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Wychodząc z założenia, że współczynnik pyłkowy Tilia jest przyczyną
iż większość miodów,uważanych przez producentów za lipowe, zawiera
mniej ziarn pyłku lipowego niż wymaga przyjęta norma 35-40%, zebra-
łam szereg' prób miodów lipowych i przeanalizowałam je. Osad pyłkowy
badałam dotychczasową metodą analizy pyłkowej i metodą współczynni-
ków pyłkowych. Szczególną uwagę zwróciłam na miody rumuńskie, po-
chodzące z dużych lasów lipowych.

PRZEGLĄD LITERATURY

Z a n d e r (1937) stwierdził w wyniku długoletnich badań, że pyłek
lipy w odwirowanym' osadzie miodowym w większych ilościach wystę-
puje bardzo rzadko. Na 1000 przebadanych przez .niego miodów bawar-
skich nie było ani jednego, który mógłby on określić jako lipowy. Te zaś,
które zawierały pyłek lipy w 50-100% pochodziły w większości ze Związ-
ku Radzieckiego a jeden z Ameryki Północnej. Fakt ten tłumaczy Zander
podrzędną rolą pożytku z lipy, która w Niemczech nie wchodzi w skład
lasów.

Autor ten ~ celu rozwiązania zagadnienia miodów lipowych w Niem-
czech w 1933/34 zbadał 17 prób miodów przysłanych mu przez pszcze-
larzy niemieckich i uważanych przez nich za lipowe, a w 1934 r. - 34 ta-
kie miody. W pierwszej partii tylko w jednym miodzie pyłek lipy wy-
stąpił jako przewodni, w drugiej zaś w sześciu. Z tych ostatnich jeden
pochodził z lasu kolo Magdeburga, a5 z miast o dużych nasadzeniach
lipy.

K o c h (cyt. za Maurizio - (1949) opisuje 10' prób pochodzących z pół-
nocnych Niemiec, które zawierały od 80 do 100% pyłku lipy. VI 1949 r.
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M a u r i z i o podaje, że w Szwajcarii nie znaleziono czystych miodów
lipowych, a miody o zapachu lipowym i zawartości pyłku lipy od 22 do
32% spotyka się tylko w okolicach jezior: Brienz i Walen oraz w dolnym
Mixos. Ta sarna autorka opisuje dalej, że w duńskich miodach znalazła
pyłek lipy w ilościach odpowiadających pojedynczemu i towarzyszącemu.
L u n d n e r (cyt. za Maurizio) stwierdził to samo dla miodów szwedzkich,
H a z l i n s k y dla węgierskich, d e B r i e r dla holenderskich i M a r t i-
m o dla fińskich. Według Maurizio bardzo często próbki miodów uważane
za lipowe były' ciemne i charakteryzowały się zwiększoną zawartością
komórek glonów i zarodników grzybów, co świadczyłoby o ich pocho-
dzeniu ze spadzi lipowej. Ta sama autorka podobnie jak Zander podkreśla,
że w północnej i środkowej Europie lasy lipowe występują bardzo rzadko,
aleje lipowe zaś czy pojedyncze drzewa nie wystarczają, żeby nadstawki
w ulach napełnić miodem lipowym.

W 1955 r. M a u r i z i o opisuje 15 prób miodów, z których 9 pochodzi
ze Szwajcarii z 1949 r., 2 z Danii, 1 z Niemiec i !1z Francji. Cztery z tych
15 prób były już opracowane uprzednio w 1949 r.Pod względem ogólnej
zawartości części roślinnych, 8 miodów należy do II klasy a 7 do I klasy
według klasyfikacji Maurizio. Wśród nich 10 prób zawiera pyłek lipy

. w ilościach odpowiadających przewodniemu, a więc są to miody jedno-
odmianowe, 5 natomiast w ilości odpowiadającej towarzyszącemu, W pra-
cy tej autorka dochodzi do wniosku, że dla jednoodmianowych miodów
lipowych należy obniżyć granicę pyłku przewodniego do 35-40%.

Według P e l i m o n (1955 r.) na 257 zbadanych przez nią miodów ru-
muńskich pyłek lipy wystąpił w 22% próbek, przy czym maksymalne
zaprószenie wyniosło 78%. Ta sama autorka w następnej pracy (1960)
opisuje 4 obszary, na których Tiliawystępuje w dużym procencie w ma-
sywach leśnych. W krótkich opisach osadu miodowego Pelimon zaznacza
obecność kryształów w kształcie rozetek w miodach, pochodzących z oko-
lic Tulcea. W obu pracach autorka nie podaje bezwzględnej zawartości
pyłku w miodach.

M a u r i z i o w 1960 r. w pracy o importowanych miodach jugosło-
wiańskich opisuje 2, w których pyłek lipy wystąpił jako towarzyszący.
Niestety nie podaje również bezwzględnej ogólnej zawartości ziarn pyłku.

Stosunkowo mały stopień zaprószenia znalazł Y o u n g (cyt. za Mauri-
zio) w amerykańskich miodach lipowych. Według niego bezwzględna za-
wartość części roślinnych wynosi w 1 g miodu od 987 do 1480, według
G r li s s a (cyt. za Maurizio) 'w niemieckich miodach wynosi ona 1560.
Demianowiczowie w 1953 r. w 1 g czystego jednogatunkowego miodu
lipowego, uzyskanego spod izolatora, znaleźli 186 ziarn pyłku lipowego.
Przy opracowaniu metody współczynników (Demianowicz 11961) rodzaj
Tilia umieszczono w klasie I.
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Barwa i smak miodów są opisywane przez różnych autorów w różny
sposób. Według Zandera barwa płynnych miodów odpowiada la jego skali,
to znaczy jest lekko żółtawa, skrystalizowanych zaś biaława. W smaku są
one bardzo słodkie, zapach zaś mają mało charakterystyczny. Według

. Maurizio szwajcarskie miody lipowe są jasne o zapachu kwiatów lipy
a smaku miętowym. Według Demianowiczów jednogatunkowy miód lipo-
wy w 'stanie płynnym jest żółtawy, po skrystalizowaniu kremowy z sza-
rawym odcieniem. W smaku jest dość ostry i lekko gorzkawy. Posiada
bardzo charakterystyczny i dość silny _zapach określany przez polskich
pszczelarzy jako miętowo-koperkowy.

Do chwili obecnej w dostępnej mi literaturze melitopalinologicznej opi-
sano zaledwie 16 lipowych miodów jednoodmianowych, przy czym tylko
dla 10 podano ich bezwzględną zawartość pyłku.

Danych, dotyczących zbioru pyłku lipowego przez pszczoły, jest jeszcze
mniej. M a u r i z i o podaje (1953 r.), że udział obnóży uformowanych
z pyłku lipy wynosi mniej niż 1%. Tego samego zdania jest War a k o m-
s k a (1961 r.).

L o li ve a u . (1959) tylko dla okręgu 'Meurthe i Moselle stwierdził
w zbiorach pyłku z poławiaczy obecność obnóży lipy. Było ich nie-
wiele, ponieważ dla całego okręgu z sezonu 1956 zbiór obnóży z lipy
wynosił 0,1 kg. .

M a u r i z i o i L o u v e a u (1960) opisują, że w tonach pyłku, .pocho-
dzącego z dużej części Francji, pyłek lipy spotykało się bardzo rzadko.

I . ,

MATERIAŁ I METODYKA BADAN

Ogółem podaję wyniki analizy mikroskopowej 28 miodów, w tym: 18
miodów rumuńskich, 2 radzieckich i 8 polskich. Próby miodów rumuń-
skich są 2 rodzajów: jedne były pobierane łyżką bezpośrednio z plastrów
w sposób wykluczający dostanie się pierzgi do próbek, drugie zaś wzięte
były z większych partii miodów odwirowanych z poszczególnych pasiek
po zakończeniu pożytku lipowego. Z przyczyn ode mnie niezależnych nie
udało mi się uzyskać, jak projektowałam, prób, które pochodziłyby z je-
dnego i tego samego pnia: tzn. z poszczególnych plastrów i ogólnego mio-
dobrania.

