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CEL PiRACY I PRZEGLĄD LITERATURY

Celem tej pracy było zbadanie rozmieseczenia pszczół zbieraczek nek-
taro i pyłku na. WII'IZOSieotaceającyrn pasiekę. Poznanie ewentualnych
prawidłowości w oblocie kwdatów przez pszczoły ma wielkie ZIl8ICOO11ie
prak.tylCTZll1.e.Znając "zwyczaIje" p5Z1CZólbędziemy w stande Iokalizować
pasieki MIl talki sposćb, że p5Z1C1ZOIl:ymożhwie maksymalnie wykorzystają
nektar tych roślin miododajnych, o które' nam chodzi.

Dotychczasowe badania SItlwie:rx:łJzaJją,że im źródło po,żyrtku jest dalej
położone od pasieki, tym mniejsze jest zagęszczenie pszczół na jednostce
powierzchni poży:tlkowej, z czego wypływa mniejsze zapylenie roślin,
mruejsze plony nasion oraz mniejsza prod'lllkaja miodu.

Chalifmen (1) dowodzi, że wyniki doświadczeń i obserwacji wykazały,
iż tym mIIlierj ps7JCIZóloblaJtuije kwlitnące rośliny, im dailej rosną one od
pasieki. '])wi~ dalej, że 00 każde sto metrów od pasiekii ilość pszcrzól
na koniczynie zmniejsza Sri:ęo 4 procent.

Demianowiea (2) omawiając roojooalne rozmieszczenie pasiek wywodzi,
że jeżeli pszczoły majdują w pobłiżu pasieki dostateczną 110ść nektaru,
rezygnrUją wówczas" z dailetkich, mało ~tyrwnyclh lotów.

Kowa1ew (5) uzy$ał nasltępL1ljące wymki 2lbioru miodu: 14,8 kg miodu
przyodległości pOOytIku 0,8 łmn; 10,6 kg [przy 1,6 km; '9,7 kg przy 2,4 km
i talk OOII'~ mnJi.ej, MIl miarę jak odległość pożytku od pasieki zwiększała
się. Prz)'!jmuje przy tym, że nalj:korzysltniejsrla produksywność pszceół
wys1;ępUJje przy pOoŻy;tJkach,ZIIl.aJjdJwjący$stię w '~brębie Promienia 2 km~ .
od pasieki.

Sturtevant i Ferrar (7) zbadali, że pasieka ustawtona od źródła. pożytku
w odległości, 1,7-2,7 km produkowała 58,7-79,3% miodu otrzyma-
nego z 'pasieki stojącej w środku powietrzcłmi po~yrtkoiWej.
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Wedł.ug Mancchina (6) przy zapyienrini koniczyny czerwonej przez
ps7JCOOłyrasy kaukaskiej, 1Jmórnasion wynosił: przy odległości' 1,5 km od
pasieki 1-14,6 kg, przy 0,8 km - 229,3 kg, przy 0,15 km - 458,6 kg/ha.

Gubin (4) w swoich badalIl!iaoh ~ Z1llPY'lan:iemlroniczyny, i gr-yki
s:bwti.erdrza.,że najwięcej pszcz9!ł Zlb~aczek pracuje w pob1Jirhupasteki ,
a w miarę oddalanda.się Od ruietj,ilość psroczółsię zmniejsza. Wnioski swoje
opiera na podstawie plonu nasion z tych upraw w różnych odległościach
od pasieki. PlOdajeon, że w 250 glóWika100koniezyny rosnącej w odległości
2 km wytkształ:cill:osię 6079 nasion, od 1-2 km - 9606, a poniżej

, '.
500 m - 13469.

Głluchow (3) podaje .również wyniki obserwacji nad zapylandem espar-
cety. Wedtbugniego lli:zIbap&ZCZÓlna 100 m2 m pobl!i.fupasieki wynosiła
średnio 63,8, w odłeg!lości 500 ni - 53,8, a przy 1000 m - 46,3. Analo-
gilClZl11iedo ilości pszczół zbiór nasion na 1 ha wynosił: 14,13 q, 7,44 q
i 6,22 q.

