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WSTĘP

Rezerwat lipowy Obrożyska koło Muszyny, teren bardzo interesujący
pod względem ekologii nalturalnego drzewostanu, ma również duże zna-
czenie dla badań pszczelarskich. Jest jednym z nieliczmych obiektów,
gdzie można przeprowadzać obserwacje nad nektarowaniem lipy ros-
nącej w warunkach naturalnych.

Jakie są przyczynyzmiennego,uelkta'rowania lipy i czy lipę można
uważać za drzewo :0 dobrej wydajności nektarowej - to zagadnienia
bardzo interesujące z punktu widzenia pszczelarskiego, lecz dotychczas
u nas nie rozstrzygnięte. Nie badano u nas również, ile nektaru wydziela
lipa na naturalnym s1JaJIlIOWiSkIu.Dzięki staraniom i nakładom Zakładu
Ochrony Przyrody P. A. N. w Krakowie oraz współpracy Zakładu
Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach możliwe się
stało przeprowadzenie badań na tematy wyżej wymienione, co też jest
celem niniejszej pracy.

PRZEGLĄD LITERATURY

Kwiatostan lipy wg H e g i e g o (1935) jest typu wierzchotki wielora-
miennej (pleiochasium), 'zaś A n d rej e w (1932) określa go jaiko
wierzchotkę dwuramienną (dichasium).

Budowa i biologia Ikwi,aJ1;ówlipy .zostały dokładnie opisane przez
K n u t h'a (1898), Kir c h n e r a (1911), W o r g i t z k y'e g o (1924).
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Kwiaty lipy są przedprątne. W młodych kwiatach nitkri pręcików są
mało odgięte na zewnątrz, sterczą w postaci skupionego pęczka w środ-
ku kwiatu. Woreczki pyłkcwe są barwy czysto żółtej i wysypują duże
ilości pyłku. Mały jeszcze słupek 'o okrągłej, owłosionej zalążni i krót-
kiej zielonej szyjce z nie rozwiniętym znamieniem jest zakryty przez
pręciki. Jest to stadium pręcikowe kwiatu. W starszym kwiecie pręciki
są na zewnątrz odgięte, ich pylniki pokurczone, częściowo odpadające,
zabarwicne na brązowo, W środku kwiatu staje się widoczny wydłużony
słupek o pięciu ,pł'atach znamienia, które początkowo są z sobą złączo-
ne, później zaś rozszer-zają się i są zdolne do przyjęcia pyłku. Kwiat
wchodzi w stadium słupkowe, w Mórym możliwe jest 'zapylenie tylko
obcym pyłkiem.

U lipy nektarniki" umieszczone są u podstawy działek kielicha. Na po-
jedynczej działce znajdują się dwa nektarniki (Ewert 1936). C z a p e k
uważa, że tkanka chlorofilowa otaczająca nektarnik dostarcza cukry
bezpośrednio do niego, a A g t h e wyfka'zał, że składniki nektaru pocho-
dzą z fłoemu i ksylemu (Beubler 1953). N1EiktarniJIdlipy drobnolistnej,
jak podaje F r e:i (1955), są zaopatrywane przez floem.

Arrd r e j e w (1932) w swej pracy nad nektarnilkamiberlberysu i ka-
satanowca stwierdził, że nektarndfki w górnej części kWia'tostanu, jak
też w górnej partti IlG-zewu,względnie dJrzewa, są mniejsze. Na tej pod-
stawie wysunął przypuszczenie, że także wydzielande nektaru uzależ-
nione jest od wielkości nektarników, Badania jego przeprowadzone na
kwiatostanach lipy wykazały, że ilość nektaru była mniejsza u kwia-
tów wyżej położonych w kwiatostanie. Thk,że kwiaty górnej części ko-
rony wydzielały wyraźnie mrriej tIlelk!taTu,niż kwiaty w dolnej części.

B e u t l er (Beutler i Wahl 1936) oznaczyła zawartość cukrów w nek-
tarze lipowym na 14 % cukrów prostych (glukoza + 'fruktoza) i 16 %
sacharozy. Tak było w próbach wziętych w czasie pogody i analizo-
wanych w godzinę po pobraniu, Podczas deszczu stosunek zmieniał
s.ę jeszcze na korzyść sacharozy. W próbkach analizowanych bezpo-

• Uwaga: W pracy mojej używałam terminu "nektarnik", przyjętego w lite-
raturze pszczelarskiej. A. Demdanowicz (rkp) w swojej pracy "Spadziowanie
różnych roślin na terenie Polski" .pisze: "W Polskiej nomenlolaturze botanicznej
przyjęty jest termin "miodnik" nie u~lędniający momentu, że produkt je~o
działadności - nektar nie jest miodem. Miód powstaje z nektaru jedynie w szcze-
gólnych wypadkach z części nektaru pobranego przez niektóre owady pszczoło-
wate: pszczoły, trzmlele, mehpony, trilgony i inne. Toteż w Itteraturze pszczelar-
skiej przyjął się termin "nektarnik", jalro bardziej logiczny i odpowiadający
terminologii większości jęzY'ków obcych".
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średnio po pobraniu stosunek cukrów prostych do sacharozy był jak
1 : 2,4. Gdy próbkę pozostawiono na jakiś czas, to ilość sacharozy
zmniejszała się, a ilość cukrów prostych powiększała się kosztem sa-
charozy. Sacharoza rozszczepia się pod wpływem inwertazy zawartej
w nektarze.

Nektarowanie lip w Niemczech szczegółowo opracowali Be u t l er
i W a h l (1936), E we r t (1936, 193'8a, 1938 b).

Zagadnienia dotyczące nektarowanią lipy były opracowywane
w Zwiąeku Radeleckim między iłnmyrni przez A n d rej e w a i O s t a S z-
e 'z en k o-K u r d i a w c e w ą (Andrejew 1932).

Fr'agrnentarycane badaniia nad nektarowaniem lipy w Polsee były
przeprowadzane w latach 1946 i 1947 przez M a j e ~ a n o w s k i e g o
w Pszczelej Woli, w roku 1952 przez D e m i a n o w i c z o w ą (1953)
w Puławach.

TEREN, MATERIAŁ I METODA PRACY

Opis terenu badań

Jedyny w Karpatach naturalny las lipowy znajduje się w powiecie
nowosądeokim w odległości około 1 km na zachód od Muszyny, po
prawej Stronie Popradu. Las ten porasta zachodni stok góry Mikowej
zwany Obrożyska. W 1919 rdku utworzono tam rezerwat (Pawłowski
1921). Rezerwat lipowy ścisły o powierzchni 17,80 ha od północy i po-
łudnia graniczy z rezerwatami częściowymi o pawi erzcłmi 20,81 ha.
Łączna powierzchnia zajęta przez te rezerwaty wynosi 38,61 ha (Wi-
towski rkp.). Obecny rezerwat jest tylko częścią dawnego lasu lipowe-
go, który jeszcze w 1,891 rokupoklrytwał przeważną część wschodniego
stoku Mikowej, 00 czyniło razem około 70 ha lasu. Pierwotny jego 0b-
szar był jeszcze większy i obejmował około 110 ha (Pawłowski 1921).

Lipy w rezerwacie różnią się pokrojem od lip rosnących pojedynczo.
Rosną nieraz grupowo po dwie, trzy. Pnie mają wysmukłe, korony
kszta'łtne, ale nieduże. Drzewa są różnego wieku i rozmiarów. W i-
t o w s ki (rkp.) o'kreśla wiek drzewostanu liJpowego na 125 - 130 lat.
Pierśnica drzew lipowych grubszych ponad 11 cm, wynosi średnio
38,6 cm, przeciętna wysokość 24,5 m. Pojedyncze okazy osiągają wyso-
kość przeszło 35 m.