Miody rumuńskie pochodzą, z dużych lasów lipowych o powierzchni
około 2.500 ha (Cocos) i 1600 ha (Snagov) z udziałem 3 gatunków lip:
T. platyphyUos, T. cordata i T. tomentosa, wynoszącym od 40 do 70%.
Miody te były pobrane przeze mnie osobiście; 16 z nich pochodzi z 1961 r.
a 2 z 1958 r. Miody polskie pochodzą z kilku lat. Dwa były odwirowane
z nadstawek, a 2 z gniazd. Pozostałe 4 są miodami rynkowymi.
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Pozatym yv Rumunii prowadziłam obserwacjanad zbiorem pyłku przez

pszCzóły, zebrałam i zbadałam 2 próbki obnóży odebianyeh2 pniom,
umieszczonym po obu stronach leśnej drogi. Pobrałam i zbadałam pierzgę
w kawałkachplastrów, pochodzących z 5 pni, należącyehdo- 5 pasiek:

Preparaty osadu miodów przygotowałam metodą opisaną przez Maurizio
w 1949 r. Do badań jednak brałamnie.po 50 g miodu, 1ećzp010g. Bez-
względną zawartość ziarn pyłkowych liczyłam na całym rozmazie w 2 po-
wt6rzeniach.W -przypadku dużych rozbieżności w 3 powtórzeniach .
. Zebran-e obnóża posegregowałam według barw ióznaezyłam pod mi-

kroskopem. Pierzgę zanalizowałam 3 sposobami: 1) Z wierzchu komórek
z pierzgązeskrobywałam trochę pyłku i określałam go podmikroskopem.
2) Komórki pierzgi krajałam wzdłuż i określałam grubość warstw pietzgi
danego gatunku, naturalnie po uprzednim' jego określeniu pod mikro-
skopei:n. 3) Z każdego z 5 plastrów wycięłam po 20 komórek z pierzgą,
uzyskUjąc w ten sposób 5 prób. Pierzgę z każdej próby wymieszałam
i roztarłam z małą ilością syropu cukrowego. Mieszaniny te zanalizowa-
lam pod mikroskopem, a następnie obliczyłam procentowy - udział ziarn
pyłku lipy w stosunku do innych gatunków .
. Ponadto dla zbadania, jaki wpływ na obraz pyłkowy miodów ma inten-

sywność dopływu nektaru, uformowałam 2 rodzinki o różnym składzie:
jedną z dużą liczbą pszczół lotnych a małą młodych nielotnych, drugą
zaś odwrotnie ~ małą liczbą pszczół lotnych a dużą nielotnych i postawi-
łam je na2 izolowanych poletkach z kwitnącą facelią; .

_. ~ WYNIKI BADAŃ, - . .

-Wyniki analizy ;ftkeściowej. Wśród zbadanych przeze mnie próbek ru-
muńskich miodów lipowych da się rozróżnić 2 zasadnicze typy:

A. Miody pobrane bezpośrednio z plastrów. Charakteryzują się -one
niskim ogólnym zaprószeniem ziarnami pyłku (tab, 1): Z wyjątkiem
próby nr 11 b, nie przekracza. ono 7000 ziarn w 10 g miodu, najniższe
wynosi 3000. Liczba ziarn pyłku lipy również jest niska,' chociaż waha
się w dość dużych granicach od 850 do 4575. Średnie og6lnezaprósze-
nie 7 miodów, należących do tego typu wynosi 4HlUziarn w 10 'g pyłku,
lipy zaś 1994.

Stosunek procentowy ziarn pyłku lipy w tych miodach do -ogólnej
bezwzględnej zawartości pyłku jest dość niski. Dla 4 miodów (nr 7, 14,
8 i 15), należących do tego typu, mieści się-on w obrębie pyłku. towa-
rzyszącego, dla pozostałych (nr 13, 110,l1a i llb) odpowiada przewodnie-
mu.

B. Miody pochodzące' z' ogólnego.rmiodobranła. Wśród nich da się wy-
różnić 3 grupy:
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a) charakteryzujące się małym ogólnym zaprószeniem. Średnio wynosi
ono 5585 ziaa;-npyłkowych w lO'gmiodu. Również niska jest bezwzględna
zawartość~' pyłku lipy. Średnio dla 4 prób (nr 12, 1, 2 i 9) wynosi
ona 912 w'10 g miodu. Stosunek procentowy ziarn pyłku lipy do ogólnej
bezwzględnej zawartości ziarn pyłku mieści się tu w granicach pojedyń-
czego z wyjątkiem próbki nr l, w' której osiąga on wartość towarzyszą-, .
cego, "

b) miody o średnim ogólnym zaprószeniu i średniej liczbie ziarn pyłku
lipy. Nalezą tu próbki nr 17, 6 i 18. Stosunek procentowy ziarn pyłku
lipy do ogólnej 'bezwzględnej zawartości wszystkich ziarn pyłku ala nr
17 i 18 leży w obrębie pyłku towarzyszącego, a dla nr 6 w granicach
przewodniego,

c) miody Odznaczające się dużym ogólnym zaprószeniem ziarnami pył-
ku i dużą bezwzględną zawartością pyłku lipy. Należą tu próbki nr 3,
19, 4, i '16. Wyjątek w tej .grupie stanowi miód nr 5 o dużym zaprósze-
niu ogólnym, ale stosunkowo niedużej Iiczbie ziarn pyłku lipy. Stosunek
procentowy ziarn pyłku lipy, dla tych miodów mieści się w granicach
przewodniego, z wyjątkiem próbki nr 5, gdzie osiąga wartość poje-
dynczego.

Miody typu B, .grupy b i c pochodzą z ogólnego lipowego miodobrania
z uli leżaków 20-ramowych, stosowanych jako beznadstawkowe i były
odwirowane przez' właścicieli pasiek. Są to więc próby ogólne. Średnie
zaprószenie dla miodów grup b i c wynosi 35280 ziarn pyłkowych w 10g.
Jest więc 7-krotnie większe niż dla miodów bezpośrednio pobranych
z plastra, typu A. 'Średnie zaprószenie ziarnami pyłku lipy mlod6w grupy
b i c wynosi 18854, jest więc 9,5 razy wyższe niż dla miodów pobra-
nych' bezpośrednio z plastrów.

Wśród-polskich wirowanych miodów lipowych (Typ B) da się wyróżnić
3 grupy: a) o niskim ogólnym zaprószeniu nr 1 i 2, b) średnim. nr, 3, 4
i 5 i c) dużym nr 6, 7 i 8. Bezwzględna zawartość ziarn pyłku lipy jest
najniższa w miodach grupy a. Są to miody pochodzące z nadstawek.

Średnie ogólne zaprószenie 6 polskich lipowych miodów nadstawkowo-
gniazdowych i gniazdowych wynosi 23052 ziarna, pyłku w 10 g, średnia
bezwzględna zawartość ziarn pylku lipy - 4958. Zajmują więc one po-
średnie miejsce między rumuńskimi miodami pochodzącymi z plastrów
i miodami ,z ogólnego lipowego miodobrania.

Stosunek procentowy ziarn pyłku lipy w 8 zbadanych polskich mio-
dach Iipowych tylko dla jednego, nr 5 - odpowiadał przewodniemu, dla
trzech nr 1, 6 i 7 - towarzyszącemu, dla pozostałych zaś - pojedyn-
czemu. Przy porównaniu wzorów miodów polskich z rumuńskimi można
znaleźeodpowiadające sobie próbki np. miód polski nr 1 z nadstawki -
odpowiada rumuńskiemu nr 7 pobranemu z plastra, polski nr 8 z gniaz-
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.w~ au1iay pyłkowej
Ergebaiste der 'ollawWyse

I.

Jakokiowa analiza pyłkowa
.,

Qualiwive polleiJanalywe , .

Zan&r

I
' .

Rok. Pyłek przewodniMiejscowośĆ 'Pochodzenie PyłIIt eo•••• YIIłCY
. Nr I JIbr HmtUDft

UitpOlJcn Bealdipo!lie ..

u. Ort. % %

\

Rumuńskie i r.dtieckie miody lipowe

_1,1
2

I
3

! 4

r
'5

TypA

13 1961 z plastra Tilia (40,0) -
Cocos aus 1 Wabe - .

7 .. , - Ti1ia (25,4).. -

14 1958 Tilia (30,3) -.. -
Cocos

..
I

8 1961 .. - Tilia (z7;5)
Cocos

15 1958 .. - :filia (30,7)
Cocos

11a 1961 .. Tilia \12,0) -
Tigal)ca '.

