie. Osi¹gaj¹ce niewielkie rozmiary nektarniki
wrzosu wytwarzaj¹ obficie nektar.

MIKROMORFOLOGIA STRUKTUR KWIATOWYCH
OLIWNIKA W¥SKOLISTNEGO

(Elaeagnus angustifolia L.)

El¿bieta Weryszko-Chmielewska, Miros³awa Chwil ,
Magdalena Michoñska

Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Oliwnik w¹skolistny jest ma³ym drzewem o wysokoœci 7-10 m. Pochodzi z Azji,
a w Europie jest czêsto sadzony i niekiedy zdzicza³y. Jest roœlin¹ odporn¹ na
zanieczyszczenia komunikacyjne i pochodz¹ce z dymów fabrycznych, dlatego te¿ jest
sadzony wzd³u¿ dróg oraz w zadrzewieniach ochronnych wokó³ obiektów
przemys³owych. Zarówno liœcie jak i kwiaty pokryte s¹ srebrzystymi, tarczowatymi
w³oskami. Kwiaty s¹ promieniste, czterokrotne z okwiatem pojedynczym, który zrasta
siê u nasady tworz¹c d³ug¹ rurkê. Wewnêtrzna czêœæ okwiatu jest jasno¿ó³ta,
zewnêtrzna srebrzysta. Prêciki przyrastaj¹ do rurki okwiatu. S³upek jest górny,
utworzony z jednego owocolistka.

Badania prowadzono w mikroskopie œwietlnym oraz skaningowym elektronowym.
Obserwowano powierzchniê okwiatu i s³upka oraz po³o¿enie i budowê nektarnika
kwiatowego. W wyniku badañ wykazano, ¿e na obu powierzchniach listków okwiatu
wystêpuj¹ tarczowate w³oski o ró¿nej budowie. Po stronie górnej (doosiowej)
wystêpuj¹ w³oski wieloramienne o luŸno u³o¿onych elementach sk³adowych, natomiast
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na dolnej (odosiowej) powierzchni wystêpuj¹ w³oski zwarte, sk³adaj¹ce siê z wielu
przylegaj¹cych do siebie promienistych czêœci. Sto¿kowate komórki epidermy maj¹
zewnêtrzne œciany pokryte grub¹, pr¹¿kowan¹ kutykul¹, która mo¿e rozpraszaæ
promienie s³oneczne, co zabezpiecza powierzchniê kwiatu przed przegrzaniem.
Na szyjce s³upka zaobserwowano równie¿ tarczowate w³oski podobne do tych, które
wystêpuj¹ na doosiowej powierzchni listków okwiatu.

Gruczo³ nektarnikowy o miseczkowatym kszta³cie po³o¿ony jest u nasady szyjki
s³upka. W epidermie nektarnika wystêpuj¹ równomiernie rozmieszczone, liczne
aparaty szparkowe. S¹ one po³o¿one ró¿nokierunkowo, powy¿ej lub na poziomie
innych komórek epidermy. Aparaty wiêksze w pe³ni rozwiniête, wydzielaj¹ce nektar
po³o¿one s¹ na lekkich wyniesieniach. Zarówno komórki epidermy, jak te¿ komórki
szparkowe, okryte s¹ g³adk¹ kutykul¹. Aparaty szparkowe znajduj¹ siê w ró¿nych
fazach rozwoju. Niektóre maj¹ otwarte szparki, inne niedojrza³e maj¹ pory os³oniête
kutykul¹. Œwiadczy to o niesynchronicznym funkcjonowaniu aparatów szparkowych
i wydzielaniu nektaru tylko przez niektóre z nich.

WYDAJNOŒÆ PY£KOWA RABARBARU
OGRODOWEGO (Rheum rhaponticum L.)

Anna Wróblewska1 , Hal ina Buczkowska2 , Andrzej Sa³ata2

1Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy,
ul Akademicka 15, 20-934 Lublin
2Katedra Warzywnictwa i Roœlin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy,
ul. Leszczyñskiego 58, 20-068 Lublin

Przedstawiciele rodziny rdestowatych (Polygonaceae) to roœliny zielne, krzewy,
drzewa oraz pn¹cza. We florze Polski s¹ one reprezentowane przez oko³o
30 gatunków. Najczêœciej rdestowate wystêpuj¹ w stanowiskach ³¹kowych
i ruderalnych. Do najchêtniej uprawianych taksonów z tej rodziny nale¿y, poza gryk¹,
rabarbar ogrodowy = rzewieñ ogrodowy (Rheum rhaponticum). Gatunek ten jest
bylin¹, która pochodzi z Azji Œrodkowej i Pó³nocnej (Buczkowska, Sa³ata 2001).
Wœród rdestowatych obecne s¹ gatunki zarówno wiatropylne jak i owadopylne (Thapa
2006). Niektóre z nich w okresie kwitnienia mog¹ dostarczaæ py³ku, w zwi¹zku z czym
s¹ odwiedzane przez ró¿ne owady (Rawski 1948, Kapyla, Niemela 1979).

W latach 2004 i 2006 na poletkach doœwiadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie badano kwitnienie oraz wydajnoœæ py³kow¹ rabarbaru ogrodowego
(Rheum rhaponticum L.) odmiany Karpow Lipskiego. Badania wydajnoœci py³kowej
kwiatów oszacowano zmodyfikowan¹ metod¹ eterowo-wagow¹ Warakomskiej (1972).

Roœliny rabarbaru tworz¹, na kilku pêdach odziomkowych, okaza³e wiechowate
kwiatostany. Kwitnienie badanej odmiany w warunkach Lublina rozpoczyna³o siê
w obu latach badañ w po³owie maja i trwa³o w roku 2004 ponad miesi¹c, a w 2006
przez trzy tygodnie. W okresie kwitnienia roœliny osi¹gnê³y œrednio 156,0 cm
(140-168) wysokoœci.

Kwiaty omawianego taksonu s¹ obup³ciowe, o symetrii promienistej.
Charakteryzuj¹ siê niewielkimi rozmiarami osi¹gaj¹cymi 3,5-4,0 mm œrednicy. Ich
okwiat jest pojedynczy, 6-listkowy o barwie od zielonkawobia³ej do zielonoró¿owej.
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W centralnej czêœci kwiatu znajduje siê 9 prêcików oraz jeden trójkrotny górny s³upek
z trzema znamionami. Wed³ug opisu Free (1993) kwiaty Rheum rhaponticum s¹
przedpr¹tne, w zwi¹zku z czym zapylenie w obrêbie kwiatu nie jest mo¿liwe.

Pylenie prêcików i uwalnianie py³ku rozpoczyna siê wraz z rozchylaniem siê
listków okwiatu. Ziarna py³ku rabarbaru s¹ w zarysie okr¹g³e i charakteryzuj¹ siê
g³adk¹ egzyn¹. Ich œrednie wymiary w kolejnych latach badañ osi¹gnê³y wartoœci (oœ
biegunowa x oœ równikowa): 31,18 x 30,52 µm i 31,41 x 30,72 µm. Indeks kszta³tu
P/E wyniós³ 1.02.

Œrednia masa py³ku ze 100 kwiatów wynios³a w pierwszym roku badañ 41,69
(32,5-62,0) mg, w drugim roku 45,33 (22,0-62,0) mg. Wydajnoœæ py³kowa jednej
roœliny by³a skorelowana z wag¹ py³ku 100 kwiatów oraz obfitoœci¹ kwitnienia roœlin.
W sezonie wegetacyjnym z jednego pêdu mo¿na uzyskaæ œrednio od 10,55 do 11,47 g
py³ku.

W okresie pe³ni kwitnienia roœlin obserwowano pracuj¹ce na kwiatach rabarbaru
ogrodowego owady zapylaj¹ce. Dominowa³y wœród nich owady pszczo³owate
i muchówki. Pszczo³y miodne zainteresowane by³y zbiorem py³ku, z którego
formowa³y obnó¿a kremowobe¿owej barwy.
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SIECI ZAPYLEÑ W ZBIOROWISKACH
RUDERALNYCH WARSZAWY MAJ¥ BUDOWÊ
MODULARN¥ LECZ NIE S¥ ZAGNIE¯D¯ONE

Krystyna Jêdrzejewska-Szmek, Marcin Zych

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa

Sieci zapyleñ budowane s¹ przez gatunki roœlin zoogamicznych oraz zwierzêta
zapylaj¹ce ich kwiaty. Analiza ich struktury, podobnie jak w przypadku innych sieci
zale¿noœci mutualistycznych, wskazuje na pewne prawid³owoœci budowy, zwi¹zane
m.in. z czêstoœci¹ rozk³adu po³¹czeñ oraz tworzeniem siê wyraŸnych przedzia³ów sieci
(modu³ów). Badania sieci zapyleñ prowadzone w dwóch p³atach roœlinnoœci ruderalnej
w œrodowisku miejskim Warszawy wykaza³y, ¿e choæ maj¹ one niewielkie rozmiary
(maksymalnie 11 × 49 i 11 × 40 po³¹czeñ), to s¹ istotnie modularne, a zagnie¿d¿enie
jest obserwowane wy³¹cznie w przypadku u¿ycia danych o ³adunkach py³kowych
owadów. Nasze wyniki wskazuj¹, ¿e kompletne, choæ ma³o stabilne sieci zapyleñ mog¹
tworzyæ siê nawet na siedliskach izolowanych i silnie zaburzonych.

MUTUALISTYCZNA SIEÆ ZAPYLEÑ
NA NI¯OWEJ £¥CE - BADANIA WSTÊPNE

Jan Goldstein, Ma³gorzata Stpiczyñska, Marcin Zych

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa

Wydaje siê, i¿ jedn¹ z kluczowych ról w generowaniu i utrzymywaniu
ró¿norodnoœci biologicznej ekosystemów l¹dowych pe³ni¹ mutualistyczne zwi¹zki
pomiêdzy zapylaczami a roœlinami kwiatowymi. Okreœla siê je wrêcz jako „fundament
bioró¿norodnoœci”. Zwykle ³¹cz¹ one dziesi¹tki, a nawet setki gatunków formuj¹cych
skomplikowane sieci mutualistycznych zale¿noœci. Struktura takich sieci jest bardzo
zró¿nicowana i asymetryczna – znakomita wiêkszoœæ gatunków w sieci po³¹czona jest
niewieloma powi¹zaniami, natomiast nieliczne s¹ znacznie mocniej powi¹zane z reszt¹
organizmów w ekosystemie, ni¿ mo¿na by przewidywaæ z losowego wzoru
rozmieszczenia podobnych po³¹czeñ. Niniejsza praca opisuje wstêpne wyniki badañ
struktury sieci zapyleñ wystêpuj¹cej na ni¿owej ³¹ce z klasy Molinietalia po³o¿onej na
Pn-Wsch Mazowszu.
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TRZMIELE S¥ G£ÓWNYMI ZAPYLACZAMI DZIKO
WYSTÊPUJ¥CEJ SZACHOWNICY KOSTKOWATEJ

(Fritillaria meleagris L., Liliaceae)

Marcin Zych, Ma³gorzata Stpiczyñska

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa

Szachownica kostkowata (Fritillaria meleagris L., Liliaceae) jest roœlin¹ krytycznie
zagro¿on¹ we florze Polski, umieszczon¹ w Polskiej Czerwonej Ksiêdze Roœlin. W
literaturze opisywana jest jako gatunek obcopylny, zapylany przez trzmiele ziemne
(Bombus terrestris L.), jednak dane dotycz¹ce biologii tej roœliny s¹ bardzo
fragmentaryczne i pochodz¹ g³ównie z XIX w. Badania prowadzone w najwiêkszej
polskiej populacji F. meleagris w latach 2006-09, oparte o techniki wideo oraz analizy
³adunków py³kowych owadów wskazuj¹, ¿e choæ g³ównymi zapylaczami roœliny s¹
istotnie trzmiele (przy równoczesnej obecnoœci samotnych pszczó³ i muchówek), to ich
zró¿nicowanie gatunkowe jest zdecydowanie wiêksze. Ponadto bardzo niska czêstoœæ
odwiedzin kwiatów sugeruje, i¿ gatunek ten mo¿e byæ fakultatywnie samopylny.