Skład gatunkowy wszystkich dl1Z€W w rezerwacie według danych
uzyskanych przez W i t o w s k i e g o (r'kp.) przy szczegółowym po-
miarze drzewostanu w 1945 ,roku obył następujący: 56 % lipy drobno-
listnej w tym tylko pojedyncze okazy szerokolistnej, 25 % świerka,
9 % graba, 6 % jodły i 4 % Innych gatunków, jak jawor, buk, klon, mod-
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rzew, sosna, osika .i olsza. szara. Netomiast piętro leśne w przeważającej
części tworzy lipa. Według rp a w ł o w s ik i e ,go (1921) w skład leśnego
piętra oprócz lip, które stanowuą w nim 90% wszystkich drzew, weho-
dzą pojedynczo występujące świerki równego wieku z lipami, graby,
rzadziej kilony, jodły, osiki. Spotykany jest również modrzew polski.
Charakterystyczne jest luźme zwarcie piętra leśnego, co pozwala na obfi-
ty wzrost podszycia. Podszycie tworzą takie gatunki, jak: grab, leszczy-
na, Iipa, Iklon, jawor, świerk i inne. Gęstość podszycia sprawia, że zacie-
nione dno lasu posiada roślinność zielną, właściwą cienistym lasom
bukowym (Pawłowski 1921).

Góra Mikowa (Witowski rkp), wznosząca się 641 m n.p.m., po-
siada nachylenie miejscami dochodzące do 25°. Może 'być ona uważana
za jedno z bocznych podnóży Krynecklej Jaworzyny. Tereny 'te są po-
chodzenia trzeciorzędowego, należą do tzw. fliszu. Pochodzenia eoceń-
skiego są piaskowce, zlepieńce i tłuste iły, a oligoceńskiego piaskowce
magurskie, gruboławicowe. drobno - lub średrao-eiamiste. Podłożem
tych gleb jest spękany żółtawy piaskowiec. Gleba ta dzięki obecności
cząstek Ikoloidalnych, skulkiurze gruzełkowatej OI1a'Z dormeszce piasku
i żwiru, posiada dobre właściwości fizyczne oraz chemiczne.

Klimat Muszyny (Witowski rkp.) jest klimatem podgórskim o du-
żej ilości opadów (838 mm), dużej wIiilgrotnośCiwzględne] powietrza
(72,6%), małych wahaniach temperatury i krótkim okresie wegetacyj-
nym, trwającym około 5 miesięcy. Na okres wegetacyjny przypada prze-
szło 50% Tocznych opadów.

Las lipowy w Muszynie jest jedynym, zachowanym w Karpatach na-
turalnym lasem lipowym (Pawłowski 1921). Dobrze znane są lasy li-
powe ze środkowej Rosji. Nejbardzde] wysunięte na wschód to liasy po-
rastające zachodnie stoki Kuźnieokiego Ałtaju, opisane przez Kryłowa.
Rozerwany zasięg oraz podobieństwo ich składu flOrystycznego śwdad-
czą, że formacje te są przeżytkiem z okresu, lkiedy prawdopodobnie zaj-
mowały większe przestrzenie. Kry ł o w (cyt. z pracy Pawłowskiego
1921) przypuszcza, że był to okres trzecioreedowy. Według Pawłow-
s Iki e g o (1921) przypuszczenie takie Jest nie dla przyjęcia earówno d!la
lasu rnuszyńskdego, jaik i dla lasów środkoworosyjskich. Las muszyński
zajmuje wprawdzie tereny, do których Icdowiec nie sięgał, jest jednak
nieprawdopodobne. 'by przetrwał na nich w odległości 30-40 km od lo-
dowców tatrrzańskich, a niespełna 60 km od czoła Iądolodu północnego,
Brak st-a-rychelementów florystycznych przemawia przeciw jego trze-
ciorzędowemu pochodzeniu. Pozostaje więc przypuszczenie, że las mu-
szyński pochodzi z okresu późniejszego, kiedy lipa rozszerzała swój za-
sięg. Tak było w okresie międzylodowcowym i polodowcowym. Z które-
go z tych okresów pochodzi las ~, rozstreygnąć można dopiero
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na podstawie dokładnej znajomśoci kopalnej flory Karpat (Pawłowski
1921).

Według tegoautora jedncgatimłoowe lasy lipowe nadeźą do przeszłości.
Lipa ustąpiła przed illllIlymi.gatunkami, jalk buk i prawdopodobnie grab.
Na Mikowej cykl ten doznał <opóźnieniai dokonuje się obecnie na na-
.szych oczach. Badania W i t o w s Ik:i e g o (rkp.) wykazały, że człowiek
jedynie 'przyspiesza ten proces ,pnzez2Jręby, sztuczne wprowadzande in-
nych gatunków i przez niszczende młodych drzew. Przed 40-50 laty
udział procentowy lipy w obecnym rezerwacie był większy o 18-24 %._
Lipa jest nadal gatunkiem panującym, lecz warunki życiowe układają
się dla niej coraz bardziej niekorzystnie. Nalot lipowy w ocienieniu
starszych drzew ginie, tak że utrudnione jest jej naturalne odnawianie
się. Innym dowodem ustępowania lipy w rezerwacie jest coraz większa
różnorodność gatunków w jego części północnej, gdzie przebiegała
dawna granica lasu lipowego. Podobne zjawisko zaczyna występować
obecnie od wschodu, po wycięciu przed około 50 laty starodrzewiu li-
powego i odnowieniu zrębu świerkiem.

M a t e r i ·a;·łd m e t o d a p r a c y

Badani a nad nektarowaniem lipy drobnolistnej były prowadzone
w latach 1954-1956. Do obserwacji .br-anonie zawsze te same drzewa;
gdyż większość z nich w okresie przeprowad zania badań nie zakwitała
co roku (tab, 1).

1954 r.

Kwitnienie lip doświadczalnych

1956 r.1955 r.

Opos drzew

A
B

A
B
C
D
E
F
G
H

F

28,5
13.0
24,0
25,S
25,0
27,0
27,0
11,6
24,5

57,3
31,0
29,S
34,1
29,3
39,8
37,6
28,0
29,6

Lipy B, H rosną 00 brzegu rezerwatu, na stanowisku odsłoniętym,
słonecznym, u podnóża Mikowej. W odległości około 10 m przepływa,
Mildeki Potek. Pozostałe 'lipy rosną wewnątrz rezerwatu w najwyżej po-
łożonej jego części.

B
C
D



Celem umoźdiwienia dostępu <lo koron zbudowano drewnianą Wlezę
wysOkości 24 m. Otacza ona lipy A i G orsz jednocześnie umożliwia
dostęp do lip C, D, E, F, I, rosnących wokół wieży. Podstawa wieży ma
roemiary 7 X 7 m. Boki jej nieznacznie zwężają się ku górze. Ma ona
6 'pomostów połączonych drabinkami. Bomosty piąty i szósty na wyso-
kości 20 i 24 m zbudowane są w ikszbałcie wewnętrznej galeryjki. Urnoż-
l1fwli:a to swobodny dostęp do prawie całej korony badanych drzew.
Dwa górne pomosty i dralbinki do wchodzenia zabezpieczone są porę-
czami. Na najniższym pomoście wybudowano budkę, w której urządzo-
no podręczną Ip~acawnri.ę.