16 1961 .. Tilia, (42,9) -
Cocos -

11b. 1961 .. Tilia (87,4) -
Tiganca - I

- . Typ B

12 1961 miodobranie - ~ cyanus (25,0)
Snagov Honigemte

.'
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miodów lipowych
der Tiiiahonige

Tabela 1

Wzór
miodu
Formel

Ilościowa maliaa pyłk.
Quantitative ..
Pollenanalyse

Maurizio

Metoda wsp6Iczynajków
pyłkowych

Pollcnkoeffizientenmcthode
Demianowicz

Pyłek pojedynczy
Einzelpollen

pyłek lipy
Ogólna TiJiapollen

zawutOOć
~ roili. Bezwzglę-

w 10 g dna zawar-
miodu tość w 10 g

Gesamtge- .
balt pflanzl miodu
Bestand- Absolut.

teiJe in.lO g Gebalt. in
Homg. 10 g Honig

.'I.
Zawartość
miodu li-
powego
Lindeaho-
ińgaebaIt

-t;

- RUmłnische und sowjetische Tiliahonige

. .
Cruciferae,- Umbelliferae, Gramineae, Helianthus,
Papilionaceae, Rosaceae, Loranthus, druzy
(Kalzi\llI1oxa1at).
Rumcx, Cruciferae, Gramineae, Euphorbia, Trif.
repem, Umbelliferae, Labiatae M, Loranthus, druzy
(Kalzłumoxal.)
Cruciferae, Gramineae,' Umbelliferae, Robinia,
Vicia, Pirus, Ulmus, Ligustrom, Onopord. illiric,
Salix, Araceae, druzy (Kalziumox:il.)
Cruciferae, Gramineae, Rosaceae, f Euphorbia,
Umbelliferae, Rumcx, Vicia, Loranthus, Sercphu-
Iaria, Robinia, Lotus, Labiatae S, Compositae H, A,T,
druzy (Kalziumoxa1.)

Cruciferae, Robinia, Lotus, Carex Loranthus, Vicia,
Gramineae, Centaurea J, C, Plantago, Trif. prat.,
druzy (Kalziumoxal.)
Sinapis, Sambucus.Ligustrum, Medicago, Labiatae S
Vicia, Solidago, Gramineae, Lotus, Myosot., Robinia,
druzy (Kalziumoxal).

Plantago, Cruciferae, Ligustrum, Umbelliferae,
Medicago, Gramineae. Myosotis, Sambucus, Robi-
nia, Cannabis, druzy (Kalziumoxal.)
Cruciferae, Umbelliferae, Caryophyllaceae, Grami-
neae, Tri( rep.,. Scrophularia, Labiatae L, S, Medicago,
Plantago, eannabis, Echium, druzy (Kalziumoxal.) ,

3/-/-:- 1

3,3/0,1/-1

4.1/0,1/- l

5,1/-/-1

5,3/0,1/-1

6,3/0,1/- l

7/-/- 1

I 3.000

3.450

4.225

5.100

5.450

6.450

7.000

11.200

1.200

850

1.250

1.400

1.675

4.575

3.000

9,700

40,0

97,1

91,4

84,6

30,3 87,4

11,1/0,1/-1

1.475

Z7,5 85,8

30,7 87,7

Tilia, Cruciferae, Umbelliferae, Rumex, Scrophu- .1,5/-/-1
!aria, Melilotus, Labiatae S, Compositae A,
Plantago

72,0 97,6

42,9 92,3

87,4 99,1

225 15,3
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1 ~961
"SMP
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17 196,.
Cocos

6 "

3

~...:

miodobranie
Moulge!nte

•..

I

18 1960
ZSRR-SU

-.-'--
16 1961'

Cocos

5

4 1961
Babadag

19 1960
ZSRR':"SU

3· 1961
Babadas

. wyciskamy z plastra
aus W.be geprCist

miodobranie
Honigenite

,,'

.~.

"

Tilia (58,3)

Tilia (75,6)

,
.' TiJia (:1.0)

Centaqrea. cymua et7~r

~pis (28.0>
. ~ cymus (W.O)

'Tilia (28.7)

"
" . ',:',.

'; ~.-:', :, .- ,.j;,.
·c:.ri....... ',,":i~'

.. '.r;:' .,.~.";

. ". :.;

••.• .~ i •.

Tilia (57,1)

.. /

J:.,:

1 1958
pisztyńskie

2 " 1959.i·
Łukuty (Olsztyn)

32
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6
d.c. tabeli

7 8 I 9 I. 10 I 11

Centaurca C, Cruciferae, Helianthus, Scrophularia,
Rumex, PoteDtilla, liguStrom, Umbelliferae, Gra-
minea?- druzy (Kalziumoxal.)
filia, Cruciferae, Umbelliferae, Robinia, Setophu-
Iaria, Pńmus, Plantago, Trif. rep., Coinpositae A,
druzy (Kalziumoxal.)
Tilia, 4biataC M, Raphanus, Papilionaceae,Robinia,
Trif. .rep., Pirus, Rubus, Umbelliferae, Plantago,
druzy (Kalziumoxal.)

5/0,1/- 1

6,7/0,1/- 1

9,2/0,1/- 1

5.088

6.800

9.325

Helianthemum, Sinapis, Raphanus, Loranthus, 12/0,2/-1
Allium, Umbelliferae, Robinia, Plantago, Vicia,
Rubus, druzy (Kalziumoxal)
Cruciferae, Sambucus, Umbe1Iiferae, He1ianthus, 14,1/-/-1
Lotus, Salvia, Onobrychis, Medicago, Loranthus,
Compositae A, Trif. rep., Vicia, Plantago, Grami-
neae,
Fagopyrum escul., Ceritaurea C, j, Salix, Lotus, 15,9/-/-1
Compositae A, druzy (Kalziumoxal.)

Labiatae S, M, Lotus, Solidago, Onobry, Cannabis,
Umbelliferae, Cruciferae, He1ianthemum, Cen':'
taurea C, Calystegia, Loranthus, druzy (Kalziumo-
x3I.)
Tilla, .Helianthus, Cruciferae, Sambucus, Trif. rep.,
Vicia, Plantago, Gramineae, Medicago, Lotus, grozy
(Kalziumoll'21.)
Vicia, Medicago, Helianthus, Echiu~ Sinapis,
Trif. rep., Umbelliferae, Labiatae S, M, Centaurea C,
Omobr, Lotus, Myosotis, Robinia, druzy (Kalzium-
oxal.)
Fagop. escul., Trif. prat., Trif. rep., Centaurea C,
Syringa, .p~o, Hełianthus, Braniea, Cannabis
(malo druzów)
He1ianthus, Vicia, Mdilot;T~)'rat., Scrophularia,
Umbelliferae, Cruciferae, LOtus,\M Robinia, Ono-
brychiJ, Cann.abis. druzy (I{alziumoxal.) .

47,4/0,2/-ll

29,4/0,1/-11

3O,2/0,2/-ll

31,7/0,2/-ll

78/0,6/-ll

12.250

14.150

15.900

29.575

30.450

31.925

47.615

78.650

1.350 27,0

850 12,7

3.475

8.250

4.300

12.750

4.525

21.725

35.825

44.600

28,7

58,3

27,0

43,3

15.0

68,5

75,6

85,7

69,9

71,2-

86,5

95,7

81,7

92,5

73,0

97,2

98,0

95,5'(~

Fagop. escul.," Cruciferae, Centaurea C, Allium, 4,6/0,2/-1
Trif. prat., Salix, Plantago, Malus, druzy (Kalżiu-
moxal.) ;
Rubus, Tllia, Trif. prat.,-Trlr. rep.,Salix, ~m- 6/0,3/-1
positae A, Convolvulus, Phacelia, Plantago, druzy
(Kalziumoxal.) -, '

2 - PszC7.elnicze zeszyty naukowe

4.750

6.275·

750 16,3

700 ..11,8

73,7

53,6
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51 .. .:.

Pobicie miody': lipowe

'l I 2 I 3 I 4 I 5

3 1959 gniazdo Trifolium - ..
Bielcze (Olsztyn) Nest repem (62,0)

4 1960 miód rynkowy - Brassica ~pus (30,0)

Olsztyńskie Handelshonig _.

5 _. 1956 .. Tilia (50,3) -
Olsztyńskie i

-- ---
6 1958 .. - Tilia. (23,2)

Nałęczów (Lublin)

7 1957 .. - Tilia (26,2)

Olsztyńskie

8 1955 .. - -
Rezerwat lipowy
k. Muszyny

,
II I

da - rumuńskiemu nr. 5, pochodzącemu z ogólnego (hpowego miodo-
brania). I

Wyniki. analizy jakościowej. We wszystkich miodach rumuńskich jako
pyłek pojedynczy występowały Crucijerae (Sinapis, Braseica i Raphanus),
których procent w niektórych przypadkach dochodził nawet' do 15;.pra-
wie we wszystkich spotykało się pyłek UmbeUifera.e, co jest zroeumiale
ze względu na wysoki współczynnik zaprószenia nektaru tych gatunków
roślin. W 5 miodach wystąpił pyłek słonecznika - Helianthus. (W tym
okresie przypadł początek kwitnienia dużych upraw tego gatunku). Z cie-

.)
•.. kawszych gatunków roślin należy podkreślić obecność w 5 miodach pył-

ku Scrophularia nodosa i Sambucus, które rosły Vi dużej ilości koło leś-
nych dróg, poza tym pyłku Salvia nemorosa, Ligustrum, Cannabis oraz
Loranthus europaeus, który w miodzianr 15 osiągnął-pcnad 4°"'.' W ru-
muńskich miodach pobranych z plastra, poza lipą, pyłek innych gatun-.
ków wystąpił w ilości odpowiadającej pojedynczemu. W miodach wi-
rowanych nr 1, 2 i 9, pochodzących ze Snagov, jako towarzyszący wy-
stąpił pyłek Centaurea cyanus, w miodzie radzieckim nr 17, zaś pyłek
Trifolium pratense. .