APOIDEA OKOLIC JEZIORA £UKNAJNO NA
POJEZIERZU MAZURSKIM

Jan Goldstein

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa

Badania faunistyczne w kontekœcie kryzysu zapyleñ coraz czêœciej rejestrowanego
w wielu krajach na ca³ym œwiecie, s¹ niezbêdnym elementem monitorowania stanu
fauny owadów zapylaj¹cych. Mazury s¹ natomiast jednym z najs³abiej zbadanych
regionów w Polsce pod wzglêdem fauny ¿¹d³ówek. Badania przeprowadzone metod¹
¿ó³tych i bia³ych pu³apek Moerickego w piêciu ró¿nych typach zbiorowisk roœlinnych
w okolicach jeziora £uknajno wskazuj¹ na przeciêtne bogactwo gatunkowe na tym
terenie mimo zró¿nicowania œrodowisk (123 gatunki Apiformes i 36 Spheciformes).
Dominacja Apis mellifera nad pozosta³ymi gatunkami pozostawa³a na poziomie ok.
11% i nie by³ to najliczniejszy z zanotowanych gatunków. Badania wskazuj¹ na
wyraŸn¹ preferencjê kolorystyczn¹ od³awianych owadów w stosunku do barwy bia³ej.
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KWITNIENIE, PYLENIE I OBLOT PRZEZ OWADY
ZAPYLAJ¥CE KWIATÓW PRZYLASZCZKI

POSPOLITEJ (Hepatica nobilis Mill.)

Beata ¯uraw1 , Krystyna Rysiak2

1Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
2Ogród Botaniczny , Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin
e-mail: beata.zuraw@up.lublin.pl, e-mail: rysiakk@hektor.umcs.lublin.pl;

Przylaszczka pospolita z rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae) jest powszechnie
znan¹, kwitn¹c¹ wczesn¹ wiosn¹, bylin¹ leœn¹. Z powodu bardzo atrakcyjnego
wygl¹du, roœlina bardzo czêsto przenoszona jest do ogrodów przydomowych, dlatego
od 2004 roku zosta³a objêta ochron¹ prawn¹. Cech¹ charakterystyczn¹, s¹ skórzaste
trójklapowe liœcie, dziêki którym roœliny pozostaj¹ atrakcyjne d³ugo po przekwitniêciu.
Kwiaty o œrednicy 3 cm ukazuj¹ siê przed rozwojem liœci. Okwiat sk³ada siê 6-10
niebieskich listków, pod którymi wystêpuje okó³ek trzech liœci asymilacyjnych.
W kwiecie wystêpuj¹ liczne prêciki (ok. 40) i wolne s³upki, z których tworz¹ siê
drobne, kuliste orzeszki rozsiewane przez mrówki.

Celem wstêpnych badañ prowadzonych w 2009 roku na terenie Ogrodu
Botanicznego UMCS w Lublinie by³o poznanie kwitnienia przylaszczki oraz oblotu
kwiatów przez owady zapylaj¹ce. Obszar objêty obserwacjami zajmowa³ 4 m2

powierzchni stoku wzniesienia o wystawie po³udniowo-wschodniej.
Pierwsze p¹ki obserwowano na roœlinach ju¿ 7 marca, natomiast ostatnie 15

kwietnia. Sezonowa dynamika rozkwitania przebiega³a równomiernie. Na podstawie
dziennej dynamiki rozkwitania oznaczanej w odstêpach godzinnych w ci¹gu 3 dni
pe³ni kwitnienia, stwierdzono, ¿e kwiaty najliczniej otwiera³y siê w godzinach od
10:00 do 14:00. Zaobserwowano oblot owadów zapylaj¹cych, wœród których
dominowa³a pszczo³a miodna. W ci¹gu dnia pierwsze owady pojawia³y siê od godz.
9:00, a ostatnie o godzinie 12:30. Najsilniejszy oblot wystêpowa³ w godzinach
po³udniowych (od 11:30 do 12:00) i skorelowany by³ z dzienn¹ dynamik¹ pylenia
kwiatów. Zagêszczenie wynosi³o œrednio 3,75 pszczó³ miodnych na 1m2 powierzchni
rabaty, na której oznaczono œrednio 73,75 otwartych kwiatów. Masa py³ku z 10
kwiatów przylaszczki wynosi³a œrednio 7,4 mg (1,85 mg/100 prêcików), co
w przeliczeniu na 1 m2 rabaty, na której wystêpowa³o œrednio 295,2 kwiatów, dawa³o
masê 0,2 g py³ku.

Na podstawie przeprowadzonych wstêpnych obserwacji stwierdzono, ¿e kwiaty
przylaszczki mog¹ stanowiæ atrakcyjne, wczesnowiosenne Ÿród³o pokarmu py³kowego
dla owadów zapylaj¹cych.
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OBFITOŒÆ NEKTAROWANIA KWIATÓW
Polemonium coeruleum L.

Miros³awa Chwil

Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka 15, 20-934 Lublin
e-mail: miroslawa.chwil@.ar.lublin.pl

Wielosi³ b³êkitny (Polemonium coeruleum L.) jest bylin¹ k³¹czow¹ o wzniesionej
³odydze dorastaj¹cej do 120 cm. Kwitnie od czerwca do lipca. Kwiaty emituj¹
charakterystyczny, miodowy zapach. Jego nazwa rodzajowa pochodzi od mitycznego
króla Pontu Polemona, natomiast rodzajowa z jêzyka ³aciñskiego caelum - niebo jako
nawi¹zanie do niebieskiej barwy korony. Zabarwienie to uwarunkowane jest
obecnoœci¹ w p³atkach delfinidyny i dodatnio koreluje z zapylaniem tych kwiatów
przez pszczo³y miodne. Wykazano, ¿e kwiaty kilku gatunków z rodzaju Polemonium

by³y g³ównie zapylane przez pszczo³y miodne i trzmiele oraz motyle. Wydajnoœæ
miodow¹ P. coeruleum oszacowano w literaturze na 50 - 150 kg/ha.

Celem niniejszej pracy by³o zbadanie po¿ytku nektarowego P. coeruleum

w warunkach klimatycznych Lubelszczyzny. Nektar pobierano z ca³ego ¿ycia kwiatów
metod¹ pipetow¹ w latach 2008 - 2009.

Niebieskie lub fioletowe kwiaty Polemonium coeruleum wykszta³caj¹ kielich
okryty epiderm¹ z licznymi w³oskami ochronnymi i gruczo³owymi. Korona w dolnej
czêœci tworzy krótk¹ rurkê, w górnej piêæ ³atek. Na granicy rurki i ³atek wystêpuje
charakterystyczne bia³e przebarwienie korony, które kieruje owady do miejsca sekrecji
nektaru. W tej czêœci 5 przyroœniêtych nitek prêcików tworzy wolne, ukoœne wygiêcie
nad zal¹¿ni¹. Epiderma nitek w tym miejscu na odcinku oko³o 120 µm wykszta³ca
liczne wielokomórkowe trichomy, które zamykaj¹ wejœcie do rurki korony,
zabezpieczaj¹c zgromadzony w niej nektar. Jednoczeœnie stanowi¹ po³yskuj¹cy
atraktant sygnalizacyjny dla owadów. Kwiaty badanego gatunku nektarowa³y obficie.
Masa nektaru wydzielona w ci¹gu ca³ego ¿ycia kwiatu waha³a siê w zakresie 2,56 -
4,25 mg (œrednio 3,16 mg). Natomiast koncentracja cukrów w nektarze wynosi³a
41,8 % z wartoœciami skrajnymi od 29,0 do 51,5 %. Ich masa zawiera³a siê w
przedziale 1,07 - 1,78 mg/1 kwiat. Na podstawie otrzymanych wyników mo¿na
stwierdziæ, ¿e kwiaty Polemonium coeruleum mog¹ stanowiæ wzbogacenie bazy
pokarmowej dla pszczó³ miodnych. Uwzglêdniaj¹c ten fakt i atrakcyjnoœæ dla Apis

mellifera oraz zagro¿enie wyginiêcia P. coeruleum nale¿y zalecaæ gatunek ten w
nasadzeniach na terenach rekultywowanych i nieu¿ytkach oraz w ogrodach.
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PO¯YTEK Z KWIATÓW OLIWNIKA
W¥SKOLISTNEGO (Elaeagnus angustifolia L.)

Miros³awa Chwil , El¿bieta Weryszko-Chmielewska

Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,
e-mail: miroslawa.chwil@ar.lublin.pl

Kwitnienie oliwnika w¹skolistnego przypada w warunkach Polski na maj -
czerwiec i trwa 2 tygodnie. Kwiaty wydzielaj¹ intensywny, s³odki zapach. Wyrastaj¹
na krótkich szypu³kach. Na krzewach tworz¹ siê dwie kategorie kwiatów: mêskie i
obup³ciowe. Kwiaty mêskie maj¹ okwiat piêciop³atkowy a obup³ciowe s¹
czterop³atkowe. Œrednica kwiatu wynosi 6 - 10 mm, a wysokoœæ 8 - 11 mm. Kwiaty
wyrastaj¹ pojedynczo lub po 2 - 3 w k¹tach liœci w dolnej czêœci ga³¹zek. Owocem jest
jasno¿ó³ty nibypestkowiec pokryty srebrnoszarymi w³oskami.

Celem przeprowadzonych badañ by³o okreœlenie obfitoœci nektarowania i
wydajnoœci py³kowej kwiatów oliwnika w¹skolistnego. Nektar wydzielony w ci¹gu
ca³ego ¿ycia kwiatów pobierano metod¹ pipetow¹, natomiast wydajnoœæ py³kow¹
okreœlono metod¹ Warakomskiej. Obserwowano owady oblatuj¹ce kwiaty oliwnika i
okreœlono intensywnoœæ ich odwiedzin.

W monitoringu odwiedzin kwiatów przez owady wykazano, ¿e g³ównymi
zapylaczami by³y pszczo³y miodne, które pobiera³y nektar i py³ek. Stwierdzono, ¿e 10
kwiatów oliwnika wydziela³o œrednio 12,0 mg nektaru. Koncentracja cukrów w
nektarze by³a zawarta w przedziale 29,5 - 34,5 %. Œrednia wydajnoœæ cukrowa
oliwnika wynosi³a 3,7 mg/10 kwiatów.

Natomiast masa py³ku wykszta³conego w 100 g³ówkach prêcików tego gatunku
oscylowa³a w zakresie 6,49 - 10,01 mg ze œredni¹ wartoœci¹ wynosz¹c¹ 8,32 mg. Masa
py³ku w przeliczeniu na 100 kwiatów wynosi³a 33,3 mg. Na podstawie uzyskanych
wyników mo¿na stwierdziæ, ¿e oliwnik dostarcza œrednio obfitego po¿ytku
nektarowego i py³kowego.

STRUKTURA NEKTARNIKÓW
Polemonium coeruleum L.