Nektar pobierano oddzielnie z ikTWia1óww stadium pręcikowym i od-
dzielnie z kwiatów w stadium słupkowym, w miarę możliwości z dol-
nej i górmej części korony O:NłZ ze strony półmocnej i południowej drze-
wa. Badane kwiaty były chronione przed odwiedzinami owadów wo-
ręczkarni z gezy opatrunkowej. RI1zy pogodzie deszczowej zakładano
izolatory z kad'ki technicznej. Izolatory były zakładane na okres jednej
doby. 'BrzekladaJno je codziermie na inne gałęzie. Nektar pobierano w
godzinach od 7 do 10. Pojedyncze próbki nektaru pobierano w roku 1954
z 25 kwiatów, zaś w dwóch następnych latach z 'Powodu większej liczby
drzew doświadczalnych zmniejszono lliczbę kwiatów do 10. Nektar po-
bierania !kapilarami (Beutłer 193,6). Zawartość cukrów w nektarze okreś-
lano w roku 1954 metodą suszenia nektaru (Beutler 1936), a w dwóch
następnych latach przy pomocy refu-aktometru Abbe'go filrmy Zeiss.

Dane meteorol-ogiczne dla I'Glkiu1954 otrzymano ze stacji meteorolo-
giczmej w Krynicy. Jedynie walgotność powietrza notowano na miejscu.
W latach następnych wszystkde potrzebne obserwacje meteorologiczne
(z wyjątkiiem temperatury maksymalnej) prowadzono na terenie rezer-
walu.

Dla obhczenia wydajności nektarowej drzewa należało znać oprócz
wydajności nektarowej jednego kwiatu w ciągu doby, długość okresu
kwitnienia, 'k1Wi'altuoraz przylbllironą liczbę kwiatów na drzewie. W cełu
ułatwienia obserwacji - przy badanau długości okresu kwitnienia po-
szczególnych kwiatów rozwijające się pąki znaczono ikioil'orowymi nićmi.
Rozróżniano stadium pręcikowe i stadsum słupkowe kwiatów. Spo-
strzeżenia notowano codziennie ~aJI1O.

Kwdaty liczcno na 12 gałęziach z każdego drzewa (po 3 gałęzie z pół-
noonej, południcwej, wschodniej i zachodniej strony korony). Na drze-
wach, do których był brudny dostęp, z korńeczności liczono kwiaty na
mniejszej Hości gałęzi. Następnie w miarę możliwości mierzono przy
pomocy suwmi'ark'i średnicę wszystkich gałęzi badanych drzew. Ilość
kwiatów na drzewie szacowano w przybliżeniu, przyjmując iż gałęzie
o podobnej średnicy i długości mają podobną 'liczbę kwiatów.
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Przy obliczaniu wydajności miodowej lip opierano się na wzorze G u-
b i n a '(1948).

Przy statystycznej ocenie różnic w nektarowaniu w zależności od
stadium fen:dlogi~:zmego kwiatu, położenia kwiatów na różnych wyso-
kościach i różnych stronach korony, od właściwości indywidualnych
drzew - użyto metody zmiennych zadeżnych. Do porównań brane były
próby z tych samych dni, aby wykluczyć wpływ wahań w nektarowa-
niu powodowany czynnikami meteorologicznymi.

Dla średniej ilości nektaru, procentu cukrów, ilości cukrów obliczono
błąd standardowy średniej.

WYNIKI I DYSKUSJA

Wahania w koncentracji nektaru w zaleźmości od wilgotności po-
wietrza utrudniały porównanie osiągniętych danych i dlatego, mając
na uwadze falkt, iż w nelotarowaniu momentem zasadrnczyrn jest pro-
dukcja cukru, przy opracowywaniu wyników (tab. 2 - 6) posłużono się'
ilością cukrów 'w 'nektarze, obliczaną na podstawie ilości nektaru i lon-

centracji w nim cukrów.

Zależność nektarowania od stadium fenologicznego
k we a t u

Średnia ilość cukrów wydzielona przez kwiaty w stadium słupkowym
w latach 1954-1956 była na ogół około dwukrotnie wyższa w porów-
nartiuz ilością cukrów wydzieloną przez kwiaty w stadium pręciko-
wym (tab. 2). Opracowanie statystyczne powyższych wyników wyka-
zało, iż różmice te są istotne.

Podobne wyriikd otrzymał E w e r t (1936, 1938a, 1938b), który wyka-
zał,że ikwiarty w stadium słupkowym dają 2 lub 3. razy więcej nektaru
w porównana, z kwiatami w stadium pręcikowym. Nie posłużył się on
jednak metodą statystyczną, która ewentualnie potwierdziłaby wartość
zaobserwowanych różnic.

Zależno ść n e k t a r o wa ni a od po ł o ż e n d a kwiatów na
róż n y c h w Y' s o ik o ś c i a c h kor o n y

Dwa górne pomosty wieży umożliwiały dostęp do górnej i dolnej
części korony paru egzemplarzy drzew, co pozwoliło zbadać zależność
nektarowanie od położenia kwiatów na różnych wysokościach korony.

Statystyczne porównanie ilości cukrów wydzielonych przez kwiaty na
różnych wysokościach korony wykazało brak róźnic istotnych między
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Srednie ilości cukrów wydzielone przez ku'iaty
w 8tadlum pręcikowym I słupkowJ/m (1954-1956)

Drzewo
Dato pobrania

nektaru

Liczba prze-
badanych
k unato.u

u' każdum
stadium

Tahela 2

Ilość cukrów z 1 kwiatu RótDłc~ m !lo'c;. d . cukrów mb.d II
W CIągu loby w stadium stad p,ęc.' sluok.

I

.. -- or ez przedztału
pręcikowym słupkowym uf?"śc! dla

róż-rtc prą,
mg mg • _= 0,05

A
B

23-27.7.1954 r.
21-24.71954 r.

średnie z 1954 r.

250
100

A 27.7.-5.8.1955 r. 300
B 267.-2.8.1955 r. 80
C 24.7.--2.8.1955 r. 100
D 24.7.-2.8.1955 r. 100
E 257.-3.8.1955 r. 100
F 25.7.-3.8.1955 r. 100

__ ~ __ I__ __~~:L_~;~~_:l_l :_~~_2 :_~_--.:
Iśrednie z 1955 r.

--------_.

0,12
0,07

0,40
0,46

O,28±0,12
0,39±0,21

0,10 0,43 0,33±0,08

0,25
0,24
0,27
0,25
0,30
0,29
0,33
0,24

0,27

0,53
0,48
0,43
0,58
0,53
0,55
0,59
0,46

0,28-+-0,13

0,24±0,10
0,16±0,09
0,33±0,17
0,23±0,08
0,26±0,12
0,26±0,15
0,22±0,07

0,52 0,25±0,04

B 21-27.7.1956 r.
C 20-26.7.1956 r.
I) 21-25.7.1956 r.

_F ~2-:a.7.1956 r.
I 21-26.7.1956 r.

średnie z 1956 r.

140 I' 0,22 0,39 O,17±0,1l
70 0,14 0,34 0,20±0, io

i 50 0,15 0,38 0,23±0,19

1
6_0_---.,~-0-,3-3-~--1'-,5-6-_7_-0-,2-3-±-0-,-16-60 0,15 0,34 0,19±0,17

0,20. 0,40 0,20±0,05

otrzymanymi wynikami. chociaż średnie (tab. 3) wykazują wyższą
ilość cukrów na korzyść kWilaltów 'z dolnej CZęlŚCikorony.

A n dr e j e w (1932) w Charkowie, badając wydzielanse nektaru u lipy
drcbnclistne] w różnych częściach korony, otrzymał 65% mniej nekta-ru
z górnej części korony na wysokości 12 m w porównaniu z dolną czę-
.ścią na wysokości 3 m. A n d rej e w nie badał jednakże zawartości
cukru w nektarze, co nie pozwala na porównywanie wyników.