SzozerIbina (8) opracowując zagadnienie wydajności nasiennej roślin
owadopylnych podaje następwjące wyrUaci z Uralskie] &taoji Doświad-
czallnej: przy ocllległOOci250 m od pasieki urodzaj nasion koniczyny
czerwonej wynosił na 1 ha 450' kg, przy 800-1000 m - 220 kg, przy
1500 m - 100 kg. Na Ukradnie, w kołchozie "K!rasiw~a Mecz" osiągnięto
następwjące plony gryki: koło pasieki 16,4 q/ha, w odległości 500 m O?
pasieki 12,8 q/ha, a na 1500 m tylko 6,4 q/ha.

METODA, TEREN I MATERIAŁ

Badania prowadzono na M1lt"ZIOSOWislkachw' lasach Gołębskich pod
Puławami, w roku 1949. Teren wrzosowisk położony na pólnocno-
wschodniej stronie toru kolejowego, porośnięty jest lasem sosnowym.
Wr'U:1S(Calluna vulgaris S.) rośnie tam nie tyl:lro w zagajnikach sosno-
wych, lecz i wwysokopiennym lesie. Występu.je ponadto masowo na
terenie bezleśnym, na piaszczystycll M1iyrlmach,porośniętych jałowcem,
macłereanką itp. Obszar _głólWll1ywrzosowiska ma.jdu.je się w lesie poło-'
OOnympod kątem 30°' (azymwt), w' kierolIllklumiejscowości, Niebrzegów.
Wrz.dl~ tej liimli.prowadzone były obserwacje (['ys. 1). Na pozostałym
terenie leśnym' wreos wySltępbwał w nieco mniejszym zagęsfl.CZeniu.,

Pasieke m ilości 30 pru pseezół ustawiono w ga.jÓlWreGołąb, na szkicu
zaznaczono ją 1iteTą "P".

W kieronk:IUpołudniowo-wschodnim, południowym i południowo-za-
chodnim od pasieki, a więc na terenie niezakreskowanym W'Soo.iCU,



w promieniu z górą trzech kilometrów, me było o tej pOT'.ZE! innych
kWitnącym roślin miododajnych. Położenie pasieki doświadczalne] było
o tyle dogodne, że .WI promleniu do 3,5 km nie znajdowały s;ę tam inne
pasieki.
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Teren ten był obserwowany przed ustawientem pasieki. doświadczalnej.
Nie dostrzeżono wówczas pszczół na kwitnących WLrZOSach,co było zu-
pełinie zrozumiałe, gdyż jak wyżej wspomniano w naJjibJliższymrejonie nie
było pasiek. Okolica ta była szczególnie zatem dogodna do prowadzenia
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ob6erwooj!i~ poilliewarip8frieka m~a się w natturalnie izolowanym
rejonie, wśród kiwdtnący~ wrzosóW.

Ohseorwacje polegały na liczenDJU ~ól na 1 m}!'kwlitnącyoh wr7.05ÓW

w ciągu 1 minuty, w odstępach od pasieki co 100 m. Pierwsze obliczenie
ZQSta:lIo wykonane na odległośpi 125 m od pasieki. Bliżej były jedynie
pojedyncze kępki W'ITZ.OSU,które w bademu nie mogły być 'brane pod
uwagę,

Odstęp czasu między jednym pomiarem a d:rrugimwynosił 6-9. minut.
Kierunek pomiarów wskazywała linia wytyczona na wreosach. Na pali-
kach zaznaczono. odległości JOd pasieki: pieI1W\SZypadik znajdował się
w odległości 125 m, drugi 225 m, trzeci' 325 m i1Jd... i ostatra na od-
ległości 2025 m.·' ;. .

Do wytyczenia powierzchni 1. m~ Wl'!ZOSIU s~użył przenośny kwa.da:"a~
z listew drewnianych. P~CZIOłyzłxleraczki liczono wewnątrz tego ~a-
draeu na podanych -odlcgłościaeh. . I •

Obserwacje przeprowadzono w ciągu 4 dm pogodnych a mianowicie;
20 sierpnśa przy temperaturze powietrza 15-1'6° C, 31 sierpnia przy tesn-
peraturze powietrza 15--:-20°C, 1 września przy teanpe~epowie~za
19-26° C i 5 wreeśnda przy temperaturze 18-24° C.