Miros³awa Chwil

Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka 15, 20-934 Lublin
e-mail: miroslawa.chwil@ar.lublin.pl

Rodzaj wielosi³ (Polemonium) z rodziny Polemoniaceae (wielosi³owate) obejmuje
25 gatunków roœlin. Wielosi³ b³êkitny (Polemonium coeruleum L.) jest popularnym
gatunkiem flory Ameryki Pó³nocnej, Azji i Europie. W Polsce P. coeruleum uznawane
jest jako relikt glacjalny, wystêpuje na wilgotnych obszarach w pó³nocno-
i wschodnio-œrodkowej czêœci kraju. Jest roœlin¹ chronion¹, jego zagro¿enie wynika ze
zmiany warunków siedliskowych. Takson ten zaliczono do roœlin ozdobnych,
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leczniczych i miododajnych. W literaturze nie znaleziono danych dotycz¹cych
struktury nektarników P. coeruleum. Dlatego podjêto próbê ich uzupe³nienia.

Mikromorfologiê nektarników w kwiatach tego rodzaju badano przy u¿yciu
mikroskopii stereoskopowej i œwietlnej. Cechy anatomiczne komórek nektarnikowych
analizowano w oparciu o preparaty ze skrawków ciêtych rêcznie i pó³cienkich
o gruboœci 0,8 - 1 µm.

Przedpr¹tne kwiaty Polemonium coeruleum tworz¹ zielon¹, kulist¹ zal¹¿niê s³upka
z d³ug¹, fioletow¹ szyjk¹ (13,3 mm) i trójdzielnym znamieniem (d³. 225 µm). Z dna
kwiatowego wyrasta wokó³ zal¹¿ni niezroœniêty z ni¹, wolny, wzniesiony,
ko³nierzykowaty nektarnik o zielonej barwie. Na przekroju pod³u¿nym tkanki
nektarnika (o wysokoœci 113 µm) stanowi¹ oko³o 9% wysokoœci zal¹¿ni s³upka (1,26
mm). Receptakularny nektarnik zbudowany jest z jednowarstwowej epidermy
i pok³adu komórek parenchymy nektarnikowej tworz¹cej od 5 (szczyt) do 11 warstw
(nasada). Gruboœæ wzniesienia nektarnika jest zró¿nicowana w: nasadowej, œrodkowej
i wierzcho³kowej czêœci wynosi odpowiednio 80 µm, 63 µm i 43 µm. W miejscu
zroœniêcia siê nektarnika z dnem kwiatowym komórki nektarnikowe (epiderma
i parenchyma) tworz¹ 6 - 9 warstw o œrednicy od 131 µm do 166 µm. Komórki
epidermy nektarnika na przekroju pod³u¿nym by³y lekko wyd³u¿one o zró¿nicowanej
wakuolizacji.

W komórkach tych obserwowano du¿e j¹dro i grubsze pasma cytoplazmy
w centralnej czêœci oraz przy wewnêtrznie stycznej œcianie komórkowej. Komórki
parenchymy nektarnikowej by³y na przekroju pod³u¿nym 3-6-k¹tne, mniej
zwakuolizowane ni¿ komórki epidermy. Wykszta³ca³y w centralnej czêœci wiêksze
j¹dro komórkowe w porównaniu z epiderm¹. W cytoplazmie tych dwóch uk³adów
komórek charakterystyczne by³y liczne pêcherzykowate struktury i ziarnistoœci.

ALLOTROPOWE KWIATY CZOSNKU
PO£UDNIOWEGO (Allium moly L.) I JEGO

WYDAJNOŒÆ MIODOWA

Zbigniew Ko³towski

Oddzia³ Pszczelnictwa ISK w Pu³awach

W Oddziale Pszczelnictwa ISK w Pu³awach od wielu lat prowadzi siê badania
wartoœci pszczelarskiej roœlin miododajnych. Sukcesywnie opracowuje siê gatunki pod
tym k¹tem jeszcze niebadane. Aktualnie prace badawcze prowadzone s¹ na kilku
gatunkach roœlin, miêdzy innymi na czosnku po³udniowym (Allium moly L.). Poletka
doœwiadczalne czosnku za³o¿ono na lekkiej, ubogiej glebie bielicowej. Badania
prowadzone by³y wed³ug wypróbowanych metod, aktualnie stosowanych przy ocenie
wartoœci po¿ytkowej roœlin dla pszczó³. W latach 2007-2009 prowadzono obserwacje
procesu rozkwitania kwiatów i ich oblotu przez owady zapylaj¹ce oraz pomiary
obfitoœci kwitnienia roœlin i obfitoœci nektarowania kwiatów.

Czosnek po³udniowy ma kwiaty allotropowe. Tego typu kwiaty maj¹ zwykle
nektarniki otwarte, po³o¿one p³ytko albo ukryte w ³atwo dostêpnej szerokorurkowej
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koronie. Ze wzglêdu na tak¹ budowê kwiatów, nektar dostêpny jest dla wszystkich
owadów.

W wyniku trzyletnich obserwacji i pomiarów mo¿emy stwierdziæ, ¿e badany
czosnek po³udniowy przeciêtnie zakwita³ 26 maja, a koñczy³ swe kwitnienie 8 czerwca
(tab.1). Okres kwitnienia trwa³ oko³o 2 tygodni. Na poletku wyrasta³o œrednio 42 pêdy
kwiatostanowe na 1 m2, przy czym w pierwszym roku by³o ich zdecydowanie mniej.
Przeciêtnie w ka¿dym pó³kulistym baldachu znajdowa³o siê po 17 kwiatów, ale ich
liczba sukcesywnie spada³a w kolejnych latach badañ. Liczba kwiatów na jednostce
powierzchni utrzymywa³a siê jednak co roku na zbli¿onym poziomie osi¹gaj¹c œrednio
oko³o 660 kwiatów na 1 m2.

Tabela 1

Wa¿niejsze dane dotycz¹ce kwitnienia, nektarowania i wydajnoœci miodowej
czosnku po³udniowego badanego w Pu³awach w latach 2007-2009

Badana cecha rok 2007 rok 2008 rok 2009 Œrednio

Pocz¹tek kwitnienia 20 maja 30 maja 27 maja 26 maja

Koniec kwitnienia 4 czerwca 10 czerwca 11 czerwca 8 czerwca

Liczba dni okresu kwitnienia 15 12 15 14

Liczba pêdów kwiatostanowych na 1 m2 32,50 43,38 49,26 41,72

Liczba kwiatów w kwiatostanie 23,25 16,36 10,40 16,67

Liczba kwiatów na 1 m2 755,63 709,89 512,35 659,29

Masa nektaru z 10 kwiatów w mg 21,05 22,91 18,91 20,96

Zawartoœæ cukrów w nektarze (%) 36,68 67,94 23,92 42,85

Masa cukrów z 10 kwiatów w mg 7,50 15,55 4,52 9,19

Wydajnoœæ cukrowa w kg z 1 ha 5,67 11,04 2,32 6,34

Nektarowanie kwiatów by³o w latach badañ bardzo zró¿nicowane. Masa nektaru
pobranego z 10 kwiatów oscylowa³a oko³o 21 mg. Natomiast koncentracja cukrów
w nektarze, ze wzglêdu na budowê kwiatów, bardzo silnie zale¿a³a od warunków
pogody. Waha³a siê ona od niespe³na 24% w roku 2009 do prawie 68% w roku 2008,
kiedy w okresie kwitnienia panowa³y upa³y, które równie¿ skróci³y trwanie tego
okresu. W konsekwencji dziesiêæ kwiatów wydziela³o w poszczególnych latach badañ
od 4,52 mg do 15,55 mg cukrów w nektarze. Znalaz³o to swoje odzwierciedlenie
w wydajnoœci cukrowej, która w kolejnych latach osi¹ga³a wartoœæ 5,67 kg, 11,04 kg
i zaledwie 2,32 kg cukrów z 1 hektara.

Ogólnie na podstawie wyliczonej wydajnoœci cukrowej czosnek po³udniowy mo¿na
zaliczyæ do s³abych roœlin po¿ytkowych. Jednak podczas sprzyjaj¹cych warunków
meteorologicznych, we wszystkich latach badañ, przez kilka dni okresu pe³ni
kwitnienia, obserwowano œrednio nawet po 8 pszczó³ miodnych na 1 m2 kwitn¹cego
³anu. Pszczo³y miodne zbiera³y z kwiatów jedynie nektar, nie zanotowano pszczó³
z obnó¿ami py³kowymi. Oprócz pszczó³ miodnych nektarem interesowa³y siê równie¿
mrówki, które czasem potrafi³y opró¿niæ z nektaru nawet kwiaty zamkniête
w siatkowych izolatorach.
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WYDAJNOŒÆ MIODOWA JÊZYCZKI
POMARAÑCZOWEJ

(Ligularia dentata (A. GRAY) H. HARA)
- ATRAKCYJNEJ ROŒLINY PO¯YTKOWEJ

PÓZNEGO LATA

Zbigniew Ko³towski

Oddzia³ Pszczelnictwa ISK w Pu³awach

Jêzyczka pomarañczowa (Ligularia dentata (A. Gray) H. Hara) wyró¿nia siê wœród
utrzymywanych gatunków w Kolekcji Roœlin Miododajnych d³ugim okresem
kwitnienia oraz bardzo du¿ym zainteresowaniem ze strony owadów. W latach
2007-2009 w Oddziale Pszczelnictwa ISK w Pu³awach podjêto wiêc badania maj¹ce na
celu okreœlenie wartoœci pszczelarskiej tego gatunku. Badania prowadzono wed³ug
aktualnie stosowanych metod w botanice pszczelarskiej przy ocenie wartoœci
po¿ytkowej roœlin dla pszczó³. Przeprowadzono szczegó³owe obserwacje procesu
rozkwitania kwiatów i ich oblotu przez owady zapylaj¹ce oraz wykonano pomiary
obfitoœci kwitnienia roœlin i obfitoœci nektarowania kwiatów.

Jêzyczka pomarañczowa w warunkach Pu³aw zakwita³a w ostatniej dekadzie lipca
i koñczy³a swe kwitnienie pod koniec drugiej dekady wrzeœnia (tab.1). W latach
prowadzenia obserwacji okres kwitnienia trwa³ oko³o 55 dni. Roœliny rosn¹ce
w rzêdzie tworzy³y zwarty porost i poza pierwszym rokiem badañ, kiedy roœliny by³y
jeszcze m³ode, œrednio wytwarza³y oko³o 50 pêdów kwiatostanowych na 1 m2.
Na ka¿dym pêdzie roœliny mia³y œrednio po 12 koszyczków, co w konsekwencji
dawa³o oko³o 600 kwiatostanów na 1 m2. Ka¿dy koszyczek sk³ada siê przewa¿nie
z 13 kwiatów jêzyczkowatych usytuowanych na brzegu koszyczka, które s¹ p³one
i nie wydzielaj¹ nektaru oraz œrednio z 68 rurkowatych kwiatów obup³ciowych
umieszczonych w centralnej jego czêœci i dostarczaj¹cych owadom nektaru i py³ku.
Na 1 m2 poletka doœwiadczalnego jêzyczki w kolejnych latach badañ by³o
odpowiednio oko³o 26,5, 42,5 oraz 41,5 tysi¹ca rurkowatych kwiatów dostarczaj¹cych
owadom po¿ytku.

Podczas badañ biologii kwitnienia jêzyczki pomarañczowej i poznawania procesu
nagromadzania siê nektaru w kwiatach ustalono, ¿e ca³kowita porcja nektaru dostêpna
jest dopiero w stadium s³upkowym kwiatu. W stadium prêcikowym by³o go niewiele.
Masa cukrów z 10 kwiatów wynosi³a œrednio 3,62 mg, natomiast koncentracja cukrów
w nektarze w kolejnych latach badañ waha³a siê w granicach od 27,61% do 37,54%.