O'S ta s z c 'z e iIl iko-K U d-r i a w c e w a w 1927 Iraku koło Leningradu
(Andrejew 1932) badał-a również wpływ położenia kwiatów na wydaj-
ność nektarową. Porównywała ona nektar z dJr'Ulgichkwiatów dichasium
.z gałęzi dolnej ,i górnej części ik:orony ldpy drobnoldstne]. Kwiaty z gór-
nej części korony wydzielały średnio w porównanar z dolną częścią
około 35% mniej nelktaru.
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Tabela 3

Srednie i1ośc' cukrów wydzielone prze~ kwialy na lóżn!lch
w/J8okośclach korony (1954 - 1956)

===-=-=--=_.---_._--_.-._--~,._----

Oznaczenie drzew ••
i miejsce pobrania

nektaru

Data pobrania
nektaru

._----~=--===--=,-------.- -;==-._=. ======
i Ilość cukrów z l s utfetu

Liczba urz cbe - I Ul ctągu l dobu
denuch kurie tó urr-

1. ke żdej UlUSO-11 z dolnej cz ęśct I z górnej czę-

kości korony mg IŚc1 korony mg

A-stad. alupkou-e urus. 21 i 25 mi 25.- 28.7. 1<ł54r.1 100 0,34 0,29

A-stad. słup~uwe mus. 21 i 25 m 129 7.- 8. 8. 1955 r.1 llO 0,42 0,35

A-stad. pręcikowe " "124, 7.- 3.8, 1955 • 110 0,31 0,26

A-stad. słupkou.e 25. :-.- 7.8. 1955 r. I 140 0,53 0,47

B-stad. pręcikowe wys. 3 i II m 21. - 25. 7.1956 r. 50 0,28 0,19

B stad. słupkom" 21. - 29.7. 1956 r, 90 0,41 0,35

B e 'li t l e T (1936) wykazała, że wydajność kwiatów górnej części ko-
rony jest wprawdzie mniejsza, miź iktwiaióww dolnej części, a~e w więk-
szości wypadków wyrównuje się przez WYŻ'SZą koncentrację cukrów.

E we r t (1936), omawiając wyndki Andrejewa. twierdzi, że wahania
w dlości nektaru \kwIiatówgórnej i dolnej części kocony, częściowo wy-
nikają z powodu strat WIOdy.Mniejsza iIlośćnektaru w kwiatach górnej
części korony spowodowana jest silniejszym działaniem powietrza i słoń-
ca na iPCIrowal!1ie,niż w dolnych partiach. Uważa, że decydujące dla po-
:--wmywania byłoby oznaczanie zawar-tości cukrów w nektarze.

Moje wyndki, nie stwierdzające statystyczme istotnych różnic, zbli-
źone są do wyników B e ut l e r (1936), która nie podaje wyraźnych
różnic zarówno w mektarowandu dolnej j'alk i górnej par tid drzewa. Jed-
nak zastanawdające jest, że w Ik'ażdym iprzyopaiClJku(tab, 3) otrzymywa-
łam różnice w ilości cukrów na korzyść dolnej partii drzewa. Być może,
że przy większej różnicy wysokości, z których pobierane byłylby próbki
nektaru, opraccwanie statystyczne stwierdziłoby różnice istotne.

Z a l e ż n ość n e k t a r o w a n ia Q d p Q ł o ź e ini a k w i 'a t ó w n a
różnych stTonach korony

Opracowanie statystycenę wymdków podanych w tabeli 4 wykazało
brak istotmych różnic rnśędzy ilością cukrów z kwiatów południowej
i północnej strony 'korony, chociaż średnie (tab. 4) wykazują wyższą ilość
cukrów na korzyść kwiatów z południowej strony korony.
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Tabda 4

Średnie ilości cukróui w!jdzielone przez kwiat"
s połudlliowe-j i północnej sinto" korony (1954-1955)

Oznaczenie drzewa
i sposób pobrania

nektaru

Data pobrania
nektaru

Liczba
przebad.
kwiatów

z każdej stro-
nu koronu

Ilość cukrów z l kwiatu
w ciągu 1 doby

z południowej \ z pó.-no-c-n-e-j-
stronu korony stronu korony

mg -,-,__ -=m:=<!L__

I0,16 I
0,36 '

0,10
0,29

A - stad. pręcikowe
A - .. słupkoni-

22-27.7.1954 r. ISO
20-28.7.1951 r.: 225

A - stad. pręcikow •..
A - .. słupkowe

26.7-4.8.1955 r.
27.7-8.81955 r.

100
130

0,30
0,47

0,26
0,37

G ł U C h O W (1955) podaje,że duży wpływ na nektarowanie ma oświe-
tlenie 'rośliny. Kwiaty z południowej strony korony przy pogodzie desz-
czowej wydzieliły 10,64 mg nektanu, zaś ikW'1a!tyze strony północnej
6,61 mg mektaru, W Iata suche nadomiast kwiaty ze strony północnej
wydzieliły więcej riektaou, tj. 7,53 mg, zaś krwiaty ze strony południowej
6,45 mg.

W czasie kwitnienia lip w Mu.srzynie pogoda była deszczowa (tab, 7).
Wyniki moje, chociaż nie potwierdzone statystyoznie, stwierdzające
wyższą wydajność nektarową Ikrwicatów ze strony południowej korony
(tab. 4), pokn-ywają się z wynikami, podanymi przez Głuchowa.

Wydajność n e k ta r ow a kwiatów poszczególnych

••••
W ciągu trzech lat badań jedynie w 1955 raklu zakwitły w rez€'f'wacle c~':;~.

prawie wszystkie drzewa, CQ pozwoliło wziąć do badań większą Iiczbę ••.•
egzemplarzy. Otrzymane wyniki można było zanalizować pod względem
indywidualnych różnic w nektarcwaniu kwiatów poszczególnych oka-
zów lip. Do porównań wzięto idości cukrów z kwiatów w stadium słup-
kowym (tab. 5).

Statystyczne porównanie ilości cukrów wydzielcnych przez kwiaty
poszczególnych drzew dało w czterech przypadkach istotne różnice. Wy-
nikli zestawiono w tabeld 6.

ci r z 2'W

Wpływ wilgotności względnej na koncentrację
cukrów w nektarze

Koncentracja cukrów w nektarze (tab. 7) wahała się w granicach od
4,9% (dn. 7.8.1955 'r. przy wilgotności weględnej = 99%) do 68,2%
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Srednie ilości cukrów w!Jdzielone przez kwia'. pouczetlól •• ch "r_ew (1955 r.)

Drzewo

27.7-6.8.1955 r.

Dat, pobrani/t
nektaru

A
B
C
D
E
F
G
H

Liczba
przebad.
ku-ietóui

Ilość cukrów z l kwiatu
w ciągu l doby

w stadium słupkowym
I. mg

HO
HO
llO
llO
HO
110
llO
llO

0,50
0,42
0,36
0,55
0,38
0,52
0,49
0,43

Tabela 6

Porównanie ilośd cukrou: wydzielonych przeli: kwiaty
P08l:czellólnych drze ur (1955 r.)

Poróumuuane par» drzew

Różnice w ilości cukrów
w!JdzielOD!Jch przez kuiiatj]
poszczególngch drzew oraz

przedztałp ufności
dld różnic przu a=0,05

D-C
D-E
F-E
G-E

O,19±O,13
0,17±0,13
0,14±O,ll
O ll±O,1O

(dn. 25.7.1954 r. przy wilgotności względnej = 71 %). Na ogół w miarę
wzrostu wilgotności 'koncentracja cukrów w nektarze spadała np. dn. 30
i 31.7.1,954 r., gdy wałgotność powieteza zwiększała się z 82 % na 100 %,
kOlncentracja cukrów zmndejszała się z 34,5 % na 13,5 %, dn. 27 i 28.7.
1955 r., gdy wrlgotcość powietrza zwiększała się z 80 % na 98 %, kon-
centracja nektaru spadła z 33,1 % na 23,4%. W czasie pogody deszczowej,
gdy wślgobność względna wynosiła 100% lub około 100%, koncentracja
cukrów była najndższa. Dnia 6.8.1955 r. przy wilgotności względnej -
100% koncentracja cukrów wynosiła 9,7 % i dnia 7.8.1955 r. przy wil-
gotności = 99% koncentracja cukrów wynosi'ła 4,9 %.