W polskich miodach lipowych zawsze występował pyłek bławatka
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d. c. tabeli i

7 8 119 10

Sinapis, Tilia, Tril. prat., Compositae A" S, T, 13,2/-1-1
Convolvulus, Centaurea C, J, Umbelliferae, Cu- .
cumis, Vicia, druzy (Kalziumoxal.)
Tilia, Raphanus, Sinapis, Salix, Trif. rep., Trif.
prat., Me1ilotus,Umbelliferae, Centaurea C,], Rubus
druzy (Kalziumoxal.)
Centaurea C,], Sinapis arv., Brassica nap., Urnbel-
liferae, Labiatae S, Trif. prat., Ttif. rep., Cannabis,
Convolvulus, Malus, Compositae T, A, Melilotus,
druzy (Kalziumoxal.)

13.250

17,2/-1-1 17.183

18/1,5/-1 19.675

2.450

9.150

400

12,1

3,0

14.3

50,3

28,2/0,2/-ll 28.425 23,2Helianthus, Brassicanap., Sinapis arv., Umbdliferae,
Medicago, Cirsiuni., Centaurea ], C, Lotus,
Solidago, druzy (Kalziumoxal.)
Trif. rep., Trif. prae., Fagop.: escul., Brassica nap.,
Centaurea C, Salix, Cannabis, ·Malus,Prunus, Meli-
lotus, Sinapis, druzy (Kalziumoxal.)
Frangula, Tilia, Filipendula, Lotus, Trif. prat., Trif.
rep., Salvia prat., Sinapis arv., Moysotis, Brassica,
Lathyrus, Chamaenerlon, Plantago, Ranunculus,
Vaccinium, Centaurea C, Echium, druzy (Kalziu-
moxal.)

28,8/0,9/-II 29.700

33/-/-II 32.950

6.675

7.500

3.975

26,2

21,2

71,9

88,4

73,4

80,1

64,6

Centaurea cyanus, a W miodach Z województwa olsztyńskiego - koni-
czyny, zwłaszcza Trifolium repem, która w jednym przypadku osiągnęła
ilość. odpowiadającą towarzyszącemu.

Na podkreślenie zasługuje fakt obecności druzów szczawianu wapnia
we wszystkich miodach, przy czym w rumuńskich było ich więcej niż
w polskich. Poza tym prawie w każdym miodzie znajdowały się niewiel-
kie ilości zarodników grzybów (prreważnieFungi Imperjecti) 00 uwi-
doeznionow tabeli 1 kolumnie 7. Świadczy too niespadziowym pocho-
dzeniu tych miodów. -

Barwa i smak miodów lipowych. Wszystkie zbadane przeze mnie miody
należą do jasnych. Trzeba tylko zaznaczyć, że rumuńskie są bardziej
złociste .od polskich. Pod względem zapachu i smaku występują nato- .
miast między nimi bardzo duże różnice. Miody.•polskie i radzieckie cha-
rakteryzują się lekko gorzkawym smakiem i dość silnym specyficznym
aromatem, który najlepiej chyba Oddaje wyrażenie polskich pszczelarzy
jako miętowo-koperkowy. Wśród miodów rumuńskich można Wyróżnić
2 typy miodów; jedne o smaku i zapachu podobnym do polskich, chociaż
trochę słabszym,. drugie zaś jakby perfumowane o zapachu, przypomina-
jącym kwiaty białej koniczyny. Te pierwsze pochodzą z nektaru kwiatów
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lipy szerokolistne] T. platyphytios, i drobnolistnej T. cordaia, drugie
zaś !Z nektaru kwiatów lipy srebrzystej T. tomentosa. ,

Wyniki analizy mikroskopowej obnóży i pierzgi. Do zbioru obnóży za-
stosowałam wkładkę typu używanego przez Maurizio. Z Względu jednak
na budowę uli nie można było zainstalować poławiaczy, a tydko zasłaniało
się wyłotek. Wkl:adka nie przylegała do ścianki ula i wobec tego zebrało
się niewielką liczbę obnóży, z 1 roju w ciągu 50 minut 179 sztuk, !Z 2 roju
w ciągu 2 godzin 328 sztuk, (tab. 2). W pierwszym przypadku udział
pyłku lipy wyniósł 73%, w drugim 92%.

Pierzga w komórkach była ułożona warstwami. Grubość warstw pierz-
gi lipy wahała się od 1 do 2,5 mm. Czasem występowała ona na wierzchu,
czasem zaś w głębi. Barwa jej była brązowa lub oliwkowa, znacznie
ciemniejsza od żółtych obnóży.

W pierzdze lipy zawsze występowały druzy szczawianu wapnia, przy
czym w pyłku Tilia tomentosa były one bardzo. liczne i wyjątkowo duże.
Poza tym można było również zauważyć włoski gwiaździste.

Aneliza powierzchniowej warstwy pierzgi wykazała, że na 400' komó-
rek, pochodzących z 4 różnych plastrów, 160 zawierało wyłącznie pyłek
lipy, co stanowi 40%, 69 - pyłek lipy wymieszanej z innymi gatunkami,
co stanowi 17,3%; w pozostałych zaś wystąpił pyłek słoneczmka, kreyżo-
wych itd. (tab. 2). Trzeba zaznaczyć, że liczba komórek z pyłkiem lipy
w powierzchniowych warstwach wahała się zależnie od pnia, z którego
plaster pochodził, od 17 do 60%.

Równie silnie wahała się procentowa zawartość ziarn pyłku w roztar-
tej masie pierzgi, wyjętej z komórek i wymieszanej z syropem cukro-
wym - od 7% do 58 %, przy czym nie zawsze stosunek pyłku lipy w po-
wierzchniowych warstwach odpowiadał stosunkom pyłku lipy w war-
stwach głębiej położonych. Średnia jednak była podobna, ponieważ wy-
nosiła 35%.

Jak z tego wynika w dużych lasach lipowych; gdy nie ma w pobliżu in-
nych pożytków pyłkowych, pszczoły chętnie zbierają pyłek !Z aipy i ma-
gazynują go w postaci pierzgi. .

DYSKUSJA WYNIKOW

Przy użyciu dotychczasowej metody analizy pyłkowej na 18 miodów
rumuńskich tylko 8 można uznać za jednoodmianowe lipowe, następnie
jeden radziecki i z polskich również tylko jeden. Przy użyciu współezyn-
nika pyłkowego l,ipy, który' wynosi 225, .liezba rumuńskich miodów
lipowych wzrośnie do 14, radzieckich do 2, polskich zaś do 5. Z rumuń-
skich miodów bezpośrednio pobranych z plastrów tylko nr 7 'wpróbie
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Tabela 5
Skład obnoży -i pierzgi

Zusaoimeo~tzuog der Pollenh~en und der Pollenzellen

. ',~ ObuotaPolkn~ I . ~w komÓrkach pollemdicn

Art .. 1=\.% .1=1 % %
Góme 'waatwy O~ ScbiCbttll ~ .yłku POlI~, ' _ •.