Obliczona wydajnoœæ cukrowa jêzyczki w pierwszym roku badañ na poziomie
prawie 84 kg, by³a o po³owê ni¿sza ni¿ w dwóch latach nastêpnych, kiedy to osi¹gnê³a
wartoœæ oko³o 160 kg cukrów z 1 hektara. Tak niska wydajnoœæ cukrowa by³a efektem
du¿o ni¿szej obfitoœci kwitnienia jêzyczki w tym roku i nieco s³abszego nektarowania
jej kwiatów.
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Tabela 1

Wa¿niejsze dane dotycz¹ce kwitnienia, nektarowania i wydajnoœci miodowej
jêzyczki pomarañczowej badanej w Pu³awach w latach 2007-2009

Badana cecha rok 2007 rok 2008 rok 2009 Œrednio

Pocz¹tek kwitnienia 22 lipca 31 lipca 29 lipca 27 lipca

Koniec kwitnienia 18 wrzeœnia 18 wrzeœnia 23 wrzeœnia 20 wrzeœnia

Liczba dni okresu kwitnienia 59 50 57 55

Liczba roœlin na 1 m2 2,00 2,94 2,94 2,63

Liczba pêdów kwiatostanowych na 1 m2 33,00 52,10 50,00 45,03

Liczba kwiatostanów na 1 m2 421,67 613,03 584,87 539,86

Liczba kwiatów rurkowatych w kwiatostanie 62,93 69,76 71,13 67,94

Liczba kwiatów rurkowatych na 1 m2 26535 42765 41603 36968

Masa nektaru z 10 kwiatów w mg 8,37 12,05 15,29 11,90

Zawartoœæ cukrów w nektarze (%) 37,54 34,73 27,61 33,30

Masa cukrów z 10 kwiatów w mg 3,16 3,72 3,97 3,62

Wydajnoœæ cukrowa w kg z 1 ha 83,88 158,96 165,05 135,96

W podsumowaniu mo¿emy stwierdziæ, ¿e jêzyczka pomarañczowa nale¿y do
dobrych roœlin po¿ytkowych, dostarczaj¹cych owadom w okresie póŸnego lata sporych
iloœci nektaru i py³ku (Wróblewska i Stawiarz 2009). Znajduje to swoje
odzwierciedlenie w intensywnoœci oblotu kwiatów przez owady, gdzie podczas
szczytowych godzin oblotu (od godziny 9 do 14) mo¿na by³o spotkaæ œrednio a¿ 16
owadów na 1 m2 kwitn¹cego ³anu jêzyczki. G³ównie by³y to pszczo³y miodne
stanowi¹ce 86% ogólnej liczby owadów i trzmiele 11%.

Literatura:
Wróblewska A. , Stawiarz E. (2009) - Charakterystyka po¿ytku py³kowego

dwu gatunków jêzyczki (Ligularia Cass.). Materia³y z XLVI Naukowej Konferencji

Pszczelarskiej, Pu³awy 10-11 marca 2009, s.103-104.

RÓ¯NORODNOŒÆ BUDOWY W£OSKÓW
WYTWARZAJ¥CYCH ATRAKTANTY ZAPACHOWE

PSZCZELNIKA MO£DAWSKIEGO
(Dracocephalum moldavicum L)

El¿bieta Weryszko-Chmielewska, Marta Dmitruk

Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Pszczelnik mo³dawski pochodzi z Himalajów i po³udniowej Syberii. Ze wzglêdu na
silny, przyjemny zapach zosta³ sprowadzony ju¿ w XVI wieku do Europy i by³
uprawiany w ogrodach. Nadal uprawiany jest w wielu krajach jako olejkowa roœlina
lecznicza oraz rabatowa ozdobna. Gatunek ten jest roœlin¹ jednoroczn¹ aromatyczn¹,
pokryt¹ krótkimi w³oskami z ³odyg¹ osi¹gaj¹c¹ wysokoœæ do 60 cm. Wytwarza kwiaty
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fioletowe lub bia³e zebrane na szczycie pêdu w zwarty, pozorny k³os, z³o¿ony
z nibyokó³ków. Pszczelnik mo³dawski (Dracocephalum moldavicum L.) jest
wyj¹tkowo atrakcyjny dla pszczó³. Wabi¹ je przede wszystkim olejki eteryczne
wydzielane przez kwiaty, liœcie i ³odygi, jak równie¿ obficie wytwarzany nektar
o wysokiej zawartoœci cukrów. Ponadto wielkoœæ i budowa kwiatów sprawiaj¹, ¿e s¹
one zapylane g³ównie przez te owady.

W wyniku przeprowadzonych badañ okreœlono rodzaje w³osków wystêpuj¹cych
w epidermie liœci, ³odyg i kwiatów pszczelnika. Do badañ wykorzystano mikroskop
œwietlny oraz skaningowy. Na liœciach i kwiatach pszczelnika wyró¿niono kilka typów
w³osków:

- gruczo³owe typu Labiatae - we wg³êbieniach epidermy liœci z 1-komórkowym
trzonem oraz g³ówk¹ utworzon¹ z 8 wachlarzowato u³o¿onych komórek, otoczonych
wspóln¹ kutykul¹ okrywaj¹c¹ zbiornik wydzielniczy.

- wydzielnicze g³ówkowe z 1- lub 2- komórkow¹ g³ówk¹ i 1- lub 2-komórkowym
trzonem

- mechaniczne - proste, utworzone z 2-4 komórek
- mechaniczne, cz³onowane haczykowato zagiête, utworzone z 2-4 komórek
- mechaniczne, sto¿kowate, 1-2 komórkowe
- mechaniczne, d³ugie wiotkie, zagiête w ró¿nych kierunkach, 1-komórkowe,

wystêpuj¹ce tylko na p³atkach korony
Natomiast na ³odygach wystêpowa³y tylko w³oski wydzielnicze g³ówkowe

z 3-komórkowym trzonem oraz w³oski mechaniczne, haczykowate, zagiête ku do³owi,
2-4 komórkowe. Na p³atkach korony wa¿n¹ tkankê wydzielnicz¹ stanowi³y sto¿kowe
komórki epidermy o pr¹¿kowanej i odstaj¹cej w miejscach gromadzenia siê olejku
eterycznego kutykuli, co jest typowe dla osmoforów.

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e za wydzielanie intensywnego zapachu
pszczelnika mo³dawskiego odpowiedzialne s¹ 3 typy w³osków wystêpuj¹ce
na kwiatach, liœciach i ³odygach oraz epiderma p³atków korony stanowi¹ca tkankê
wydzielaj¹c¹ olejek eteryczny, która nosi nazwê osmoforu. Mo¿na przypuszczaæ,
¿e liczne w³oski mechaniczne wystêpuj¹ce obok wydzielniczych stanowi¹ dla roœliny
ochronê przed entomofagami.

WARTOŒÆ PO¯YTKOWA KRZEWUSZKI
CUDOWNEJ (Weigela florida BUNGE)

Ernest Stawiarz

Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 15, 20-950 Lublin
e-mail: ernest.stawiarz@up.lublin.pl

Krzewuszka cudowna (Weigela florida Bunge) jest jednym z wiosennych krzewów
ozdobnych czêsto oblatywanych przez owady zapylaj¹ce. Gatunek ten nale¿y do
rodziny przewiertniowatych (Caprifoliaceae) i pochodzi z Dalekiego Wschodu.

W latach 2007-2009 prowadzi³em badania nad biologi¹ kwitnienia i wartoœci¹
pszczelarsk¹ wymienionego gatunku.

Weigela tworzy³a doœæ gêste krzewy o wzniesionym pokroju z charakterystycznie
przewieszonymi ku do³owi zewnêtrznymi pêdami w koronie. Ich wysokoœæ dochodzi³a
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do 2 - 3 metrów. Gatunek ten czêsto powtarza³ kwitnienie póŸnym latem, co
dodatkowo zwiêksza³o jego walor po¿ytkowy i dekoracyjny.

W warunkach klimatycznych Lublina we wszystkich latach badañ krzewy
rozpoczyna³y kwitnienie 12 maja, a koñczy³y pomiêdzy 12 a 28 dniem czerwca,
œrednia d³ugoœæ kwitnienia gatunku wynios³a 40,3 dnia. Pe³nia kwitnienia przypada³a
pomiêdzy 19 a 26 maja.

Kwiaty krzewuszki by³y osadzone pojedynczo lub po kilka w k¹tach liœci i niemal
w ca³oœci pokrywa³y pêdy. Okwiat zbudowany jest z 5 zroœniêtych ze sob¹ dzia³ek
kielicha i 5 p³atków korony, tworz¹cych lejkowat¹ rurkê kwiatow¹ zwê¿aj¹c¹ siê ku
podstawie. D³ugoœæ rurki korony waha³a siê w granicach od 3,1 od 4,3 cm, a œrednica
kwiatu od 2,7 do 4,0 cm. Na jednym z p³atków znajduje siê jasnopomarañczowa
plamka wskazuj¹ca owadom drogê do nektaru. Do p³atków korony przyroœniêtych jest
nitkami 5 prêcików, a czêœæ centraln¹ stanowi jeden dolny s³upek. Pojedyncze kwiaty
¿y³y doœæ d³ugo, przeciêtnie od 6 do 8 dni (œrednio 6,5). Barwa kwiatu zmienia³a siê
wraz z jego wiekiem z jasnoró¿owej na ciemnoró¿ow¹, a plamki na
czerwonokarminow¹.

Masa py³ku z 10 kwiatów krzewuszki wynios³a œrednio 18,1 mg. Ponadto roœliny
doœæ obficie nektarowa³y. Œrednia masa nektaru z 10 kwiatów wynios³a 44,9 mg.
Koncentracja cukrów w nektarze zawiera³a siê w przedziale od 38,8% do 55,5%
(œrednio 47,9%). Masa cukrów w przeliczeniu na 10 kwiatów równa³a siê 21,8 mg.
W odniesieniu do pojedynczego krzewu wartoœci te s¹ znacznie zró¿nicowane.
W du¿ej mierze zale¿¹ one od wieku krzewów, obfitoœci kwitnienia roœlin, a ponadto
od warunków atmosferycznych panuj¹cych w sezonie wegetacyjnym. Œrednia
wydajnoœæ py³kowa jednego krzewu osi¹gnê³a 11,2 g, nektarowa 29,6 g, a wydajnoœæ
cukrowa 13,5 g.

Na kwiatach krzewuszki obserwowano liczne owady, korzystaj¹ce z nektaru
i py³ku. Najczêœciej notowano obecnoœæ pszczó³ miodnych i trzmieli.
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OCENA PYLENIA LIPY (Tilia L.) W LATACH
2005-2009 PRZY ZASTOSOWANIU BADAÑ

AEROBIOLOGICZNYCH

El¿bieta Weryszko-Chmielewska, Dagmara Sadowska

Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Lipa (Tilia) reprezentowana jest przez 45 gatunków oraz wiele mieszañców
rosn¹cych w strefie umiarkowanej pó³kuli pó³nocnej. Do rodzimych gatunków nale¿¹:
lipa drobnolistna (Tilia cordata) i lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos). Lipa
szerokolistna rozpoczyna kwitnienie w po³owie czerwca, oko³o 2. tygodni wczeœniej
ni¿ lipa drobnolistna. Kwiaty lipy stanowi¹ bogate Ÿród³o nektaru, a ze wzglêdu na
liczne prêcikowie, tak¿e py³ku.