Ku dr i a w c ew a, Park, Beurtlelr, Barlb<i.er '~a2'JIlaCzaj4, że
nektaru wydziela się więcej, jeżeli jest WyŻSLa wilgotność względne
powietrza (Beutler 1953). B o n n i e r i H a u p t (Huber 1956) stwier-

--------
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--0'\
Srednia wydajność nektarowa lip w latach 1954- ISS6 w zależnośd od uiarunkćui meteorologicznych

Tabela 7

.. - ... .-. _.-
Wydajność n e k t er o iu a Oanł" meteorologiczne

Stadfum pręcłkowe I - Stadtum stupkon-e i
Dat" '" '" I '" I I '"

00
~ ~u" '" ,.Q ,.Q , ,Q apobrani. o '3 o :::I CI ' 3 o ~ ~~ CO Ogólny charakter ponodp...

~~~ ]s:: I~~a:: f '" "" '" -e ~.• Enektaru 'E 3 j I~'" ~~:" ="i -c
'" ~.! :::I -e =~::l c, a.l~:I ! " ~.• E ~ c ."" 6 ID czasie pobieran:a nektaru.• l: ,s 00 ,.;;;

~.B9 I ~ I~]~ I ",]s 'OtEi ~ ~~ .= e '"~ 'U,..!oI;~ " " C. "O

~_uoo c 'O_U ee i cJ:~_~QO - -a_utIQ ~~ o 6 I e-: "O " .•.!: s . ~o'" ~ ~- c,
=Ni36 i;::::: N a El i :3 i= N 3 Ci :::NSe ~e - .• o...• " .; "'- ... "'~ ...__ ._._-, ,

'I "20.7.54 r. l 0,31 22,6 0,07 i ,
75 110.9117,0112,8 1,7 pochmurno, lekki wdatr połudn.vzach.

21. .. l 0,28 25,0 0,07 l 1,65 24,8 : 0,41 71 8,0 17,7 12,7 -: pochmurno, bezwietrznie,
22. .. 3 0,41 34,1 0,14 1 2,00 23,0 i 0,46 79 8,5 23,3 15,4 - ' słonecznie, lekki wiatr połudn.vwsch.
23. .. 3 0,34 35,3 0,12 3 2,02 22,3 0,45 94 11,6 22,2 16,1 O,8! pochmurno, mglisto, 'bezwietrznie
24. .. 3 0,59 16,9 0.10 3 1,63- 24,5 0,40 89 8,0 18,9 12,0 - 1 słonecznie, lekki wiatr zachodni
25. .. 2 0,22 68,2 . 0,15 3 1,44 31,3 0,45 71 8,5,22,3 14,9 1'01 pochmurno, bezwdetrznie
26. " 2 0,32 46,9 0,15 3 1,27 40,9 0,52 71 12,6 24.2 19,2 0,4 słonecznie, lekki wiatr południowy
27. .. 2 0,25 ! 28,0 0,07 3 1,75 22,3 0,39 75 13,1' 2ł,9 18,2 -I słonecznie, Iekki wiatr południowy,
28. " 4 1,85 25,9 0,48 - 89 13,1

1
25,5 19,0 1,9 słonecznie, bezwietrznie

29. .. 4 2,18 18,8 0,41 87 13,4: 21,9 16,4 5,7 pochmurno, przelotne deszcze
30. .. 3 0,84 34,S 0,29 82 9,9 19,2 15,1 4,6 słonecznie, wiatr półn.-zach.
31. .. 3 1,71 13,5 0,23 100 10,6 14,4 11.2 4,8

1
deszczowo

I. 8. " 2 0,38 15,8 0,06 I 86 10,7 18,9 13,8 - pochmurno, zimny wiatr półn.-zac~~ _____ ._

:~ d~~ 1~~41 I
0'34132,41 0,11 1
0,056 2,695 0,015

23.7.55 r. 2 0,27 22,2
24. " 5 0,85 24,7
25. .. 7 1,98 18,7
26. ., 10 0,93 33,3
27. .. 10 0,87 33,3
26

"
11 1,61 23,6

~9. .. 11 2,1l 20,9

1

1,56 124,4 I 0,381
- 0,142 1,161 0,032

- I .
21),45 I 25,5
51 3,53 13.0
7 1,90 28,4

10 '11'63 33,1
10 3,12 - 23,4
II 4,41 IM

0,37
0,46
0,54
0,54
0,73
0,81

1 1 1 I---I --i-. --:-----------
12,2 21.8, 17,4
14,l 21.7 16,8 3,0
11,4 16,6 13,7 3,1
10,6 16,0 13,9 5,9
10,0 19,9 15,9 1,7
8.0 21,4 15,8 1,8
9,6 19,9 15,6 8,8

słonecznie, lekki wiatr półn.-zach.
pochmurno, bezwietrznie
iPTzelotny drobny deszcz, wiatr półn.-zach.
pochmurno, lekki wiatr połudn.-wsch.
pochmurno, bezwietrznie
słonecznie, bezwletrznie, po poło deszcz
rano mgła, słon., bezwietrz. po pał. deszęz

77
84

100
82
80
98
99



30 7.55 r.' 11
31." 11

J. 8. 55 r 11
2." li
3." 8
4." 4
5." 1
6. "
7. "
8.
9.

•....•....
"'!

x dla
I-

x

I I

1,70
1,57
1,99
0,93
1,45
1,16
1,12

12,8118.1; 15,2,54,3: pochm., skłon. do deszczu, wiatr połud.swsch.
14,5 21,6 16,6

1

' 20,0 pochm., lek. wiatr półn.vzach., po poło deszcz
13,6 21,9117,8

1
14,0 lekkie zachmurzenie, bezwietrznie

14,0 20,81117,1.,113,5deszcz, lekki wiatr półn.ezach. po poło burza
13,5 19,4 \5,7 5,0 pochmurno, bezwnetrznie
13,5 20,8' 16,11 5,0 pochmurno, wiatr półn.i-zach.
12,0116,1112,6150,0 pochmurno, lekki wiatr zachodni
10,5114,3' 13,5i 21,0' przelotne deszcze
1O,0118,~!15,61 - 1 pochmurno z przejaśn. wiatr zachodni
11,5 19,4: 16,1 2,11,pochmurno bezwietrznie

1 ' " '1I,5i 20,4,15,51 - l :pochmurno, wiatr północny

I-II

91
98
98

100
100
81
96

mo
99
98
81

po poł. bu 'za
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dzili, że zwiększenie się wilgotności powretrea powiększa objętość wy-
dzielonego nektaru, lecz ilość cukrów nie zmienia się w nim. Wilgot-
ność powietrza według H rU b e r a (1956) ma wpływ na Hość i jakość
wydzielonego nektaru. Autor ten rozróżnia zmiany powydzielnicze,
przebiegające równolegle ze stopndem mawibgocenia atmosfery, wartością
'osmotyczną roztworów, stosunkiem ich powierzchni do objętości i zmia-
ny w ilości wydzielonego nektaru w zależności od transpiracji. Według
B o n n i e r różna willlgotność atmosfery !powoduje sHniejsze lub słab-
sze parowanie nektaru (Huber 1956). Zależność ta bardzo wyraźnie wy-

_stępuje u lip, gdyż nektarniki ich są tylko częściowo ukryte pod włos-
kami wyrastającymi lU podstawy działek kielicha, a wypływający nektar
gromadzi się w łódkowatym zagłębieniu, tworząc dużą powterzchnię pa-
rowania. Podatnością na parowanie nektaru, wytwarzanego w kwiatach
lipy, spowodowaną budową nektarników, można wytłumaczyć wyniki
badań A n d rej e w a (Huber 1956), który twierdzi, że klimat gorący
i suchy nie sprzyja wydzielaniu nektaru. Według C z a r n o w s k i e g o
(Huber 1956) woda pobrana przez roślinę zużywana jest przede wszyst-
kim do parowania, a dopiero później dostarczana jest nektarnikom.
Toteż przy silnym parowaniu gruczoły nektarowe nie mają optymal-
nych warunków do wytwarzania nektaru. Wydzielane ilości cukrów
zmniejszają się. Występuje to tym silniej, im bardziej dane nektarniki
zaopatrywane są przez drewno (ksylem). U lip zależność ta nie wystę-
puje wyraźnie, gdyż jak podaje F r e i (1955) nektarniki lipy drobno-