Obserwacje roepoceynano od, pasieki o godz.. W przed południem
(a jedynde w dniJU 5 września o godzinae' 12l, kończono zaś o godzinie ~5.
Obserwator szedł WTldłuż. wytyczonej linii·· i obliczał na oznaczonych
pałilkami maejscaoh rlośćpszczół. Na każdym. z pUI1lkJ1;ów.w.ykoll':1no4 ido
5 pomiarów obok siebie (ilość pszczół na 1m2) i następnie obliczane

. średnią arytmetyeaną. ".. ,~

,

WYNIKI
Pierwsze porniary wykonano dnia' 20 sierpnia: Wykazały one stosun-

kowo słabą.. lecz- już widoczną koncentrację pseczół na odcinku bliższym
od pasieki, między 125 a 725 m (tab. 1). DaIlej od tego odcinka pszczół
prawie nie było. W pomiarach dokonanych na tej samej trasie w drodze
powr-Otnej,m;iędzy' godziną 13 a 15 ilość pszczół na jednostce powierzchni
W'ŻTOSIlaokoło dwukrotnie, jednakże zachow~a została podobna prawd-
dłowość jak w godainach ~udniowych. Największa bowiem UOŚĆ
pszczół oblatywała WRCS.· w odległości 125 modpasietki, a najmniejsza
poza 725 m. \

Dnia 31 sierpnia ilość pszczół na wrzosach wyraźnie iWflll"OLSla Na 00-
cinku do 825 m od pasieki było 'ich najwięcej, a w odległościachdalszych
liczba pszczół hyła znacznie mniejsza. Obserwacje dokonane w tym dmu
powtórnie. ,WI godzinach popołudniowych między godz. 13 i 15 wykazały
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Pomiary Hc:lJby zbieraczek na 'W1l'ZOSaChna !różnych odległościach od pasiekd.
~~ -_._-----

Srednia *) ilość pszczół na l m2 ID dniu
20.8..1949 3L8.1949 , 1.9.1949 5.9.1949

Początek marszu g. 10°1 1015 102• 12°° ItO
15°C 15°C ~'19°C 18°C 1500Koniec marszu g. 1500 1500 - 15,,0 '. tO 16°C 20°C 20°C _,_124°C

Kierunek 'marszu

Odległość od pasieki ID m.
125 - 5,50 - - '- - 5,25 5,50
225 1,50 3,00 2,25 4,00*) 5,40*) 4,75 4,00 3,00
325 0,75 0,50 0,25 2,80*) 8,50 3,00 2,25 4,25
425 0,25 1~25 2,60*) 4,00*) 2,25 2,10 5,00 '6,00
525 . 0,00 0,25 2,60*) . 3,80*) 1,75 3,75 3,50 4,00
825 0,25 0,00 2,80*) 2,80*) 2,75 3,25 4,50 3,50
725 0,50 0,25 4,40*) 3,20*) 3,50 2,75 4,00 4,00
825 0,00 0,00 4,00 2,20*) 4,00 2,80 2,50 4,50
925 0,00 0,00 2,00*.) 1,80*) 3,20*) 4,00 1,75 0,25

1025 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00
1125 0,00 0,00 0,00 ' 0,25 0,00 . 0,00 0,00 0,00
1225 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1325 0,00 0,00 0,50 0,25 1,50 1,25
1425 0,00 0,00 0.00 0,25 0,50 0,00
1525 ,

0,00 0,50 0,25 0,50 1,50 0,00
1625 0,25 0,00 0,25 0,00 0,25 0,75
1725 0,00 0,50 0,50 0,75 l,OÓ 1,75
1825 0,00 0,00 0,25· .. 0,25 0,75 0,75
1925 0,00 I 0,00 1,00 0,25 1,00 1,75
2025 \ 0,00 0,25 0,50 0,25' - -

I
-- -- --

Zm1ana kierunku
marszu g. 13°0 1310 - 1340 1340

.••średnią wyliczono IPl"Z€lWazrue na iPIqdI&ta'Wlie4 obserwacji, Liczby, które sta-
nowią średnią z 5 'obserwacji oenaezono gwiazdką.

zjarwiskp podobne. Jednak liczba pszczół we wszysękich odległościach
była nieco iWliększa.

Z obserwael! wykonanych dnia 1 Września widać, że największe zage- ,
szczęnie pszczół - zbieraczek wysrt;ąpiło na odcinJlw mi.ędrzy 225 a 925 m.
Da:lej liczba pszczół ml1lliejszala się wyraźnre.

Dnia 5 września ogramezono się do obserwacji na odcinku między
125 a 10215m. Obserwacje prowadzono między' godzmą 12 a 15. (Na' od-
cinlku od 1025 do .2025 m od pasieki obserwacji już nie prowadzono,

I ponieważ tak jak i w poprzednich dniach psoozól tam nie stwierdzono
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żu,pe;fme lub tylko znikomą ilość). TIu również Wystąpiła koncentracja
pszczół wpab1i:żu pasieki; na odcinku od 125 do 8.25m.