Piêciokrotne kwiaty lipy wytwarzaj¹ zielonkawe lub ¿ó³te p³atki korony oraz
jasnozielone dzia³ki kielicha, u nasady których po³o¿one s¹ gruczo³y nektarnikowe.
Wydzielanie nektaru odbywa siê za poœrednictwem licznych w³osków gruczo³owych
pokrywaj¹cych powierzchniê nektarnika, którym towarzysz¹ w³oski mechaniczne. W
prêcikowiu mo¿na wyró¿niæ wi¹zki, skupiaj¹ce po 5 zrastaj¹cych siê ze sob¹ prêcików.
Obliczono, ¿e jeden kwiat Tilia cordata wytwarza 43 000 ziaren py³ku. Ziarna py³ku
lipy nale¿¹ do œrednich, gdy¿ osi¹gaj¹ wymiary 29 - 45 µm. Obnó¿a py³kowe zbierane
przez pszczo³y z kwiatów lipy s¹ ma³e, zwarte, barwy jasno- lub ciemno¿ó³tej. Py³ek
lipy jest przenoszony nie tylko przez owady. Pewne iloœci ziaren py³ku tego taksonu
unoszone s¹ tak¿e przez wiatr.

W latach 2005-2009 w Lublinie przeprowadzono badania aerobiologiczne
dotycz¹ce zawartoœci ziarn py³ku lipy w powietrzu. Zastosowano metodê
wolumetryczn¹ z wykorzystaniem aparatu VPPS 2000 firmy Lanzoni. Okreœlono
pocz¹tek i koniec sezonu py³kowego lipy, dni wystêpowania maksymalnych
koncentracji py³ku z okreœleniem liczby ziaren w 1 m3 powietrza oraz sumy roczne
zawartego w powietrzu py³ku w 1 m3. Na podstawie tych badañ mo¿na stwierdziæ w
jakich terminach istnieje najwiêksza dostêpnoœæ py³ku lipy dla pszczó³ oraz mo¿na
wyznaczyæ lata obfitego pylenia lipy.

W wyniku badañ wykazano, ¿e sezon py³kowy lipy rozpoczyna³ siê w
poszczególnych latach w ró¿nym czasie miêdzy 8 a 23 czerwca. Najwczeœniejsz¹ datê
rozpoczêcia sezonu py³kowego lipy zarejestrowano w roku 2007, a najpóŸniejsz¹ w
roku 2006. Koniec sezonu notowano miêdzy 7 a 24 lipca. W ci¹gu 4. lat badañ
maksimum zawartoœci py³ku lipy w powietrzu zarejestrowano miêdzy 29 czerwca a 4
lipca. Jedynie w 2007 roku najintensywniejsze pylenie przypada³o na 19 czerwca (ryc.
1). Sumy roczne ziaren py³ku zawartych w 1 m3 waha³y siê od 157 do 621 ziaren, a
œrednia z piêciu lat wynosi³a 383 ziarna. Z badañ wynika, ¿e w latach 2006 i 2007 lipy
wytwarza³y najwiêcej ziaren py³ku, natomiast rok 2005 by³ rokiem s³abej produkcji
py³ku tego taksonu. Maksymalne uwalnianie py³ku lipy przypada najczêœciej na okres
29.06 - 4.07.
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Ryc. 1. Porównanie przebiegu sezonów py³kowych lipy w Lublinie, 2005-2009.

OBFITOŒÆ PYLENIA KLONU (Acer L.)
W LATACH 2001-2009

Krystyna Piotrowska, El¿bieta Weryszko-Chmielewska

Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Spoœród znanych 150 gatunków klonu najwiêksze znaczenie dla pszczó³ maj¹ w
Polsce trzy taksony: klon zwyczajny (Acer platanoides L.), klon jawor (Acer

pseudoplatanus L.) i klon polny (Acer campestre L.), poniewa¿ wystêpuj¹ w lasach i
zaroœlach, a dwa pierwsze stosuje siê czêsto w nasadzeniach miejskich ze wzglêdu na
szybki wzrost. Ju¿ w epoce br¹zu bia³e i twarde drewno klonu by³o wykorzystywane
przez ludzi do wytwarzania ró¿nych narzêdzi. Klon zwyczajny kwitnie po 20 latach,
klon polny po 25 latach, a klon jawor po 30 latach (Maurizio i Grafl 1969). W sezonie
wegetacyjnym okres kwitnienia klonu zwyczajnego i klonu polnego przypada na
kwiecieñ - maj, a klonu jaworu na maj - czerwiec. Znacznie wczeœniej kwitnie (marzec
- kwiecieñ) klon jesionolistny (Acer negundo L.) sadzony i dziczej¹cy, sprowadzony do
Europy z Ameryki, traktowany obecnie jako roœlina inwazyjna. Ten ostatni gatunek jest
roœlin¹ dwupienn¹ i wiatropyln¹, natomiast wy¿ej wymienione gatunki zapylane s¹
prze owady i przez wiatr.

Py³ek klonu zbierany jest przez pszczo³y, które tworz¹ du¿e, zielonkawe obnó¿a,
osi¹gaj¹ce 7,9 mg. Ze wzglêdu na œredni¹ zawartoœæ azotu (5%) i dzia³anie biologiczne
py³ek tego taksonu uznawany jest za œredniej wartoœci pokarm dla owadów.

Badania aerobiologiczne umo¿liwiaj¹ okreœlenie zawartoœci w powietrzu py³ku
wszystkich gatunków z rodzaju Acer (³¹cznie). Do badañ prowadzonych w Lublinie w
latach 2001-2009 zastosowano metodê wolumetryczn¹. Z przeprowadzonych badañ
wynika, ¿e w ci¹gu 9 lat przebieg sezonów py³kowych drzew z rodzaju Acer znacznie
siê ró¿ni³. Ró¿nice dotyczy³y terminów rozpoczêcia pylenia, wartoœci maksymalnych
stê¿eñ, dni ich wystêpowania oraz sum rocznych. W niektórych latach (2002, 2003)
pocz¹tek sezonu py³kowego notowano ju¿ w ostatnim tygodniu marca, jednak
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najczêœciej pierwsze ziarna py³ku klonu pojawia³y siê w pierwszym tygodniu kwietnia.
Dni maksymalnych stê¿eñ przypada³y miêdzy 11.04 a 25.04, a najwy¿sze stê¿enia w
ci¹gu dziewiêciolecia rejestrowano w ci¹gu 4 kolejnych lat: 2004-2007. Najwy¿sze
sumy roczne ziaren py³ku Acer w powietrzu Lublina wykazano równie¿ w
wymienionych wy¿ej latach i wynosi³y one odpowiednio: 1082, 810, 1114, 1133 ziaren
py³ku w 1 m3. Nale¿y s¹dziæ, ¿e do wytworzenia znacznych iloœci py³ku przyczyni³y
siê korzystne warunki meteorologiczne panuj¹ce w tych latach przed okresem
kwitnienia klonu. Najni¿sz¹ sumê roczn¹ py³ku klonu zanotowano w roku 2001
(332 ziarna w 1 m3). Œrednio suma roczna ziarn py³ku Acer uzyskana w ci¹gu
dziewiêcioletnich badañ wynosi³a 760. Na podstawie uzyskanych danych mo¿na
stwierdziæ, ¿e dostêpnoœci najwiêkszych iloœci py³ku klonu dla pszczó³ i znoszenia do
ula znacznej liczby obnó¿y z tego py³ku nale¿y siê spodziewaæ w ci¹gu 2 tygodni po
10 kwietnia (ryc. 1). Liczba ziarn py³ku klonu wytwarzanych w poszczególnych latach
mo¿e siê znacznie ró¿niæ. W okresie 2001-2009 najwy¿sza suma roczna przekracza³a
3,5-krotnie wartoœæ uzyskan¹ w roku najni¿szej produkcji ziarn py³ku klonu (ryc. 2).

Ryc. 1. Przebieg sezonu py³kowego Acer, œrednie z lat 2001-2009.

Ryc. 2. Sumy roczne ziaren py³ku Acer w latach 2001-2009.
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MORFOLORIA KWIATÓW I WYDAJNOŒÆ
PY£KOWA PERUKOWCA PODOLSKIEGO

(Cotinus coggygria Scop.)

Aneta Sulborska

Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
e-mail: aneta.sulborska@up.lublin.pl

Perukowiec podolski jest wartoœciowym krzewem ozdobnym pochodz¹cym
z po³udniowej Europy i Azji. Preferuje stanowiska s³oneczne, zasobne w wapñ, gdzie
dorasta do 3-5 m wysokoœci. Pêdy roœliny zawieraj¹ sok mleczny o ostrym zapachu,
w liœciach wystêpuj¹ garbniki a w drewnie ¿ó³ty barwnik wykorzystywany do
barwienia we³ny, jedwabiu i skór. Elementem dekoracyjnym roœliny s¹ puszyste
owocostany wygl¹dem przypominaj¹ce perukê - st¹d polska nazwa rodzajowa.

Celem przeprowadzonych badañ by³o poznanie morfologii kwiatów oraz
wydajnoœci py³kowej Cotinus coggygria odmiany Rubrifolius cechuj¹cej siê
czerwonymi liœæmi i owocostanami. Obserwacje przeprowadzono z wykorzystaniem
mikroskopii stereoskopowej oraz œwietlnej.

Wiechowaty kwiatostan perukowca utworzony by³ z niewielkich (œrednio 4,24 mm
œrednicy), kwiatów obup³ciowych o typowym oraz zdegenerowanym s³upku a tak¿e
z kwiatów p³onych. Kielich sk³ada³ siê z 4 lub 5 zielonkawych dzia³ek. Na ich
powierzchni widoczne by³o charakterystyczne czerwono-ró¿owe u¿y³kowanie, takim
samym kolorem cechowa³y siê równie¿ krawêdzie dzia³ek. Korona kwiatów sk³ada³a
siê z 4 lub 5 p³atków. Na pocz¹tku antezy mia³y one zielonkawo-¿ó³te zabarwienie
z ró¿owym unerwieniem a w miarê rozwoju kwiatu obserwowano ró¿owaw¹ barwê na
coraz wiêkszej powierzchni p³atków. W kwiatach obserwowano 4 lub 5 prêcików,
rzadziej 6 i 7. W m³odszych kwiatach widoczne by³o zielono-¿ó³te zabarwienie nitek
prêcikowych oraz ¿ó³ty kolor g³ówek, zaœ pod koniec antezy nitki prêcikowe
przybiera³y ró¿owo-czerwon¹ barwê, a g³ówki szaraw¹. Œrednia masa py³ku
wytworzona przez 100 pylników wynosi³a 7,85 mg.

W kwiatach obserwowano jeden górny s³upek z 3 szyjkami. Dwie szyjki
charakteryzowa³y siê podobnymi wymiarami, a trzecia by³a wyraŸnie d³u¿sza
i grubsza. W miarê rozwoju kwiatu zmienia³a siê barwa zal¹¿ni i szyjek
z zielonkawo–¿ó³tej na czerwono-ró¿ow¹, natomiast znamiona przybiera³y barwê
prawie czarn¹. U podstawy zal¹¿ni s³upka - zarówno typowo wykszta³conego, jak
i zdegenerowanego, zlokalizowany by³ gruczo³ nektarnikowy w kszta³cie pierœcienia
z lekko pafa³down¹ krawêdzi¹ górn¹. Œrednica nektarników w najszerszym miejscu
osi¹ga³a 91 µm. Gruczo³y w m³odszych kwiatach zabarwione by³y na ¿ó³to,
w starszych na pomarañczowo. Najintensywniejsze wydzielanie nektaru odbywa³o siê
w kwiatach m³odszych, wówczas ca³a powierzchnia nektarium pokryta by³a lœni¹c¹
wydzielin¹. W kwiatach z pomarañczowymi nektarnikami sekrecja s³odkiej wydzieliny
zmniejsza³a siê.

Na szypu³kach kwiatów obserwowano ró¿owo-purpurowe w³oski, z których po
przekwitniêciu tworzy³y siê puszyste elementy owocostanu.