listnej zaopatrywane są przez łyko (floem). Spade'k koncentracji cu-
krów przy dużej wilgotności powietrza -tłumacl'Jony jest również między
innymi właściwościami hygroskopijnymi cukrów zawartych w nektarze
(Beutler 1953, Huber 1956).

Wpły,w 't e m pera tur y dnia na n e k t a r o w a n i e

Na ogół ,przy wyższej temperatuu-ze powietrza Hość cukrów wydzie-
lonych PI"7.€IZ 'kwiaty była większa. W 1954 r. dnia 26.7. i 28.7. była no-
towalna stosunkowo wysoka temperotura 'malksyma[na ;j średnia dnia -
w tym też czasie ilość cukrów była najwyższa (tab. 7). Podobnie było
w roku 1955, gdy stosunkowo wysokie temperatury maksymalne i średnie
dnia wpływały korzystnie na ilość wydziełonych cukrów. W roku 1956
wysokie temperatury maksymalne i średnie dnia notowane były 20 i 21.7.
oraz 00 27.7. .aż do końca 'ktwitniena.:a'Hp - w tym też okresie zaobcer-
wowano najwyższą ilość wydzielonych cukrów.

Jak podaje H u b er (1.956), według W i l s o n a i H a 'li p t a nektara-
wanie zaiezne jest od temperatury. B e u t l e T' na podstawie wyników
doświadczeń z Asclepias, Baraga i Tropaeolum, dochodzi do wniosku,
że temperatura w .granicach biologicznych na nektarowanie istotnie nie
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wpływa. Inni autorzy natomiast, jak G o e t z e, W i e p r i k o w, B a r-
b i er uważają, że nektarowanie roślin za1leżyod absorbcji ciepła. We-
dług H u b e r a (1956)ocieplenie sprzyja wydzietaniu cukrów, ale t)1llko
do pewnego optimum, różnego li 'różnych gatunków, Oaiębienie zmniej--
sza wydzielanie nelktaru. Zimno zmniejsza też stężenie nektaru .•Podaje
on również, że nie ma stałych temperatur optymalnych. W zależności
od średniej temperatury przed kiwitnieniem są one WY':lsIZ€, lub niższe.

Wyn~i .z Muszyny, mówiące o dodatnim wpływie wyższej tempera-
tury na nektarowanće lip, zgadzają się z wynikiem Hubera. lecz nie da
się na ich podstawie ustalić ternperabury optymalnej dla nektarowania
lip. Wydaje się, że leży ona powyżej temperatur, które istniały w Mu-
szynie 'w okresie 3-Ietnich badań, gdyż wydajność nektarowa lip z re-
zerwatu jest niższa w porównaniu z wydajnością lip z nizinne] części
Polski.

Lepszą wydajność nektarową lip 'z nizinnej części Iik,raju,stwierdzała
B e u tl er (1936), badając IW latach 1932-193'5 nektarowanie liip na
terenie całych Niemiec. Otrzymała ona z <liprosnących w górach śred-
niej wysokości (300-500m n.p.m.) - 14,9mg nektaru (10 'kwiatów/24
godz.) Q koncentracji CUlikTÓW34,0% z Hp zaś rosnących w dolinach
(0-100 m n.p.m.) - 20,4 mg nektaru (10 kwiatów/24 godz.) Q koncen-
tracji cukrów 37,5%.

Wpływ t emsp e ra t u r y minimalnej na nektarowanie

Przy analizowaniu tabeli 7 zwraca uwagę fakt zwiększania się wy-
dajności nektarowej w dni po nocach Q nisikich temperaturach mini-
malnych, podczas gdy temperatury maksymalne i średnie tychże dni
były stosunkowo wysokie, np. 22 i 25.7.1954r.; 28 i 29.7.1955r.

B e u,t l er (19'53)podaje, że lipa drolbno1,istna,rosnąca w warunkach
lasu naturalnego, wydziela cukier w nocy 'przy temperaturach niższych.

Ogólną regułą jest (Maksimow 1950), że oddychanie rośliny werasta
pDzypodniesienni się terrąperatury. Być może, dż chłodne noce, zrnniej-
szające dysyrni'lację, tym samym powodują gromadzenie się większej
ilości substancji organicznych, co z kolei wpływa na wyższą wydajność
nektarową. Stwierdzenie zwiększania się wydajności nektarowej po
nocach o niekich temperaturach minimalnych jest sprzeczne z poglą-
dami rozpowszechnionymi wśród pszczelarzy, którzy uważają, że lipy
dobrze nektarują tylko po ciepłych nocach.

Obliczanie. wydajności miodowej lasu lipowego

W 1954r. w rezerwacie załewitło około 5% hp, IW 1.955T. około 100%,
zaś IW 1956 r. oIkoło40%. Powodem słabego klWitinien,ialap są prawdo-
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:podobnie przymrozki i chłody wiosenne. Głuchow (1955) podaje, że lata
.słabe pod względem pożytku z lipy spowodowane są niesprzyjającymi
warunkami pogody wokresie wczesnowiosennym, gdy lipa tWOTZypąki
kwiatowe.

Wydajność miodową 1 ha lasu lipowego obliczono tylko dla 1955 r.
W tym celu posłużono się wydajnością miodową poseczególnych lip

A, C, D, E, F, G, (tab. 8), które rosły wewnątrz, lub tuż obok wieży na

Tabela 1\
Zestawienie wydajności miodowej badanych okazów lip 1954-1956 r.

----
Długość kwItnIe- Ilość cukrów z l I

Data Liczba Liczba nie kwiatu w kwiatu w ciągu l .
dobach doby w stadium Ilość miodu

Drzewo pobierania prze-be- kwiatów I z l drzewa
nektaru danych na stadium !stadlum pręerko- SIUPko-1 k

kwiatów drzewie pręciku- słupko- wym wym g
we we mg mg

A
B

1

22.7.- 1.8.1954 -.
20.7.-29.7. ••

900
350

A 26.7.- 9.8.1955 r. 670 85463
B 25.7.- 6.8. .. 210 229899
C 23.7.- 7.8. .. 260 17000
D 23.7.- 6.8. " 250 5000
E 24.7.- 7.8. " 250. 45000
F 24.7.- 7.8. .. 500 87000
G 25.7.- 7.8 .. 230 15000
H 26.7.- 7.8. " 220 53904

B 21.7.-30.7.1956 r. 320 140662
C 20.7.-31.7.

" 190 19443 1
D 21.7.-30.7 .. 150 11053 1
F 21.7.-31.7. .. 170 5869 1
I 21.7.-30.7.

" 160 3192.

4,5 0,26 0,41
4 0,24 0,42
4,5 0,28 0,38
4,5 0,24 0,53
4,5 0,28 0,41
4,5 0,29 0,50
4,5 0,30 0.48
4 0,25 0,41

3,75 0.28 0,38
4 0,19 0,37
4 0,21 0,36
4 0,22 0,48
3,75 0,39 0,48

0,059
0,241

0,225
0,551
0,043
0,016
0,120
0,276
0,046
0,128

0,287
0,041
0,023
0,016
0,008

0,75

powierzchni 'około 80 rn-, Obliczona w ten sposób wydajność 1 ha wynio-
sła ~0,8 !kg miodu. Podobny wyni'k (91,7kJg miodu z 1 ha) otrzymano