I.k:libII k~ ADabl der. ZeJlen Zianaa p,1tu ~.%

I 1 I ... 2
I. \

~a-l'robę
~

1 I 21 3·1 4 I 1 I 21 3 I 4 I ~. Ix x, .x

Tilia 1'303 ~,4 131 73,2 ·82,8 44 60 17, 40 40,0 I· .58 I 35 I '7 I 12 I .(;3. I 35,0

Tilia+iDnN1idere - - - - - 11 5 6 47 17,3
Helianthllll - - 35 19,6 9,8 28. , 1 10 13 )3,0 17 - 13 HI - I 8,2'

t~~ ' 9 ..2,7 2, 1,0 1,9 16 31 58 -. 26,2 11 61 73 77 27 49,)J

lJlIlbcl1iterae 11 ~,4 11 6,2 4,8 - - - .- - - - - -
Scropąularla 3 0,9 - - 0,4 ,_~ - - 2 _. 0,5· 1 - 7 .....;.... ~.' 5 .. 2,'·

Trifon'um rep. - - '--- - - - - - 5 --' - - -.' 1,0
, - -

C~mposi_ A.' - - - - - - - - - - - 3' - - ·2·, 1,0

Loranthus

I
- - - - - - -, - 0,5 - - - 0,1

ńne .••.. andere 2 0,6 - - 0,3 1 3 7 I - 3,0 8 o.s - - 3 2,3,

Razem- I 328 1100,0 I 179 1100,0 '\100,0 I 100 (, 100 1100 1100 1100,0 \ .100 1100 1/ 100 1100 1100 I tOO,O\

Zusammeo"

'~~

~
"

/
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lO-gramowej zawiera mniej niż 4 g czystego miodu lipowego, nr 13, 14,
15 i 8 zawierają go ponad 5 g, a więc są miodami lipowymi w 50%.
Próbki nr 10, lla ii 11b zawierają go ponad normę, ponieważ w 10 g
100-procentowego miodu powinno być 2250 ziarn pyłku lipy. Odwiro-
wane miody rumuńskie oraz radzieckie zawierają również o wiele za
dużo pyłku lipowego. Zjawisko to da się wytłumaczyć przede wszystkim
metodami gospodarki pasiecznej. W obu 'krajach: Rumuńskiej Republice
Ludowej i Związku Radzieckim masowo używa się uli leżaków 20-ramo-
wych o ramce Dadant-Blatta, stosowanych bez. nadstawki. Według moich
obserwacji i wypowiedzi pszczelarzy rumuńskich prawie na wszystkich.
ramkach (około 85%) występuje w mniejszej lub większej ilości pierzga:
Wskutek tego podczas odsklepiania i wirowania ich, część pierzgi zawsze
dostaje się do miodu, Co miałam okazję zaobserwować w Babagad (Do-
,brudża). Nic więc dziwnego, że miód rumuński. prawie zawsze jest wtór-
nie zaprószony i zależnie od terminu miodobrania zawiera dodatkowo
w zwiększonej ilości pyłek Iipy ilub jakiegoś innego gatunku pyłkodajnego
jednocześnie oblatywanego przez pszczoły, względnie wielu . gatunków.
Dobrym preykładem wtórnego zaprószenia miodu przez pyłek lipy jest
wynik analizy rumuńskiego miodu, oznaczonego przez Maurizio A.. 169,
gdzie autorka podaje 78% pyłku lipy przy bezwzględnej zawartości
wszystkich ziarn pyłkowych wynoszącej 55000. Wobec tego liczba ziarn
pyłku lipowego w 10 g tego miodu wyniesie 43415, co dowodzi, że wtór-

. ne zaprószenie pyłkiem lipy jest bardzo duże, 19,5 raza większe niż by-
łoby w 100-procentowym miodzie lipowym.

W polskich miodach pochodzących z nadstawek jest po 3,~· miodu
lipówego, zaś w miodach pochodzących z ogólnego miodobrania (z nad-
stawek i gniazd), z wyjątkiem nr 3, pyłku lipowego jest ponad normę
co dowodzi również ich wtórnego zaprószenia.

Wysoka bezwzględna zawartość pyłku lipowego w plastrowych miodach
rumuńskich nr 11a i 11b, pochodzących z 3 dni obfitego nektarowania
lipy srebrzystej nasuwa przypuszczenie,że bardzo duży dopływ nektaru
do ula w tym okresie spowodował, iż był on w mniejszym stopniu prze-
robiony przez wentyl pszczół-odbieraczek. Po raz pierwszy odwrotne do
tego zjawisko zaobserwowałam w 1957 r. przy użyciu na izolowanym po-
letku z rzepakiem rodzinki o dużej liczbie młodych nielotnych pszczół,
a stosunkowo małej pszczół 'lotnych, Na skutek takiego składu rodziny
dopływ nektaru był niewielki i miód zebrany przez tę rodzinkę charakte-
ryzował się za .małym zaprószeniem w stosunku do "normaJ.rlego".Było
ono 5-kro1lnieniższe.

Po raz drugi. stwierdziłam to doświadczalnie w 1961 r.. przez użycie
2 rodzinek, o różnym składzie, na 2 ioolowanych poletkach z facelią.
Miód zebrany przez rodzinkę o dużej liczbie pszczół lotnych w stosunku



do młodych nielotnych zawierał 8892 ziarna pyłku facelii w 1 g, zebrany
zaś przez rodzinkę 'o małej liczbie pszczół lotnych w stosunku do mło-
dych nielotnych zawierał tylko 1249, a więc był 7-krotnie mniej za-
prószony. Warunki panujące w Rumunii, gdzie dzienny przybytek ula
na wadze może dochodzić w czasie kwitnienia lipy nawet do 7 kg na
1 pień i przez dłuższy okres czasu utrzymuje się na wysokim pOIZiomi~, en '!. I.
odpowiadają warunkom panującym w doświadczeniu z dużą Pefi7jnk •••~ M~

Przy zastosowaniu metody współczynników pyłkowych i wprowadze-
niu"odpowiedniej poprawki dla miodów wtórnie zaprószonych względnie
dla miodów o za małym "naturalnym" zaprószeniu, wynikającym z do-
kładnego przerobienia nektaru. przez pszczoły, okazało się, że: 1) wszyst-
kie zbadane miody rumuńskie i radzieckie mają bardzo wysoką zawartość
miodu lipowego (tab. 1 kolumna 11), 2) wszystkie polskie zbadane miody
z wyjątkiem" miodu nr 3, który jest w 54% miodem z białej koniczyny
(z 21% dodatkiem miodu lipowego), są lipowe, chociaż nie w tak wyso-
kim procencie jak rumuńskie. Przyczyną tego jest zmienna pogoda wsku-
tek czego dopływ nektaru z lipy" jest mniejszy i nektar ten jest "staran-
niej" przerabiany przez wentyl wola pszczół odbieraczek.

Poza tym w Polsce nie ma tak ogromnych kompleksów lasów lipo-
wych, chociaż T. cerdata wchodzi w skład lasów mieszanych względnie
występuje często jako drzewo alejowe. W tym ostatnim przypadku jest
ona bardzo ceniona przez pszczelarzy ze względu na duże korony jakie
tworzy i obfite kwitnienie. W Puławach, gdzie jest dużo starych sadzonych
lip stale występują miody lipowe; ale"tylko 1 raz w ciągu 8 lat przybytek
dzienny ula na wadze wyniósł 5 kg. 'Polski lipowy miód nr 2 właśnie po-
chodzi z pasieki umieszczonej na skrzyżowaniu 2 starych alei lipowych
i charakteryzuje się niskim ogólnym zaprószeniem. Pochodzi on ze sła-
bego roku pod względem miodobrania.

W okolicach, gdzie prócz lip występują inne gatunki pyłkodajne, jak
koniczyny - Trifolium, krzyżowe - Cruciierae, pszczoły chętniej zbierają
pyłek z tych gatunków niż z lipy. co potwierdzają dane z literatury. Stąd
też pochodzi wtórne zaprószenie miodów lipowych" innymi gatunkami
i zmieniony obraz pyłkowy nie odpowiadający rzeczywistym stosunkom,
zwłaszcza przy odbiorze miodu również z plastrów gniazdowych.

Rumuńskie wirowane miody, pochodzące ze Snagov, a zwłaszcza miód
nr 12, charakteryzują się małym ogólnym zaprószeniem i niską bez-
względną, jak również i procenoową zawartością pyłku lipy. Przyczyną
tego był prawdopodobnie mały dopływ nektaru ~. lipy, która w 1961 r.
słabo nektarowała w tej okolicy i brak pierzgi w odwirowywanych pla-
strach, o czym mówił kierownik tej pasieki.

Reasumując można twierdzić, że zbadane przeze mnie jednoodmianowe
miody lipowe charakteryzują się niskim ogólnym zaprószeniem ziarnami
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pyłku, wynoszącym poniżej 10000 w 10 g miodu. Te zaś, które wykazują
większą zawartość pyłku są wtórnie zaprószone,

WNIOSKI

·1. W dużych lasach lipowych, gdzie poza (lipą prawienie ma innych
pożytków pyłkowych, pszczoły masowo zbierają pyłek lipy i magazynują
go w postaci pierzgi. .