Kwiaty perukowca odwiedzane by³y przez pszczo³ê miodn¹ oraz trzmiele. Owady
korzysta³y zarówno z nektaru, jak i py³ku, z którego formowa³y ciemno ¿ó³te obnó¿a.
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SPECYFIKA FAUNY PSZCZÓ£
(HYMENOPTERA: APOIDEA: APIFORMES)

MIASTA NA PRZYK£ADZIE POZNANIA

Weronika Banaszak-Cibicka

Zak³ad Hodowli Owadów U¿ytkowych, Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
ul. Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznañ

Obecnie niemal wszystkie ekosystemy na ziemi s¹ bezpoœrednio lub poœrednio
poddane presji cz³owieka. Wiêkszoœæ gatunków funkcjonuje w œrodowiskach
podlegaj¹cych silnej antropopresji, a tylko nieliczny odsetek wystêpuje na obszarach
ma³o zmienionych i chronionych. Z tego wzglêdu, obszary zdominowane przez
cz³owieka maj¹ równie¿ du¿e znaczenie dla zachowania bioró¿norodnoœci. Dotyczy to
w szczególnoœci obszarów wiejskich, ale tak¿e miast.

Badania prowadzone na terenie Poznania mia³y na celu uzyskanie obrazu fauny
pszczó³ zasiedlaj¹cej centrum miasta Poznania, a tak¿e okreœlenie stopnia modyfikacji
zgrupowañ pszczó³ w mieœcie pod wp³ywem antropopresji oraz ocenê charakteru tych
zmian. Celem badañ by³o równie¿ okreœlenie cech u³atwiaj¹cych gatunkom
przetrwanie na obszarach poddanych presji urbanizacyjnej i podjêcie próby oceny
specyfiki fauny miejskiej.

Badania prowadzono w okresie trzech lat (2006-2008), od kwietnia do wrzeœnia
z wykorzystaniem barwnych misek Moericke`go, które umieszczono w ¿ó³tych
korytkach w otoczeniu kwiatów. Miski rozmieszczono na terenie miasta Poznania
w ró¿nych kompleksach u¿ytkowania przestrzeni, o odmiennym stopniu antropopresji.
W celu oceny liczebnoœci pszczó³ na powierzchniach badawczych pobierano próby
metod¹ pasów (transektów). Dodatkowo owady by³y od³awiane siatk¹ entomologiczn¹,
tzw. metod¹ „na upatrzonego”.

Trzyletnie badania prowadzone na ró¿nych powierzchniach w Poznaniu
udowodni³y, ¿e miasta s¹ wa¿nym miejscem ¿ycia dla znacznej liczby gatunków
pszczó³. Na terenie Poznania na podstawie badañ w³asnych i literatury, stwierdzono
³¹cznie wystêpowanie 184 gatunków pszczo³owatych. Badania pozwoli³y na
stwierdzenie, ¿e g³ównym czynnikiem decyduj¹cym o bogactwie gatunkowym pszczó³
w mieœcie jest odleg³oœæ zgrupowania od wiêkszych terenów zieleni, maj¹cych
bezpoœrednie po³¹czenie z obszarami podmiejskimi. Udowodniono, ¿e zagêszczenie
pszczó³ w œrodowisku miejskim zale¿y w g³ównej mierze od pokrycia powierzchni
przez roœliny owadopylne. Stwierdzono równie¿ siln¹ ujemn¹ korelacjê pomiêdzy
stopniem urbanizacji, a liczb¹ gatunków pszczó³. Ogólnie fauna miasta pod wzglêdem
sk³adu i liczby gatunków nie wykazuje istotnych ró¿nic z terenami naturalnymi.
Jednak¿e faunê pszczó³ miasta wyró¿nia dominacja gatunków wiosennych, gatunków
prowadz¹cych spo³eczny tryb ¿ycia, a tak¿e gatunków polilektycznych oraz niski
procent gatunków kleptopaso¿ytniczych.
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ZNACZENIE I OCHRONA PSZCZO£Y MIODNEJ
(Apis mellifera) I INNYCH ZAPYLACZY

PSZCZO£OWATYCH (APOIDEA, HYMENOPTERA),
TEMATEM W FILUMENISTYCE KRAJOWEJ

Wit Chmielewski

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Oddzia³ Pszczelnictwa w Pu³awach
e-mail: wit.chmielewski@man.pulawy.pl

„Gdy pszczo³a leci z kwiatu na kwiat, zabiera nektar i równoczeœnie zapyla kwiaty,

które dziêki temu rodz¹ nasiona lub owoce.”

„Pszczo³y daj¹ nadto poœredni zysk, gdy¿ dziêki zapylaniu przyczyniaj¹ siê do

powstawania dorodniejszych nasion i owoców.”

(Jan Dzier¿on 1854, 1878)

Celem prezentacji jest przegl¹d krajowych walorów filumenistycznych
propaguj¹cych znaczenie i ochronê pszczó³. W jej przygotowaniu wykorzystano
kolekcjê w³asn¹ etykiet zbieranych sukcesywnie od wielu lat.

Wœród edycji filumenistycznych o tematyce pszczelarskiej, które ukaza³y siê
dotychczas na ca³ym œwiecie, kilkanaœcie polskich pozycji nale¿y do najbardziej
interesuj¹cych pod wzglêdem graficznym i tematycznym. Wyodrêbniæ tu mo¿na
5 nastêpuj¹cych grup: 1) pszczo³a miodna (Apis mellifera) w sadownictwie, 2)
pszczo³y w rolnictwie i produkcja pasieczna, 3) trzmiele (Bombus) - owady prawnie
chronione, 4) pszczo³y samotnice (Apoidea solitariae), 5) ochrona pszczó³. Ka¿dy
z mikroplakatów poza wizerunkiem pszczo³y zawiera tak¿e odpowiedni¹ inskrypcjê,
np. „Wiêcej pszczó³ - wiêcej owoców”, „Pszczo³y w sadzie - wiêcej owoców”,
„Pszczo³y w sadzie - dorodne owoce”, „Pszczo³y sprzymierzeñcem rolnika”, „Pszczo³y
zwiêkszaj¹ plony”, „Pszczo³a owadem po¿ytecznym”, „Pszczo³y twoim sojusznikiem”,
„Chroñmy pszczo³y”, „Chroñ pszczo³y przed zag³ad¹”; s¹ one tak komunikatywne,
¿e nie wymagaj¹ komentarza.

Na szczególn¹ rolê pszczó³ miodnych jako zapylaczy zwróci³ ju¿ uwagê nasz,
œwiatowej s³awy pszczelarz Jan Dzier¿on, kiedy pisa³ o tym nastêpuj¹co: „U wielu

owadów zimuje tylko matka bez robotnic i na wiosnê tylko pszczo³y, zimuj¹ce

w wielkiej gromadzie, mog¹ spe³niæ rolê zapylaczek naszych drzew owocowych.”
(Dzier¿on 1877).

Czêœæ z omawianych tu pozycji poœwiêcono równie¿ innym b³onkówkom, g³ównie
trzmielom i pszczo³om samotnicom. Trzmiele s¹ skutecznymi zapylaczami roœlin
uprawnych i dziko rosn¹cych, w tym tak¿e wielu o tzw. kwiatach „trudnych” dla
pszczó³ miodnych (koniczyna, lucerna i in.). Natomiast pszczo³y samotnice odwiedzaj¹
czêœciej roœliny o kwiatach drobnych (np. Umbelliferae, Compositae) i maj¹ du¿e
znaczenie w zapylaniu zió³, roœlin warzywnych i pastewnych, zw³aszcza na plantacjach
nasiennych w polu i w ogrodzie.

Pszczo³owate s¹ owadami prawnie chronionymi, a niektóre znajduj¹ siê w tzw.
„Czerwonej ksiêdze”, jako gatunki zagro¿one wyginiêciem. Bior¹c to pod uwagê
wskazane by³oby wznowienie wydanych ju¿ wczeœniej, oraz opracowanie
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i upowszechnienie nowych edycji filumenistycznych o tej tematyce z myœl¹
o wykorzystaniu ich w wiêkszym ni¿ dotychczas stopniu w edukacji ekologicznej
spo³eczeñstwa.

Piœmiennictwo:
Dzier¿on J . (1854) - Der Bienenfreund aus Schliesen. Brieg. Nr 2, s. 8.
Dzier¿on J . (1877) - Über den Nutzen der Bienenzucht. Sammlung

Gemeinnütziger Vorträge. Nr 34, Prag, s. 10.
Dzier¿on J . (1878) - Rationelle Bienenzucht oder Theorie und Praxis des

schlesieschen Bienenfreundes Pfarrer Dzierzon in Carlsmarkt. Brieg. 1.

MORFOLOGIA I STOPNIE ROZWOJU JAJNIKA
MURARKI OGRODOWEJ (Osmia rufa L.)

Karol Giejdasz

Zak³ad Hodowli Owadów U¿ytkowych Instytutu Zoologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

G³ównym elementem narz¹du rozrodczego samicy pszczo³y murarki ogrodowej,
podobnie jak innych pszczó³, s¹ parzyste jajniki.

Jajnik murarki ogrodowej nale¿y do typu groniastego i sk³ada siê z trzech rureczek
jajnikowych (owarioli), które otwieraj¹ siê do kielicha nieparzystego jajowodu. Nici
koñcowe owarioli ka¿dego jajnika ³¹cz¹ siê tworz¹c wi¹zade³ka, które ulegaj¹
zespoleniu i stanowi¹ wspólny zaczep mocuj¹cy jajniki na przeponie grzbietowej
w przedniej czêœci odw³oka. Jajnik muraki ogrodowej posiada meroistyczny typ
owarioli, podtyp politroficzny. Oznacza to, ¿e posiadaj¹ one komórki od¿ywcze
(trofocyty) i s¹ zlokalizowane pomiêdzy pêcherzykami folikularnymi. W konsekwencji
tego ka¿dy oocyt zwi¹zany jest z grup¹ komórek od¿ywczych. D³ugoœæ rureczki
jajnikowej wynosi od 2,8 mm do 4,9 mm (œrednio 4,3 mm). Mieœci ona od 6 do
8 oocytów w ró¿nym stadium rozwoju. Najlepiej rozwiniête s¹ oocyty terminalne
(koñcowe), zlokalizowane najbli¿e jajowodu. Ich rozwój w rureczkach jajnikowych
zachodzi nierównomiernie, w wyniku czego w jajniku zwykle znajduj¹ siê trzy oocyty
terminalne o ró¿nej wielkoœci.

Najs³abiej rozwiniête jajniki maj¹ samice murarki ogrodowej z chwil¹
przeobra¿enia siê w imago, co ma miejsce pod koniec lata. Ich oocyty s¹ s³abo
rozwiniête i mniejsze ni¿ przynale¿ne do nich, dobrze wykszta³cone grupy komórek
od¿ywczych. Jedynie oocyty koñcowe i ich komórki od¿ywcze s¹ podobnych
rozmiarów (stopieñ I rozwoju). Nieznaczne powiêkszenie oocytów nastêpuje przed
wejœciem owada w stan diapauzy zimowej, podczas której rozwój jajników zostaje
zahamowany, a¿ do wylotu pszczó³ z gniazd na wiosnê. Od tego momentu najpierw
nastêpuje silny wzrost dwóch najwiêkszych oocytów terminalnych, które wyraŸnie
wyd³u¿aj¹ siê. Jednoczeœnie czêœciowemu zanikowi ulegaj¹ ich komórki od¿ywcze,
które zajmuj¹ mniej miejsca w rureczce ni¿ sam oocyt koñcowy (stopieñ II). W dalszej
fazie rozwoju zanikaj¹ ca³kowicie trofocyty najwiêkszego oocytu terminalnego, który
przybiera kszta³t i rozmiar dojrza³ego jaja. Tak¿e pozosta³e dwa oocyty zwiêkszaj¹
swoje rozmiary, jednak grupy komórek od¿ywczych s¹ jeszcze dobrze widoczne
(stopieñ III). Ostatecznie w jajniku w dwóch owariolach znajduje siê po jednym
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dojrza³ym oocycie, a kolejny jest silnie powiêkszony. W trzeciej rureczce oocyt
terminalny pozostaje wyd³u¿ony, a trofocyty s¹ w fazie zaniku (stopieñ IV). W sytuacji
kiedy samica nie mo¿e sk³adaæ jaj, w rureczkach jajnikowych nadal dojrzewaj¹ kolejne
oocyty, jednoczeœnie nastêpuje resorbcja wczeœniej dojrza³ych, powoduj¹c ich zmiany
morfologiczne.