Na da!lszyoh odcinkaCh J:icrJJba IEZC2ólbyla b. mała zbl:imna w tym
dniu do liczby z dni po~d.oh, a zwJJasrzJc:zaz31 sierpnia i 1 września,

Tabela 1 wskazuje, że największe zagęszczenie pszczół-zbieraczek było
na odlcinku od 125 do 225 m od pasieki, a nieco mnieisze na odcinku od
225 do 625 mod pasieki. Na drog..im .odcinllw liC2Jba pszczół zbieraczek
UJtmymywala się mnie] więcerj na jednakowym poeaomie. Powyżej 625 m
ponownie Zlwó.ęlmzałasię a od 725 do 925 fi raptownie spadała.

Na ~ ,,strefy" wystąpił nieznacznywzrost Iiczby pszczół na wrzo-
sach. Morimaby to tbumaczyć tym, że pewna część zbieraczek po wyko-
rzystanai nektaru bliższych kwiatów, .pr:zenos:i1asię na coraz dalsze odle-
głości, w wyniku czego krańce "strefy" były przez jaknś czas silnie] obla-
tywane, a cała "silrefa"srt:opniQwo się poszerzała. .

VI godzinach popołudniowym ,łwał brrzeżlny"jeSłt mniej widoczny, co
możnajby tłlUmaczyć tym, że wpóźniejszych godzinach dnia, racjonalne
rozrrueszezenie pszczół-zbieraczek jest jUż osiągnięte.

Niewątpliiwó.e ,,strefu " silnego OIQoloroukiwia.tów przybrałaby nieco inny
obraz, w wyrpadku zwiększenia w pewnym momencie iJlości pni w pa-
sieee (nP. podwojenie). W tym ostatnim przypadku ,,strefa" simego
oblaty,wWUa po paru dniach znacznie by się~rrzyła. T~e doświad-
c:zenie byłoby iln!tereSJU,jące.

mość pszczół na kwitnących roślinach miododajnych staje się coraz
mniejsza w miarę oddalania się od pasieki, z które] pszczoły odbywają
Id;!;. Jak jużwspOllllIl!iaJem przy pomocy metody liczenia pszczół na po-
wierzełan 1 metra kwadratowego rośliny kwitnące] VI czasie 1 minuty na
różnych odległościach określono stan roemieseczerua pszczół-zbieraczek
w zależnośca od odległości od pasieki. Oczywiście nie wykluczam tu pew-
nyeh błędów, jalkle mogły powstać przy dokonywaniu obserwacji.

.WNIOSKI

1. Stwierdzono, że wysłane Przez daną~iekę pszczoły-zbderaczki
.najsilnie] oblatywały wrzosy do odległości 925 m od pasielcl.

2. Liczba pseczół-ebieraezek poza ,,strefą" największego neteżenia ich
oblotu zmniejszała-tsię bardzo gwałtowrue, 00. pozwała prrzyljąć granicę
ca 900 m za nad,baJrd,ziejkorzystną dla obloeu zoieraczek w tych warun-
kach.

Wyrażam pcdaiękowanie: Kierownikowi b. Deiału Pszczelarskiego
Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego Prof. dr
Antoniemu Demianowlczowt za okazaną mi pomoc i umożliwienie wyko-
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nania niniejszej pracy,'w kierowanym przez Niego Dziele, oraz inż. Alek-
sandrowi Pietrosińskiemu Za pomoc przy wykonywaniu obserwacji
w terenie:
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nOCElUAHHE BEPECKA nl.JEJlAMH, COl>HPAlOlUHMH HEKTAP
H nblJlbUY

CTaHHc~aB Cyp~a~KHH

Pe3lOMe

ABTOpOM npoasseneau Ha6~IO~eHHSI nsea paoorarourax no cóopy
aexrapa H nhI~b~bI Ha sepecxax, npoaapacrarouiax B ro~eM6cKHX
aecax (OKpeCTHOCTHropona Ilyaaasr). Ilacexa COCTOSIlll.aSIH3.30 yasea,
6bI~a pacnoaozceaa. B eCTeCTBeHHOH30~HpOBaHHO-Mpaaoae cpena use-
Tyll{HX BepeCKOB. Ha6~IOAeHHSI 3aK~lOąa~HCb B noncsere nąe~ paóora-
JOlll.HXHa 1 M2' useryuiero BepeCK! B rexeaae 1 MHHyTbI. Ilepssra noneser
npOH3Bop,H~CSIHa paccToHHHH125 M OT. nacexa, caenyrourae xepea Ka)f{-
p,ble 100 M Bp,O~b npocexa, ~~HHOH: B 2025 M (CM. xapry pażoaa).