2. Miody lipowe rumuńskie pobrane z. plastrów jak również polskie
z nadstawek charakteryzują się niską, bezwzględną ogólną zawartością
pyłku (poniżej 10000 w 10 g miodu) i niewielką zawartością ziarn pyłku
lipy. Miody rumuńskie (z Cocos i Babadag) oraz radzieckie, pochodzące
z ogólnego miodobrania lipowego, charakteryzują się wysoką bezwzględ-
ną ogdlną zawartością pyłku, ponieważ są wtórnie zaprószone pierzgą
lipy i innych gatunków na skutek masowego stosowania uli leżaków
20-ramowych bez nadstawki. Polskie miody, pochodzące z nadstawek
i gniazd względnie tylko z gniazd charakteryzują się dość wysoką bez-
względną ogólną zawartością pyłku i wysoką zawartością ziarn pyłku
lipy. Świadczy to również o ich wtórnym zaprószeniu.

3. Przy użyciu dotychczasowej metody analizy pyłkowej i jej kryte-
riów oceny na 28 zbadanych miodów tylko 10 można byłoby uznać za
jednoodmianowe lipowe,przy użyciu zaś metody współczynników .pyl-
kowych - 27 miodów. Metoda współczynników pozwala zatem bardziej
dokładnie określać istotny skład miodu.

4. Stwierdziłam, że zaprószenie "naturalne" miodu może wahać się
w dość dużych granicach zależnie od intensywności dopływu nektaru.
Przy bardzo dużym jego dopływie pszczoły odbieraczki nie mogą go na-
leżycie przerobić' i wobec tego stopień zaprószenia miodu, pochodzącego
z tego, nektaru, jest duży. Stwierdziłam .to doświadczalnie przez zasto-
sowanie 2 rodzinek: jednej ~ dużą a drugiej z małą liczbą pszczół lot-
nych, na 2 izolowanych poletkach z kwitnącą facelią.

5. Ze względu na smak i zapach wśród miodów rumuńskich można
wyróżnić 2 typy: jedne podobne do polskich ale o słabszym aromacie;
drugie zaś jak!by perfumowane o zapachu kwiatów białej koniczyny. Te
ostatnie pochodzą z nektaru kwiatów lipy srebrzystej - Tilia. tomentosa.

6. Po raz pierwszy opisano występowanie w pierzdze pyłku Lorantbu»
oraz druzów szczawianu wapnia w obnóżach lipowych i gwiaździstych
włosków w obnóżach Tilia ttmentosa.L~ 7. Nasuwa się konieczność bardziej wnikliwego podchodzenia do prób
miodów, poddawanych analizie pyłkowej. W tabelach należy podawać
rok miodobrania,ponieważ ten charakteryzuje ogólny zbiór miodu, oraz
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typ .ula, !Z którego miód pochodzi. Oprócz prób wziętych z ogólnego mio-
dobrania należałoby pobierać i analizować również próby, pochodzące
z plastrów, ponieważ tylko one mogą charakteryzować pożytki.

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Polskiemu Ministerstwu Rol-
nictwa za umożliwienie mi wyjazdu do Rumunii, DyrektorowI Instytutu
Pszczelarskiego w Rumunii inż. J. Barac, Kolegom: inż. N. Fot! l itiż.
E. Sanduleac oraz pszczelarzom za życzliwą. pomoc przy zbieraniu
materiału do badań.
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OD;EHKA O,ZUIOCOPTHblX JIHllOBblX ME,ZJ;OB C llPHMEHEHHEM
METO,lI;A llbIJIbD;EBblX K03c%>c%>HIl;HEHTOB

30IPHH ,lI;eM$laOBH'I

Pe3!OMe

Bcero !moli 6hIJlO HCCJIe~OBaHO28 06pa3L\oB M~a: 18 PYMhIHCIticc (H3 xero
8 B3Jl'1'OJlO1lteąxoo Jf3 C01'OB 6e3 neprH, K 10 L\eH"l'PH<ł>ylKHh!X),2 COBeTCKJłX
H 8 noJIbCDfX (2 Mara3Hl'lHhIXa 6 Mara3młHOt-l'He3~OBbJX).l'yMI.mcIme H coBerelme
Me~a npoHCXO~ H3 6o.nbIJlHX JlHIJOBbIXJrecoB.
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.D;JIR aH8:JUS3a l'I 6pana 10 r lI~a. IlJ)eII8Pa'l'b1 ~PIf.I"OO'OBJuL7Ian(ł ',lIeTO,ltY MaB,l»i;-
Qlt'O.' ~'łHhle 'lIblJJJfHlOł cąHTaJJa -RaB~ nosepxH.Ócm npenapaea.

Pylo.IlrolmeH~a B3sm.te In' COTOB 6e3 nepm ('!\mo A) aa HOKmO'łeHHeM,N'l!116
OTJlH'la.JmCb HaJJhlM aOCoJIlO'I'HhIM co~e~amreM: nhlIDfHOK, 00' 3000' ,i.,o 7000,

B cpe)tHeH 4910 B 10 r, m 'iero mmOBhlX 6bInO 00' 850 ~O 4575 - B cpeAHet4 1994.

n~eHTHOe co~epJKamre JlJłlroiBhIX nhtJJJmOK HeBeJIHKO, TOOhKO B ~ax Nd3,

10,1.la,a TalCKe B Nd16, 3Ta: nhlJJbua MorJJa 6blTb rrpH3HaH:a. Be~tł, a B OC-

TaJI~IX COO'1'Be'l'CTBOBaJJa o.npe~eJlemoo "coIJY'TCTBYI<>~al'lu.

CpeAJf PY'HbIHClOiX H ,COBe,TCKHX H~OS 06~ero M~oc6opa M01Kiło BbI~em1Tb

3 rpymIbl:

a) Me~a c MaJIblM 06IQHM co~ep1KaHHeM nbInb~l, B cpeAH611 5585 nhlJlHHOK

B 10 r H MaJlbll\( CO~ep1KaHHeM mmOBOO nhlJIbQbI, B CpeAHeH 912 (M,12, l, 2 H 9). npo-

QeFn'Hoe OTH'OllIeHHe 'iHCJJa JIHnOBbIXlIblJJHHOK K 06~eM:Y 'iHCny nhlJJJmOK B He,ltax
:n'Otł rpYnnbl HeBeJJHKO, B orpex Me~ax OHH BbICTynaIOT', KaK "OAHRO'iHble" H 'l'OJIb-

KC) B M~ NH, KaK COIIyTCTBYI<>~J1e. '

6) lIeĄa co cpe~HHM '06~HM co~ep1KaHHeM nhlJJhQbl H ~ co~eplKaHHeH

J1J1nOSo.tł. Bo06pa3Qax N~ 17 H 18 oaa Bbl<;TyllaeT, KaK conYTCTBYI<>Iqal'l, a roJIbKo.

B 'Nt6, KaK ae~aR:.
B~ M~a, c t5QJJbllIHM 06~HM co~ep1K8lłJ{eM lIbInhl{b1 H 60JlblIlHM co~ep1KaHJreM

JIHIIOSotł, Koropal'l B N9 16, 4, 19 H 3 l'IBJIl'IeTCl'IBie~etł, a 'l'OJIbKO B N9 5'- O~H-

HO'iHOO. Cpenaee CO~ep1KaHHe QBeTo.'iHOtł nhInbqt,1 B He~ax rpynn 6 H B paBHl'IJlOCb

35280 nhlJIHHKaM B 10 r T.e. 6hInO B 7 paa 6oJIbwe, 'ieH si Me.ztax B3l'ITblX He-

n<>epeAC'l'BeHHO H3' COTOB, a ~ee co~ep1KaHHe BI HHX nblJJHHOK mmhl 18854,

no. cpaBHeHHlO c TeMH: 1Ke Me~aMH - 9,5 paaa 60JIbwe.

nOJlbCKJre Mara3H'HHhle JlJ1'IloBhle Me~a M l H 2 OTJlH'laIO'l'Cl'I HH3KH'M 06IQHM

CO~epJKaHHeH nhlJJbQbI H HH3KHH a6COJIlOTHbIM CO~ep1KaHHE!IIIIJJJ1lIOBOtł.'

CpeAH rHe3~OBbIX H Mara3J1HHO-rRe3~OBhIXMe~o.B M01KHo. ~eJIH'1'b 2 'rpynm.I:

co cpeiIĘHHM 06~ oo~ep,Kamt:eM nhIJ1b~1 - N2 3, 4 J1 5 J1 C 6OJJblIlHM-'- M 6,

7 H 8. C~ee AHl'I 06eroc rpymx 'iI1CJJO IIhIJIJmOK B 10 r paBHO 23052, ammo-

BhlX - 4958. c;.n~OSaTeJlhl'lO 9TH Me~a 3aRHMaIOT' MecTO MeJK,lCl' B3l'1TbIMH! 113

CÓTOB 6e3 neprH J1 ueH'I'PH<PyJKHLIHH pyMbmCKHMH Me~aoMH.