MONITORING TRZMIELI POLESKIEGO PARKU
NARODOWEGO W 2009 ROKU

Mieczys³aw Bil iñski , Dariusz Teper

Oddzia³ Pszczelnictwa ISK, Pu³awy

Obserwacje prowadzone w lipcu 2009 roku na 15 wytypowanych obszarach
badawczych w Poleskim Parku Narodowym wykaza³y 8 gatunków trzmieli.
Z wszystkich 519 osobników trzmiel Bombus lucorum stanowi³ 64,3% populacji,
B. pascuorum - 17%, B. terrestris - 10,6% , B. lapidarius (5%), B. muscorum (2,1%),
a najmniej liczne okaza³y siê B. jonellus (3) oraz B. hortorum i B. ruderarius

(po jednym osobniku - 0,2%). Najbardziej atrakcyjnym dla trzmieli okaza³ siê obszar
£¹ki Zienkowskie (czêœæ zachodnia), gdzie stwierdzono wystêpowanie 73%
wszystkich zaobserwowanych trzmieli, g³ównie na wyce ptasiej (Vicia cracca), na
której zagêszczenie trzmieli siêga³o 72,4 osobników na 100 m2.

Podczas obserwacji trzmiele oblatywa³y 23 gatunki roœlin. Najwiêksz¹ ich liczbê
odwiedza³ Bombus pascuorum (15) i B. lucorum (14), nieco mniej B. lapidarius (10),
B. terrestris (8) i B. muscorum (4), a najmniej B. hortorum, B. jonellus i B. ruderarius

(po 1 gatunku roœliny).
Dominuj¹cym gatunkiem okaza³ siê trzmiel gajowy (B. lucorum), który

wystêpowa³ w 11 z 15 badawczych oddzia³ów Parku. Niewiele ustêpowa³ mu trzmiel
rudy (B. pascuorum) - w 9 oddzia³ach oraz B. lapidarius i B. terrestris -
w 6 i B. muscorum w 4. Najrzadszymi gatunkami by³y: B. hortorum, B. ruderarius

i B. jonellus, które odnotowano tylko w jednym z oddzia³ów.
£¹ka Zienkowska - bardzo bogata w trzmiele i inne stanowiska o podobnych

walorach, jak Durne Bagno i ³¹ka Pokrzywnik zas³uguj¹ na szczególn¹ ochronê
ze wzglêdu na wystêpuj¹ce tam roœliny po¿ytkowe i miejsca gnie¿d¿enia trzmieli.

Stwierdzenie dwu nowych gatunków - trzmiela rudoszarego (B. sylvarum)
i wrzosowiskowego (B. jonellus) poszerza dotychczasow¹ listê trzmieli wystêpuj¹cych
w Parku (£êtowski, Piotrowski 2002) do 13 gatunków.
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THE COMPARISON OF LOSSES OF THE Osmia BEE
COCOONS IN THE MIXED POPULATIONS (Osmia

rufa and O. cornuta) FROM DIFFERENT SITES

I r ina Shumakova1 , Alexander Komissar2

1Schmalhausen Institute of Zoology, Kiev, Ukraine
2Independent investigator, Kiev, Ukraine

Our invention of transparent plastic tubes for the Osmia bees rearing (namely
Osmia rufa and O. cornuta) gave theoretical possibility of essential increasing of labor
productivity with possible number of population near one million of bees per one
grower. But it would be possible only at a very low level of infestation by
cleptoparasitical mites and flies, when the tubes would need only a visual control. In
the other case tubes should be opened, cocoons extracted and cleaned. We had the
opinion that annual screening of tubes and destruction of parasites permited to create
the population with very low level of infestation. But the present level of infestation
after 5 years of intensive rearing of Osmia bees is high yet (see table). We registered 4
causes of cocoon absence in the cell: damaged by mites or flies, dead larvae at any age
and presence of pollen in the cells without egg or larva.

Place of apiary North-East of Ukraine, Sumy region Kiev

Native
population

New rearing cites
Main

rearing site

Year,  No. of site 2009, No. 1 2008, No.2 2009, No. 3 2009, No. 4 2009, No.5

Osmia species O. rufa O. corn. O. rufa O. corn. O. rufa O. corn. O. rufa O. corn. O. rufa O. corn.

Number of cocoons 149 77 2378 712 308 2064 4896 1961 13501 3044

% of O. rufa cocoons 66% 77% 13% 71% 82%

Cocoons per 1 tube 3.5 4.1 6.25 3.34 4.1 4.8 4.9 5.1 7.1 7.3

Loss of cocoons, % 28.7 8.4 13 5 19 3.5 29.5 6.6 9 4.4

Due to mites, % 4.8 6.0 1.3 0.4 0.7 1.6 2.0 2.3 1.9 0.6

Due to flies,% 4.8 0 0.4 0 0 0.14 2.7 0.7 1.6 0.2

Dead larva, % 16 2.4 6.5 1.3 12.4 0.4 10.2 1.8 2.0 0.5

Pollen in cell 3.3 0 4.4 2.9 5.7 1.3 4.0 2.2 3.4 1.6

In our opinion there are three possible reasons for stable high level of infestation :
1) existence of infected wild native population of Osmia bees; 2) nesting of part of
original population outside of the artificial nests; 3) migration of parasites from other
species of early spring solitary bees. Unfortunately, native populations are poorly
investigated and we have only one result from the site No. 1. We can not explain
increased number of dead larvae (6.5-12.5%) in Sumy region in relation to usual 1-2%
in Kiev region.

It is very interesting that O. cornuta, which nested the neighbouring tubes, in many
cases had lower losses than O. Rufa.
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ZRÓ¯NICOWANIE FAUNY PSZCZÓ£ DZIKO
¯YJ¥CYCH I ICH ZNACZENIE W KRAJOBRAZIE

ROLNICZYM

Zdzis³aw Wilkaniec

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pszczo³a miodna, jako gatunek hodowany od bardzo dawna, jest powszechnie
znana i ceniona ze wzglêdu na efektywnoœæ zapylania roœlin oraz pozyskiwane od niej
produkty. Niestety nie mo¿na powiedzieæ tego o innych pszczo³ach naszej fauny
krajowej, nale¿¹cych do tej samej nadrodziny - Pszczo³y (Apoidea), zwanych
pszczo³ami dziko ¿yj¹cymi lub wolno ¿yj¹cymi. Brak powszechnej wiedzy o tej licznej
grupie pszczó³ wynika z wielu przyczyn, jednak¿e najwa¿niejsz¹ z nich jest ich
ró¿norodnoœæ gatunkowa. Ocenia siê, ¿e na Ziemi ¿yje oko³o 20 tysiêcy, a nawet 25 -
30 tysiêcy gatunków pszczó³. W krajach europejskich ich liczba jest zró¿nicowana
i kszta³tuje siê nastêpuj¹co (wed³ug ró¿nych autorów i z ró¿nych lat): Anglia - 240
gatunków pszczó³, Belgia - 319, Dania - 195, Finlandia - 237, Francja - 729, Hiszpania
- 976, Litwa - 157, Niemcy - 547, Norwegia - 125, Rosja (czêœæ europejska) - 950,
Rumunia - 800, Ukraina - 700.

Nasza krajowa apidofauna obejmuje oko³o 474 gatunki pszczó³. To bogactwo
gatunkowe wi¹¿e siê ze zró¿nicowaniem ich bionomii oraz szeregu cech
charakterystycznych dla ka¿dego gatunku.

Poza ró¿norodnoœci¹ gatunkow¹ pszczó³ wystêpuje wœród nich du¿e zró¿nicowanie
pod wzglêdem:

• miejsca wystêpowania (gatunki kserotermiczne, synantropijne, zwi¹zane
z terenami otwartymi lub gatunki terenów leœnych);

• sposobu i miejsca gniazdowania (w glebie, ³odygach roœlin, glinianych
zboczach lub œcianach budynków);

• architektury gniazd i materia³u gniazdowego;
• liczby gatunków odwiedzanych roœlin (monolektyczne, oligolektyczne,

polilektyczne);
• terminów pojawu i lotów form imaginalnych w sezonie;
• dziennej dynamiki lotów;
• sposobu zbierania i przenoszenia py³ku;
• budowy narz¹dów gêbowych;
• etapu rozwoju spo³ecznego (samotne w³aœciwie spo³eczne, paso¿yty).
Tak du¿e zró¿nicowanie krajowej fauny pszczó³ dziko ¿yj¹cych ma ogromne,

pozytywne znaczenie w krajobrazie rolniczym. Nie zawsze prawid³owe jego
kszta³towanie wp³ywa negatywnie na utrzymanie ró¿norodnoœci gatunkowej oraz
liczebnoœci w obrêbie gatunków. Wszystkie czynniki œrodowiskowe wp³ywaj¹ce
negatywnie na pszczo³ê miodn¹ (wielohektarowe monokultury zbó¿, walka
z chwastami przed ich zakwitniêciem, chemizacja œrodowiska, likwidacja miedz,
przygro¿y, zadrzewieñ lub zakrzewieñ œródpolnych) dotycz¹ równie¿ pszczó³ dziko
¿yj¹cych. Czynniki te powa¿nie ograniczaj¹ mo¿liwoœci gniazdowania oraz powoduj¹
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brak ci¹g³oœci bazy pokarmowej, co stanowi du¿y problem przy ich czêsto niewielkim
zasiêgu lotów.

Wszystkie pszczo³y maj¹c œcis³e powi¹zania pokarmowe z roœlinami kwiatowymi
s¹ dla roœlin bardzo wa¿nym czynnikiem w procesie przed³u¿ania gatunku poprzez
zapylanie. Najliczniej wystêpuj¹cym, a tym samym najwa¿niejszym zapylaczem roœlin
jest pszczo³a miodna. Jednak¿e liczne gatunki spoœród pszczó³ dziko ¿yj¹cych
dorównuj¹, a niejednokrotnie przewy¿szaj¹ efektywnoœci¹ zapylania pszczo³ê miodn¹.
Wynika to czêsto z ró¿nic w ich budowie morfologicznej, sposobie otwierania
kwiatów, d³ugoœci dnia pracy, wiêkszej odpornoœci na niekorzystne warunki
atmosferyczne oraz innych cech.

Spoœród cennych roœlin uprawnych, w zapylaniu których pszczo³a miodna nie mo¿e
konkurowaæ z niektórymi gatunkami pszczó³ dziko ¿yj¹cych, s¹ koniczyna czerwona
oraz lucerna siewna, które posiadaj¹ tzw. kwiaty trudne. Jak wykaza³y liczne badania
w naszej rodzimej faunie pszczó³ wystêpuj¹ gatunki pszczó³ dziko ¿yj¹cych nie
ustêpuj¹ce, a nawet przewy¿szaj¹ce pszczo³ê miodn¹ w efektywnoœci zapylania
jab³oni, brzoskwini, borówki wysokiej, truskawki, cebuli i innych roœlin. Jednak¿e
ze wzglêdu na ma³¹ liczebnoœæ w œrodowisku naturalnym ich rola, jako efektywnych
zapylaczy roœlin, jest wspomagaj¹ca pszczo³ê miodn¹, co nabiera znaczenia w obecnej
sytuacji zmniejszania siê liczby rodzin pszczelich. Niektóre gatunki pszczó³ dziko
¿yj¹cych wykazuj¹ œcis³e zwi¹zki z roœlinami dziko rosn¹cymi bêd¹c ich g³ównymi
zapylaczami.