ABTOp yCTaHaB~HBaeT, 'łTO BbI~eT~BllIHe H3 ~aHHOH nacexa nąe~bI, pa-
60TalOlll.He no cóopy aexrapa H nbI~b~bI, HHTeH<:HBHeenoceuiaaa BepeCKH .
p,o paCCTOSlHHSl925M OT nacexa (Ta6~. 1).

ABTOp oraesaer, 'łTO Ha xpaio 3TOH «30HbI» nacrynaer yaeaaxeaae xa-
caa nsea Ha sepecxax H 06'bSICHSIeT3TOT <paKT TeM, xro HeKOTopaSI tiacTb
nąe~-C60pIU.H~, nocae HcnO~b3dBaHH.S1B 3Ha'łHTe~bHOH CTeneHH aexrapa,
aaxonasurerocaa userxax 'n06~H30CTH, nepeaeraaa Ha 60~ee ornaaeaaue
yxacrxa. Boaee paaaoxepaoe pasaeureaae rrsea-cóopurau aacrynaer
~HllIb B n03)J!HHX xacax )J.HSI.

Ha oCHoBaHHe pesxoro naaeaaa ąHc~a nxea, paóoraiourax no cóopy
aexrapa H nhl~b~hI BHe <3OHbI» HaH60~ee HHTeHCHBHoro noceuiaaas,



"'." ;'" .. --=-r,
\

·aBTOp npgxonar K aaKJIIOą.eHHIO,·ąTQB .zr.aHHbixyCJIOlłHslXrpanaua HaH-
60JIee' npo.ą:y.KTHBHblXnOJIeTQBnneaaeacaaa Ha paCCTOSłHHHOKOJIO900 M
OT nacexa,

OBER Dm FL1{CłrnNFORMIGE VERTEILUNG DER sAMMELBmNEN
IN HEIDEFORMATIONEN

Stan.asław Su:rdacki

Z usamme n ~.assun,g

Der Verfasser beniohtet tiJber seine Urstersuchungen uber me flachen-
fOrmige Verteill\lllg auf Heideforraationen, von Sammelbdenen eines in
den Waldamgen von Gołąb (Kr, Puławy), isotiert, zwischen bluhender
Heide aufgestellten Bienenstandes von 30 Stocken.

Es wurden auf einer Trassę von 2025 m Lange (s. Gelandeskizze), in
AJbsrtandenvon 100 m, we sliich in einen Zeitraum von einer Minutę auf
je einem QuadTatmeter mirt;bliili~de!r Heide bestandener Plache befdndli-
chen Bienen abgezahlt,

Auf Grond der durchgefuhrten Beobaehtungen ~e festgestellt, dass
·der rege Blutenbesueh der Bienen sich in der Umgebung des Bienen-
standes ibiis 2JU einer EnrtieI"I1lUll1gvon 925 m von diesem entwickeJte
(Tab. 1).

Eine Konzeneration der Bienen auf den Heidestrauchern in nachster
·Umgebung des Bienenstandes glaubt de:r Vetfasser darnit erkiaren zu
konnen, dass riur ein Tell der Semmełbienen sioh aI1.ld: vom Bienenstand

.. wenter abgeilegene Stellen begibt, naehdem aus den /naher gelegenen
Stellen der Nektar zum grossen Teil eingetragen isIt. Eirie gleiohmassigere
Verteilung der Sammelb:ienen lasst sich erst in den spateren Tagesstun-
den feststellen. .

Der Verfasser kommt zum Sehluss, ,ass grundsatzlieh die Zahl der
Sammelbdenen [enseits dieser "Zone",miJt zunehmender Entfermmg
rapid albn!immt; irn Rahmen der durohgefuhrten Untersuchungen ist ein
Umkreis bis zu ea 900 m vom Bienenstande alsbegunstlgstes Gebiet fUr
<las Einsammeln des Nektars anzusehen.
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