Cpe.,JtH 06H01KeK, OTHl'ITbIX nhIJIbQeYJJOBwreJIeM B JIecy Ko.Ko.W, BO speWl nae-
TE!IImJł mmhI, OT 73 ~O 92% 6bInO co6paHO nąeJJaMH C JIHIIhI.

AHaJJH3 BepxRHX CJJoeB TIeprH B 400 l'I'iemtax (Ha 4 COTaX H3 4 nacex) 06Ha-

PyJKHJl 'iHCTYI<>JlHIIOBytO nhlJlbl{Y B 40%, a nhlJIbl{Y JJmn.I CMeuI8HBYlO c lIbIJlb-

QOO H'HbIX paC'l'eHiIDł B 17,3%. axees, B OCT'al7IbHLIX 06Hapy1Ke:HX> nhIJJhI.(Y noa-

COJJHe'iKHKa, ~IX, Ho.PH'iHHKa H T. 1(. (Ta6: 2). '

CO,l1;ep1KaHHe JDmOSOO nhIJ1bQbI B 06~etł Maooce nepm 6blJIO B 'ieT&tpeX eorax

~am>Bo, OHO K0JI"e6aJIOCb OT 7 p,o 58%, a B cpi'W{eM paBRl'IJIOCb 35010.. B 6onb-

WHX JJHII~bIX aecax, r~e MaJJO APYl'HX nhIJJb~eHOCOB nąeJlbI c06HpalOT nbIJlbl{Y

.n:mIbl B 6oJu,WOM Ko.JJH'iecTBe. Ho eCJIH n06JIH3OCTH MHoro xopouIHX nhlJIhue-

H'OCOB,cDOJl'IUl1nbI 'nhIJJbl{bI nOB~HMoMY, OXOTHOnepeKJIIO'iaIO'l'Cl'I Ha HHl>Ie B3Ji.Tlrn:.

HCCJIe,ItY$I JJHIIOSbIe 06HOOKK:HH nepry $I HaXO\ltH.na p'py3bI IU8'BeneBOKHCJJoro.

KalJIbl{HJL

, nOJlb3Yl'lCb npHMeWleHbIMH ~o. CHX nop MeTOAo.M nhlJJbueBOl'O aHaJIH3a K Iq>11-

Tep&l'IMH oxi~ cpeAH 28 HCCJIe~OBaHHbIX Me~o.B roJIDKO 10MOOKHÓ onpe~e-

młT'b" ItaK ~ooopT'Hble JJHIIOSble, TOrp,a KlliK npH npH'MeHeH!KH JI~ IIbIJIh-

UeBLIX KOO~ełn"OS OIKa3bmaIOT'C$I OAHocopTHbIMH, - 27.

IlbIJJbueaotł KOO<P<PHUHeHT JJmIbr paaea 225 (.zteM:l'IHO'B~ 1961) H:3 -{ero eae-
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11Yf!'r, ąTO 100-~eIH'1"HhI~ mmOBbI~ Me,lt ,ltOJUKeK co.Aep:IKaTb B 10 ~ 2250 m.t-
JUfHOK. .TIO'łTH BO aeex ~e.H'l'pHcPYJKHbIX PYMbIHC'KHX Me,ltax, aa KCIIrJIIOąeRHeM
4 H3 CHarOB, B o6oHX COBeTCłOiX K 5 nOJIbclOf,X a6cOJIIoirHoo co,ltep:lKamt:e JJJmO-
B&IX m.IJJKHOK:·BO .MHOI'O pas 6oJJbwe. STOro 'łHCJIa:. 3'1'0 o&bSlCIHSle'l1ClIrJIaBHbIM
06pa3OM BTOl)H'lHbIM 3acopeHHeM, crerreas Koroporo 3aBKCK'l' or crroco6a· lI'IeJIo-
BOOK,ItemrSł.PyJ.u.IRCKHe K COBE!'l'OKlrenąeJJOBO,ltbI xante aeero npKMeHj[lQ'l' YJJbK-
JIelKaKH Ha 20 paMOIt .n;a.ąaHa-BJIa'l'Ta'. nOąTK B KaJK,lI.OMrHe3,l1,OBOKeore nona-
,lI.aeTCSłrrepra, ąaCTb KO'l'OPO~ npH pacneąaThIBaHJm K o'rKa'IKe nOIIaA8e1'B Ke,tt.
B Me,ll. nona,D.af!'r rJIaBHbIM 06pa3oM Ta DbIJIbQa, KOTOPYIOnąeJJbI 'c06KP8łOT B no-
cJJ~e ~ BeJJ~C'l'BKe ąero xapaarrep 3acopeiH'HR 3aSjKClfT OT Bpey:eHH ~o-
c60pa.

HCKJIIO'lK'l'eJIhHO BbICOKOe aOeoJIlO'1'Hoo cO,ll.eplKaHHe JIJmOBOf[ IlbIJJbQbI B npo-
Gax PYMbIBCm Me,ll.OB Nil lIG H lla, B3S1TbIX aenoepencraeaao H3 COTOB, KaK
H OąeHb Blf3KOO ee co.Aep1KaHlHe B 06pa3~e Nil 12, MOOKHOo6'bSłCHK'1'baeo.ztmła-
ROBbIM nOCTYIIJJeHKeMHeKTapa B yJJbH. TIPH O'łeHb 6oJJbwOM nOCTYIIJJeBmi BeKT8P
B Mem.we~ CTelIIeHK nonaepraerea nepepa60TKe iltJIanOB.OM II'leJJ, BCJIe,ll.C'l'B~le
ąero 06pa3YIO~CSł K3 -Hero Me,D.'HMeeT 60JIbWoe HaTYP:aJJbHOO CO,ll.ep:IKamt:e
DbiJIbQbI. npiH MaJtOM nOCTYIIJJemm HeKTapa B BbIpa5oTaaaOM K3 Hero Me,lte KOJJK-
'łecTBO DbIJJb~I O'łeHb aeBeJJHKO. 3Ty rKnO'l'E!3Y MHe y,ltaJJOCl> ,ltOKa3arrb OnbIT-
H;bW n:yręM, Ha.,ltBy'x JOOJIHpoBaH'Hbnt, CO'l'KaMH',lI.eJJJlHKąx' q)alleJIJtK R nOCT8BHJla.. ,-. -. . ...•. ~. ~
2. yJJeiłxa c pa3l1l>IMH no coeraay K 'łKCJIeBHOCTK ceMefIKaMH rrsen, Me;o; nepBOO.
ceMeAui,HMeswe~ Maoro' Jl'{eJI c60p~ CO,ll.eP'JKaJIB 1 r 8892 ID.IJDfBXH. cPa-
Qemm. Me,lt B~ B JroTOIPOIił ObIJIO MeHbWe c6op~HQ, TOJIbKO 1249 - nO<łTK
7. pas Mem.We.

3TK JfOCJI~OBaHHSI IJpHBO,ll.SITK 3aKJUOąeHmo, 'ł'I'O, !tpOMe 06~ 06pa3~oB
qeHTpHq,y:IKHbIX Me~oB, ,lI.JISIaHaJIH3a CJIe,ll.YeT 6paTb TaK:lKe 06pa3QbI K3 COTOB.
TOJIbKO 9TK, nOCJIe,ItHHe MOryT ,lI.aTb xapaKTepKCTHKY B3RTKa.

•

DIE BEU&TElLUNG DElt ElNSORTENLINDENHONlGE BEl DER ANWENDUNG
, ' DER POLLENKOEFFIŻmNTENMETIIODE

Zofia Demianowicz
Z u s a m m e n f a s s u n g no.J.D.u J.te.

Insgesamt untersuchte ich 28 _Honige: das sin d 18 rumanische (davon . 8 U~ir-
telbar von' Waben entnommen, 10 von den Imkern f:lelliaM), 2 sowjetische Handels-
honige und 8 polnische, wobei 2 von ihnen von Aufsatzen und 6 aus Aufsatzen
und Nestern stammten, Dle rumanischen und die sowjetischen Honige stammten
aus grossen Lindenwaldern.

l"iirdie Analysen verwendete ich Proben von je 10 g Honlg, Die Prliparate
wurden nach der Methode von Maurizio hergestellt.Die Zahl der Pollenkorner
zahlte ich auf dero gańzen Austrich, um genauere Ergebnisse zu erhalten.