obliczając ogólną wydajność 1 ha lasu na podstawie wydajności mio-
dowej Jrpy A i powierzchni zajmowanej przez jej koronę, oceniając, że
korony lipowe 'zajmowały 80 % powierzchnd dachu dasu, (Średnica ko-
rony lipy A = 5m.).

E w e rt (19381»oceniając wydajność nektarową lip bierze pod uwagę
fakt, że /przy pomocy Ik1arptlal"nie da się pobrać całej ilości nektaru
zawartego w kwiatach ldip. Część zawsze zostaje ukryta pod okrywą
gęstych włosków nekternjka, Są to ilości tak znaczne, że powinno się
je uwzględniać przy pcdawanau wydajności nektarowej. Autor ten po-
,bier,ał nektar kapilarami i następnie te same iklwiaty poddawał wiro-
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waniu. Uzyskiwał tym sposobem dodatkowe ilości nektaru nie pobranego
kapilarami. Przebadał w ten sposób kwiaty Tilia platyphyHos, Tilia
euchlora i TWa tomentosa. Nie badał jednak Tilia cordata. Ponieważ
Tilia euchlora jest najbardziej zbliżona pod względem wielkości kwia-
tów do Tilia cordata, przy obliczeniach posłużono się wartościami otrzy-
manyrni dlla tej lipy. W doświadczeniu z Tilia euchlora Ewert otrzyma t
średnio z 1.kwiatu 0,94 mg nektaru nie polbranego ikapilaromi.

J eżeli przy ocenie wydajności miodowej 1 ha lasu lópowego w re-
zerwacie Obrożyska koło Muszyny uwzględni się uwagi E 'w e r t a, wów-
czas wydajność ta wyndesie około 125 kg miodu.

Średnia ilość cukrów z 1 kwiatu w ciągu 1 doby uzyskana dla .lip
w rezerwacie Obrożyska koło Muszyny IW latach 1954-19'56 (tabl. 7)
jest nieco wyższa od wyników uzyskanych przez Beutder (Beutler, Wahl
1936), która otrzymała dda lipy drobnolistnej 'z terenu całych Niemiec
w latach 1932-1935 średnio z 10 ikwia1ów w ciągu 24 godzdn 10,'6 mg
nektaru o koncentracji cukrów 40,2 % a zawartości cukrów 3,5 mg.

Wydajność miodowa 1 ha Iasu lipowego, jak podaje Głuchów (1.955),
wynosi 'pr,zy sprzyjających warunkach pagody około 1000 kg. Względnie
niewysoka wydajność miodowa lasu vr Muszyrue była spowodowana
złymi warunkami pogody (częste deszcze, stosunkowo niskie tempe-
ratury - tab. 7).

Omawiając wydajność miodową lasu lipowego, należy zaznaczyć, że
ł~py rosnące w ,lesie mają małe korony; np. doświadczalna lipa A o wy-
sokości 28,5 m miała koronę trospoczynającą !Się na wysokości 22 m.
W związku z tym Iipy rosnące w zwarciu wytwarzają mniejszą l~iCtZlbę
kwialtów w porównaniu z lciuJarrnirosnącymi na wolnej przestrzeni. Przy-
kładem tIU może być Iśpa B, rosnąca na brzegu rezerwatu. Wysokość
jej wynosiła 13 m a korona rozpoceynała się tuż nad ziemią i wskutek
tego pod względem liczby kwiatów znacznie przewyższała lipy rosnące
w rezerwacie (tab. 8).

Dlatego też, sadząc, lipy w celu otrzymania dobrego pożytku dla
pszczół, należy zwracać uwagę na to, by miały dostateczną przestrzeń
.do wykształcenia koron.

Dane z uIi (kontrolnych:w cza.s i s, k wi t n i e n i a lip
w 1955 r ok u

W 1955 roku zakwrtły prawie wszystkie dreewa w rezerwacie. W tym-
że roku 'W przewidywaniu dobrego lPożytiku lipowego postawiono w re-
żerwacie na 1 pomoście wieży 2 ule. Jeden 'z nich stlał na wadze. Tabe-
la 9 podaje zmiany w wadze ula kontrolnego, Jednak brak jest danych
.od początku lcwitnienia lip, co zostało spowodowane uszkodzeniem wagi
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w czasie transportu. Dla uzupełndenie 'podano również zmiany waga.
ula kontrolnego z pasieki spółdzielni "Las" w Muszynie, oddalcnej od
rezerwatu oIlroło1 km.

Pożyte!k 'z Ild'Pw 1955 r. zapowiadał się dobrze. Pogoda początkowo
była dość sprzyjająca (tab. 7). Waga kontrolna uli, jak lpodaje tabela 9,
wykazywała znaczny przybytek pomimo przelotnych deszczów. Charak-
terystyczny smak i zapach miodu z tego okresu wykazywały przewagę
miodu ldlpo'wego.Ndestety od 30 lipca rozpoczęły się częste, obfite desz-
cze, które wpłynęły ujemnde na pracę pszczół. Zasoby nektaru rwpięknie

Tabt"la 9
Dane J: uli kontrofnuch w 1955 roku

Ul na wadze Ul na wadze Oblotu
w rezerwacie w Musz!Jnie pszczół"_ .. U W A G I

prZ!!b!!lek! Ub t k FrZ!!b!!tekl Ubytek w rezer-
kg !J e kg kg waciekg

I I
22_7.1955 ! 0,50 II

23."

!

0,30 , ...L Pierwsze kunatu na lipach" I
,

24." " 1,20 , +-+zakwitła większość lip
25." " 0,50 l +
26." ., I 0,65 I i +
27_" 2,85 I +++" l
28." " 2,20 2,00 +++
29 " " 1,15 1,15 +++
30." " 0,85 1,35 ++
31." " 0,00 0,00 + częste ulewne deszcze

1.8
" 0,20 0,25 ++ " " "

2." "
0,90 0,75 - " " "

3." "
0,65 0,50 + " " "

4." " 0,65 0,50 + " " "
5." " 0,00 0,00 + " " "
6." " 0,20 0,20 - " " .,
7.., " 0,30 0,25 - przekwitanie lip
8." " 0,50 0,15 -
9." " 0,70 0,50 -

__________ ----_- ~ __,-~=c.:--,-=-=---~- ====

Obje śntenie:
- brak pszczół: + poje dpńcze: + + dobru oblot; + + + bardzo dobry oblot.

kwitnącym lesie nie zostały wykorzystane. Rezerwat nie dał spodeie-
wanego pożytku. Od 2.8. waga trla Ikontrolnego wykazywała stale ubytek,
chociaż lipy krwi,tływ dailszyrn ciągu.

Najwyższy przybytek ula na wadze (tab. 9, dn. 27.7,1955 r.) nie pr.zy-
padł na okres maksymalnego nektarowania lip (tab. 7, dn. 29.7.1955 r.),
gdyż pogoda w tym dniu nie sprzyjała pracy :pszczół (ranek mgldsty,
od godz. 11 deszcz, po pobudn[u deszcz).
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WNIOSKI

Na podstawie .~zeprowadzonych hadań nad Tilia cordata Mill. w re-
zerwacie lipowym Obrożyska 'koło M'lhSz)llI1ystwierdzono:

1.. Istnieją statystycznie udowodnione różnice w idości cukrów wydzie-
lonych przez kwiaty w stadium pręcikowym i stadium słupkowym.