Poza korzyœciami wynikaj¹cymi z zapylania roœlin, zarówno uprawnych jak i dziko
rosn¹cych, liczne w naszej apidofaunie gatunki pszczó³ s¹ naszym dobrem
narodowym, wzbogacaj¹c ró¿norodnoœæ fauny krajowej i z tych wzglêdów nale¿y
je chroniæ stwarzaj¹c im dogodne warunki bytowania w krajobrazie rolniczym oraz
d¹¿yæ do opracowania metod chowu i racjonalnego wykorzystania.
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APITHERAPY - APITERAPIA

OCENA KLINICZNYCH I FARMAKOLOGICZNYCH
W£AŒCIWOŒCI ADAPTOGENNYCH PY£KU

KWIATOWEGO

Bogdan Kêdzia , El¿bieta Ho³derna - Kêdzia

Instytut W³ókien Naturalnych i Roœlin Zielarskich w Poznaniu

W³aœciwoœci adaptogenne zwi¹zane s¹ z podwy¿szeniem przez organizm cz³owieka
i zwierz¹t doœwiadczalnych odpornoœci fizycznej, psychicznej i immunologicznej.

Podwy¿szenie odpornoœci fizycznej organizmu pod wp³ywem py³ku kwiatowego
oceniano na przyk³adzie sportowców, alpinistów, ¿o³nierzy dzia³aj¹cych w warunkach
subtropikalnych, zwierz¹t doœwiadczalnych poddanych æwiczeniom biegowym
i procesowi niedotlenienia mózgu, a tak¿e kobiet chorych z powodu nowotworu szyjki
macicy w celu ograniczenia u nich skutków radioterapii.

Zagadnienie podwy¿szonej odpornoœci psychicznej omówione zosta³o na podstawie
badañ klinicznych z udzia³em osób cierpi¹cych z powodu ciê¿kich zespo³ów
depresyjnych, alkoholizmu oraz wyczerpania i astenii.

W celu scharakteryzowania odpornoœci immunologicznej przeanalizowano wyniki
badañ dotycz¹ce wp³ywu py³ku kwiatowego na wzrost liczby ro¿nych form krwinek
bia³ych, w tym limfocytów, monocytów i eozynofili oraz stymulowania aktywnoœci
fagocytów we krwi obwodowej osób napromieniowanych energi¹ jonizuj¹c¹. W ocenie
podwy¿szania odpornoœci immunologicznej pod wp³ywem py³ku kwiatowego
uwzglêdniono tak¿e jego zapobiegawcze dzia³anie u osób zagro¿onych chorob¹
przeziêbieniow¹ oraz u zwierz¹t z wszczepialna bia³aczk¹ doœwiadczaln¹.

Na podstawie przeprowadzonej analizy badañ klinicznych i farmakologicznych
mo¿na stwierdziæ, ze py³ek kwiatowy w postaci obnó¿a py³kowego oraz
sporz¹dzonych z niego preparatów farmaceutycznych, odznacza siê wyraŸnie
zaznaczonym dzia³aniem adaptogennym.
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MONITOROWANA TERAPIA ZAPALEÑ GRUCZO£U
MLEKOWEGO (MASTITIS) U KRÓW PROWADZONA
W OKRESIE LAKTACJI I INWOLUCJI ZA POMOC¥

ANTYBIOTYKÓW I PROPOLISU

Przemys³aw Dudko1 , Bogdan Kêdzia2

1Katedra Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego ul. Wojska Polskiego 52, 60-625 Poznañ
2Instytut Roœlin i Przetworów Zielarskich ul. Libelta 27, 61-707 Poznañ

W pracy zawarto dane z ponad dwudziestoletnich obserwacji nad skutecznoœci¹
terapii mastitis krów w laktacji i inwolucji, w³asnym lekiem na bazie propolisu
w porównaniu z celowan¹ antybiotykoterapia Do I etapu obserwacji wybrano krowy
z 3 stad, a profilaktyczne metody zaradcze PZM realizowano tylko w 1 z nich.
Wymiona tych zwierz¹t badano raz w miesi¹cu, a wykryte przypadki mastitis leczono
w okresie laktacji lub inwolucji. Skutecznoœæ terapii KPM oceniano na 75 krowach
w laktacji i 324 zasuszonych, u których stwierdzono na 2 tygodnie przed inwolucj¹:
zmiany organoleptyczne mleka lub wykryto zarazki w mleku. W ka¿dym stadzie
dobrano zbli¿on¹ liczbê podobnych KPM, które poddano antybiotykoterapii (grupa
kontrolna) lub kuracji emulsj¹ wodn¹ EEP (doœwiadczalna). Leki Dry-cow podawano
zasuszonym krowom tylko do zaka¿onych p³atów (wariant minimum), dobieraj¹c
antybiotyki (grupa kontrolna) jak w laktacji lub ¿el dowymieniowy z propolisem
(doœwiadczalne). W II etapie powtórzono zgodnie z tymi kryteriami monitorowan¹
terapiê KPM w laktacji. Kuracja 49 polega³a na trzykrotnych (po doju wieczornym)
wlewach emulsji wodnej etanolowego ekstraktu propolisu (grupa doœwiadczalna), a 23
podobne przypadki poddawano celowanej antybiotykoterapii gotowymi œrodkami
dowymieniowymi (grupa kontrolna). Ró¿nica miêdzy I a II etapem polega³a na tym, i¿
wczeœniej podstaw¹ cytologicznej oceny mleka by³ TOK, z którego wyników
wyliczano IDR. Aktualnie pomiar LKS (aparatem Fossomatic firmy Foss-Electric)
przeprowadzano elektroniczne.

Zauwa¿ono ró¿nice miêdzy I (przed 1990), a II etapem badañ (aktualnie). Przed
1990 rokiem spotykano w rejonie badañ stada krów, gdzie przewody strzykowe
kolonizowa³ w okresie oko³oporodowym C. bovis, co mog³o chroniæ gruczo³y
mlekowe przed super-infekcj¹ przez g³ówne zarazki. A aktualnie dynamika zaka¿eñ
sugerowa³a znamienny wzrost nowych zaka¿eñ drobnoustrojami œrodowiskowymi pod
koniec inwolucji wymion i przy porodzie. Pogarsza³o to zdecydowanie skutecznoœæ
obu ocenianych kuracji. Zarówno antybiotykami, jak i propolisem trudniej by³o
wyleczyæ przypadki mastitis w II etapem badañ (aktualnie). W obu okresach
skuteczniejsze by³y propolisowe kuracje. Proponuje siê „optymalny” obecnie wariant
terapii dry-cow, tj. podanie ¿elu z propolisem do wszystkich zasuszanych p³atów, a po
zbadaniu pobranej wydzieliny mo¿na bêdzie te¿ zastosowaæ w³aœciwy antybiotyk,
tylko do zaka¿onych æwiartek (wariant minimum).
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MORFOLORIA KWIATÓW I WYDAJNOŒÆ
PY£KOWA PERUKOWCA PODOLSKIEGO

(Cotinus coggygria Scop.)

Aneta Sulborska

Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
e-mail: aneta.sulborska@up.lublin.pl

Perukowiec podolski jest wartoœciowym krzewem ozdobnym pochodz¹cym
z po³udniowej Europy i Azji. Preferuje stanowiska s³oneczne, zasobne w wapñ, gdzie
dorasta do 3-5 m wysokoœci. Pêdy roœliny zawieraj¹ sok mleczny o ostrym zapachu, w
liœciach wystêpuj¹ garbniki a w drewnie ¿ó³ty barwnik wykorzystywany do barwienia
we³ny, jedwabiu i skór. Elementem dekoracyjnym roœliny s¹ puszyste owocostany
wygl¹dem przypominaj¹ce perukê - st¹d polska nazwa rodzajowa.

Celem przeprowadzonych badañ by³o poznanie morfologii kwiatów oraz
wydajnoœci py³kowej Cotinus coggygria odmiany Rubrifolius cechuj¹cej siê
czerwonymi liœæmi i owocostanami. Obserwacje przeprowadzono z wykorzystaniem
mikroskopii stereoskopowej oraz œwietlnej.

Wiechowaty kwiatostan perukowca utworzony by³ z niewielkich (œrednio 4,24 mm
œrednicy), kwiatów obup³ciowych o typowym oraz zdegenerowanym s³upku a tak¿e
z kwiatów p³onych. Kielich sk³ada³ siê z 4 lub 5 zielonkawych dzia³ek. Na ich
powierzchni widoczne by³o charakterystyczne czerwono-ró¿owe u¿y³kowanie, takim
samym kolorem cechowa³y siê równie¿ krawêdzie dzia³ek. Korona kwiatów sk³ada³a
siê z 4 lub 5 p³atków. Na pocz¹tku antezy mia³y one zielonkawo–¿ó³te zabarwienie
z ró¿owym unerwieniem a w miarê rozwoju kwiatu obserwowano ró¿owaw¹ barwê na
coraz wiêkszej powierzchni p³atków. W kwiatach obserwowano 4 lub 5 prêcików,
rzadziej 6 i 7. W m³odszych kwiatach widoczne by³o zielono–¿ó³te zabarwienie nitek
prêcikowych oraz ¿ó³ty kolor g³ówek, zaœ pod koniec antezy nitki prêcikowe
przybiera³y ró¿owo–czerwon¹ barwê, a g³ówki szaraw¹. Œrednia masa py³ku
wytworzona przez 100 pylników wynosi³a 7,85 mg.

W kwiatach obserwowano jeden górny s³upek z 3 szyjkami. Dwie szyjki
charakteryzowa³y siê podobnymi wymiarami, a trzecia by³a wyraŸnie d³u¿sza
i grubsza. W miarê rozwoju kwiatu zmienia³a siê barwa zal¹¿ni i szyjek
z zielonkawo–¿ó³tej na czerwono-ró¿ow¹, natomiast znamiona przybiera³y barwê
prawie czarn¹. U podstawy zal¹¿ni s³upka - zarówno typowo wykszta³conego, jak
i zdegenerowanego, zlokalizowany by³ gruczo³ nektarnikowy w kszta³cie pierœcienia
z lekko pafa³down¹ krawêdzi¹ górn¹. Œrednica nektarników w najszerszym miejscu
osi¹ga³a 91 µm. Gruczo³y w m³odszych kwiatach zabarwione by³y na ¿ó³to,
w starszych na pomarañczowo. Najintensywniejsze wydzielanie nektaru odbywa³o siê
w kwiatach m³odszych, wówczas ca³a powierzchnia nektarium pokryta by³a lœni¹c¹
wydzielin¹. W kwiatach z pomarañczowymi nektarnikami sekrecja s³odkiej wydzieliny
zmniejsza³a siê.

Na szypu³kach kwiatów obserwowano ró¿owo-purpurowe w³oski, z których po
przekwitniêciu tworzy³y siê puszyste elementy owocostanu.

Kwiaty perukowca odwiedzane by³y przez pszczo³ê miodn¹ oraz trzmiele. Owady
korzysta³y zarówno z nektaru, jak i py³ku, z którego formowa³y ciemno ¿ó³te obnó¿a.
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