Die rumanischen Honige (mit Ausnalnrie "der Probe 11 h), welchevon Waben
ohne Pollenzellen stammten (Typ. A), zeichneten sich durch einen geringen absolu-
ten Gesamtgehalt an Pollenkórnern aus. Der Pollengehalt tiberschritt nicht7000
Pollenkorner je 10 g Honig und betrug minimal 3000. Der absolute Gehalt an .Ti-
Iiapollen ist auch gering, wenng1eich er in den Grenzen von .850 bis .4575 schwankt.
Der durchschnittltche Oesamtpollengehalt der genannten 7 Honlge betrug 4910
Pollenkorner, fUr. Tilia da:gegen 1994.

Der prozentuelle Anteil der· Tiliapollen ist ziemlich medrtg, FUr die 4 Honige
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Nr. 13, 10, ua und Ub entspricht er dem Leiltpollen und ror die ilbrigen '4 Honłge
dem Begleitpollen. (Tabl. l).

Unter den rumaniscnen'und sowietschen Horngen (Typ B), d1e von der allgemeinen
Honigernte stammten, lassen sich 3 Gruppen unterscheiden: a) Honfge mit geringem
absoluten Gesamtpollengehalt, der. 'durchschnittlich 5585 Pcllenkórner betragt.
Auch der absolute Gehalt an Tiliapollen ist gering und betragt durchschnittlich
912 Pollenkórner. Hierzu ziihlen die Proben 12, l, 2 und 9. Der prozentuelle Anteil
des Tillapollen dieser Gruppe entspricht dem Einzelpollen, mit Ausnahme der Pro-
be l, wo er als Beg.leitpollen gilt. b) Honige Nr. 17, 6 und 18 mit einem mittleren
absoluten Gesamtpollengehalt und einem mittleren absoluten Gehalt an Tiliapollen.
Der prozentuelle Anten 'dJesTiliapollen der Proben 18 und 17 entspricht dem Be-
gleitpollen und .der Probe 6 dem Leitpollen. c) Honige mit einem grossen absoluten
Oesamtpollengehalt und grossen absoluten Gehalt an Tiliapollen. Hierzu gehoren
die Proben Nr. 16, 5, 4, 19 und 3. Der prozentuelle Anteil des TiliapolIen in dieser
Gruppe befindet sich in den Grenzen des Leitpollen, mit Ausnahme der Probe 5,
wo er aIs Einzelpollen gelten kann.

Der durchschnittliche Gesamtpollengehalt der Gruppen b und c betriigt 35280
Pollenkdrner je 10 g Honig und ist 7-fach grosser, als in Honigen, me unmlttelbar
von den Waben entnommen wurden. Der durchschnittliche Gehalt an Tiliapollen
in diesen beiden GruP!W9 betriigt 18854 Pollenkorner je 10 g und ist 9,5-f,~h
grosser, als bei HonigeR""mrekt von Waben ohne PoIlenzeIlen~~ ~

Die 2 polnischen Tiliahonige (Typ B) Nr. l und 2, die- von ~ufsiitzen stammten,
zeichneten sich durch einen geringen absoluten Gesamtpollengehalt und einen
geringen absoluten Gehalt and Tilia~len aus. Bei den polnischen Honigen, 'dle von
der allgemeinen Honigemte aus Au iitzen und Nestern, bzw. nur aus Nestern
stammten, kann mann 2 Gruppen tersehelden: b) Honige mit einem mittleren
absoluten GesamtpoIlengehalt. Hierher gehoren die Proben .Nr, 3, 4 und 5. c) Honige
mit. einem grossen absoluten GesamtpollengehaJ.t.Das sind Nr. 6, 7 und 8.

Der durchschnittliche GesamtpoIlengehalt dieser beiden Gruppen (~ und c) be-
triigt 23052 Pollenkórner je 10 g Honig und der durchschnittliche Gehalt an
TiliapoIlen 4958. Diese Honige nehmen- also eine Zwischenstellung zwischen den
rumanischen Hontgen von Waben ohne Pollenzellen und Honigen von der allge-
meinen Honigernte ein.

Die Pollenh6schen, die wiihren'd der Lindenblute in Cocos mit· einer PoIlenfaIle
•den Bienen abgenommen wurden, stammten in 73 und 92% von Tilia. Die Analyse
der oberen Schichten Von 400 Pollenzellen in 4 Waben vierer Bienenstande zeigte,
dass 40% der ZeIlen Tpiapollen enthalten; 17,3% enthalten Tiliapollen gememsam

.mit anderen Pollen und der Rest der Zellen enthielt Pollen von Helianthus, Cru-
ciferae Scrophular:ia usw. (Tabl. 2). Der Anteil an TiliapoIlenkorner in dem ver-
mengten Inhalt der obengenannten Pollenzellen schwankte zwischen 7 und 58%.
Der Durchschnittswert betrug 35%. Daraus folgt, dass in grossen Lindenwaldern,
wo sich in 'der Niihe keine anderen Pollentrachten befin'den, die Bienen gem Tilia-
pollen sammeln und i~llen speicheru.". .. .

Ausserdem wurde die Anwesenheit von Drusen aus Kalziumoxalat in den Pollen-
hoschen aus Tiliapollen und in den Tiliahonigen festgestelIt.

Bei der Anwendung der herkommlichen Methode der Pollenanalyse und deren
Kriterien zur IBeurteilung der 28 untersuchten Honige kónnte man nur 10' aIs
Einsortelindenhonige qualifizieren; dagegen bei der Anwendung der Pollenkoeffi-
zientenmethode - 27 Honige,
'Der Pollenkoeffizient fUr Tilia betragt 225 (Demianowicz 1961) also musste hun-
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dertprozentiger EinartenlindenMnig 2.250 TiliapolienkOi.'Iierye~tha1te) rast a1l~
~"'I!R rumanischen Honige .(mit 4 Ausnahmen aus Snagov), beide sowjetische
und ,5 połnische Honige haben einen absoluten Tiliapollengehalt, der ein Vie1fache!>
der obengenannten Zahl ist, Dieser' Zustand wird von Allem dureh die sekundare
Einstiiubung hervorgerufen und Iasst sich durch verschiedene imkerliche Methodęn
erldiiren.

Die rumiinLschenund ~e sowjetischen Honige stammen aus StOcken ohne Auf~
satze (20-Rahmenstock mit Rahmen nach Dadant-Blatt). Fast alle Waben inden LO O. .OA
rumanischen BienenstOckenenthielten Pollenzelfen. Beim Abdeckeln und beim 8et-~
a.i.eI:.eft gelangt immer ein Teil der PollenkOrner in den Honig. In Abhiingigkeit vom
Zeitpunkt der Honigernte iiberwiegt der Pollen von Tilia, bzw. einer anderen Pflan-
zen, die zudtesem Zeitpunkt von den Bienen besucht wird.

Den iiberaus hohen absoluten Tiliapollengehalt zweier rumiinischen Honige Nr. 11a
und Ub, die unmittelbar von den Waben stammten, wie auch den niedrigen
Gesamtpollengehalt des rumanischen Honigs Nr;{2 kann man mit dem unter-
schiedlichen Zufluss von Nektar zurn Stock erklaren, 1st der Nektarzufluss sehr
gross, dann wird der Nektar in geringerem Masse von dem Ventiltrichter der Bie-
nen verarbeitet, und deshalb 1st seine natiirliche Einstiiubung grosser. Dagegen bei
geringem Zufluss von Nektar ist es umgekehrt. Der Nektar wird stark verarbeitet
und der aus ibm enstehende Honig hat einen geringeren Einstiiubungsgrad, Es ge-
Iang mir diese"Hypothese experimentell zu untermauern. Auf 2 isolierten Feldern
mit PhaceZia stel1~ ich 2 kleine BienenstOckemit Vi:ilkernverschied.ener Ztisam- . , ~
mensetzung-wR4Grossę auf; eins mit einer grossen Anzahl von Sammlerinnen. und ~'1Ll
eins mit eincr geringeren Anzahl von Sammlerinnen. Das erste Volk sammelte ~
Honig, dessen Einstiiubung 8892 Phacelia-Pollenki:irnerje Gramm betrug. Der Honig
des zweiten Volkes degagen enthielt nur 1249 Pollenki:irner je Gramm, also ca
7 MaI wenlger, .

Abschliessen'd!mussauf die No4twendigkeit htngenwlesen werden, 'ausser Proben
von der a1lgemeinen Honigernte, auch Proben direkt von den Waben zu nehmen
und zu untersuchen, da nutsie die. Honigtracht charakterisieren.

( ..