2. Istndeją statystycznie udowodnione różnice w ilości cukrów wy-
dzielonych przez 1k1wiatyniektórych poszczególnych okazów litp. Stwier-
dzenie tego falldu może mieć znaczenie przy selekcji lip pod weględem
ich wydajności nektarowe], oraz przy ich rozmnażaniu przez szczepienie
czy ok'lllli'zację.

3. Porównanie ilośoi cukrów wydzielonych przez kwiaty dolnej i gór-
nej części korony oraz ze strony północnej i południowej drzewa wy-
kazało brak różnic istotnych, chociaż średnie ilości cukrów z kwiatów
z dolnej części !korony ł południowej strony drzewa były nieco wyższe.

4. Itość nektaru IZ 1 kwiatu w ciągu 1 dalby z łat 1954-1956 dla
stadium pręcikowego wynosiła średnio 1,09 mg o koncentracji cukrów
19,3% a zawartości cukrów 0,21 mg, dna stadium słupkowego 2,40 mg
o 'koncentracji cukrów 17,1 % a zawartości cukrów 0,41 mg.

5. Ze wzrostem wilgotności powietrza koncentracja cukrów w nektarze
zmniejszała się.

6. Ilość wydzielonego nektaru zwiększała się w dni o stosunkowo wy-
sokiej temperaturze maksymalnej (20°C i wyżej) i średniej dnia (15°C
i wyższej), ja!k również w 'dni następujące po chłodnych nocach o tem-
peraturze minimalnej '8~9,6oC, podczas gdy temperatury średnie i maksy-
malne tychże dni były stosunikowo wysokie. W dni pame i ciepłe przed
bur:zą Ho~ć nektaru wyraźnie się 'zwiększała.

7. Dzienny przybytek wagi ulla .kontrolnego w czasie kwitnienia lip
przy częściowo deszczowej pogodzie dochodził do 2,85 kg miodu.

8. Wydajność miodowa 1 ha lasu wyniosła w 1955 r. około 125 kg.
9. Lipy rosnące naodikrytej przeetrzeni wytwarzały ikilkakrotnie wię-

kszą liczbę kwiatów w porównaniu z Iipami rosnącymi w lesie. Dlatego
pnzy sadzeniu lip w cdu otrzymania dobrego pożytku dla pszczół należy
zwracać uwagę, by miały dostateczną przestrzeń dla wykształcenia ko-
ron.

Składam serdeczne podziękowanie prof. dr Włąo'Y'sławowi Szaf ero-
wi za sprecyzowanie tematu i umożliwienie badań, doc. dr Zofii De-
mianowiczowej za kierowndetwo nad całością pracy i' bezpośrednią
pomoc w pobieraniu prób nektaru w ciągu pierwszego najtrudniejszego
roku badań. Leśniczym z Nadleśnictwa w Muszynie, inżynierom M. Wi-
towskiemu i T. Petrowiczowa, oraz S. Machowaki emu , pszczelarzowi
z Krynicy dzięku~ę za cenne informacje i pomoc ,przy organizowaniu
badań, a magistrom W, LeceWiczównie, A. Tomaszewskiemu i C. Zmar-
lickiemu za pomoc w przeprowadzaniu badań,
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HEKTAPOBId~HE JIHIIbI MEJIKOJIIICTHOR
TWa coTdata Mm. B 3ADOBE,l.I;HHKE
OBP01KlłHCKA B03JIE MYmHHbI

H p e H aM a K c Jf 11110 K

HccJI~OIBaHJfe HeKTapoBb~eJIeHJUł JIJfIJbI MeJLKQJIJfCTHotfKaIDłJIJIHpHbIMMero~OI\(
npoBO,lĘHJlOCbB aanoaeznnrxe 06poJKJfCKa B03JIe MyWJfHbI (KapnaTbI) B 1954·-
-19t16 f.

KOJI'Jf'ł€CTEOHeKTapa, Bb~eJIeHHoe O.ąHHMQ]3eTKOMB 'I'€'leHl1e CyroK, B 1954-
-1956 r. paBHHJIOCbB C~HeM: ~JIH TbI'll1HO'łHotfCTa~v. - 1,09 Mr rrpa KOH-
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l1eHTpal1HH caxapoa 19,3% HCO,l\ep:lłmHHe caxapoa 0,21 MI', a ,l\.TIHnecraxoson
2,40 MI' rrpa KOHQeHTpaQIDf caxapoa 17.1% H HX CO,l\epJKaHHH0,41 lU. ,n;OKa3aHO,
'ITO paamrua B BbI,l\eJIeHHHcaxapoa ~eTaMM B TbI'IHHO'lHOti:M necTMKoBOHCTaflWHX
cYlQeCTBeHHa.

"YCTaHOBJIeHOraxace, 'ITO pa3H1'IQa B CO,l\epJKaHHHcaxapoa B nexrape naeron He-
KOTOpbIX 3K3eMnJIHpOB JIHn 6bIJIa cyureeraeana,

Tlprr cpaaneaax KOJIM'IecTBacaxapoa B nexrape l1BeTOB,B3HTbIX c pa3HbIX 'IaCTeti:
KpOHbI ztepeasea: c KnKHoti:H ceBePIHOOCTOpoHbI, HJIH C HMJKHHXH BepXHHX BeT-
Beti:, He yztanocr, HaHTH CYII\ecTBeHHoti:pa3Hl'IQbI, XOTH cpeztaee . HX CO,l\epJKaHWe
B aexrape l1BeTOB c IOJKHOHCTOpoHbI MJIH HHJKHeti: 'IaCTH KpOHbI 6bIJIO HeMHorO
asrcnre.

Ilpx B03pacTaHIDf BJIaJKHOCTHaoanyxa, K'OHQeHTpal1mIcaxapoa B aexrape YMeHb-
WaJIaCb.

Hexrapoasmeneaae yBeJIH'Il'IBaJIOCbB Te flHW, xorzra MaKCMMaJIbHaHTeMnepaTypa
npeasmrana 20°U;, a Cpe.r\HHHcyTO'IHaH 15°U;.

Hexrapoasmenenae yBeJIH'IHBaJIOCb B -rennsre P;HH, KOTOpbIM npe.r\weCTBOBaJIM
XOJIO.r\HbleHO"Hl c MlTHWMaJIbHoti:TeMrrepaTYPOJl 8-9,6°U;.

,n;HeBHoti: rrpnaec KOHTpOJIbHOrOyJIH BO BpeMH l1BeTeHWH .rmn P;OXOflMJIno
2,85 KI'.

06IQaH rrpozryxuna 1 ra JImIOBOrO neca B sanosennaxe, B 1955 r. paBHHJIaCb
rrpW6JIW3WTeJIbHO125 KI' Mefla.

THE NECTAR SECRETION OF LINDEN TILIA CORDAT A M I L L.
AT RESERVE OBROZYSKA NEAR MUSZYNA (CARPATBIANS)

Irena Maksymiuk

Summ,ary

The investigation on secretion of linden at reserve Obrożyska near Muszyna
was continued in 1954 - 1956 with capillary tubes method,

It was a real diiference between quantity of sugars secreted by flowers in an
anther stadium and lin an pistil stadium and between quantity of sugars secre-
tec' by flowers of some trees of Iinden.

Averagę quantity of nectar from one flower in 24 hours was in 1954 - 1956:
for anther stadium of flower - 1,09 mg with 19,3% = 0,21 mg sugars and for
pism stadium - 2,40 mg with 17,1% = 0,41 mg sugars,

It was only a Jittle difference between quantity of sugars secreted by flowers
on the top and below parts of the tree and from southern and northern side of
the tree.

Theconcentration of sugars in nectar reduces paraHely with the g:rowth of hu-
mid'ity of air. The nectar y.ield ,grows in days with higher maxirrrum and ave-
rage temperature and ad'ter som e cold ndghts when the day is hot.

The scale hive showed in bloomLng time of lindens 2,85 kg increase a day, T'ha
honey yield ar linden forest at Muszyna was in 1955 - 125 kg/I ha.


