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WSTĘP

Dotychczasowe wyniki morfologicznych badań pszczół, a zwłaszcza
długości języcMa, wzmacniają pozycję czynnika geograficznego w ogól-
nym definiowaniu ras. Zmienność długości języczka kształtuje się w spo-
sób charakterystyczny w zależności od położeraa geograficznego. Tam
jednak, gdzie nastepowało przemieszczenie terytorialne pszczół, wymka-
jące z działalności gospodarczej człowieka, zależności tej nie daje się wy-
raźnie stwierdzić. Tylko populacje pszczół miejscowych, oddawna zwią-
zanych z określonym środowiskiem i "niepoprawianych" innymi rasami,
mogą wykazać taką zależność.

PRZEGLĄD LITERATURY

Rosyjscy uczeni stwierdzili, że długość języczka u pszczół na równinie
wschodnio-europejskiej stopniowo zmniejszała się w kierunkupółnocnym.
A ł P a t o w (za Goetze 1930) znalazł zależność pomiędzy szerokością geo-
graficzną (x) a długością języczka (y), wskazującą na istnienie korelacji
liniowej:

y = 9,0887 - 0,0534 x.
Podobnie dla pszczół Eupropy Wschodniej - pomiędzy 29° a 38° dłu-
gości na wschód od Greenwich - równanie regresji obliczył "M i c h a j-
ł o w (Michailofrf 1926):

y = 6,12 - 0,058 (x - 54,8).
Otrzymał on również wysoki współczynnik korelacji T = 0,9728.

Poza równiną wschodnio-europejską regularnej zależności pom-ięd'zy
szerokością geograficzną a długością [ęzyczka pszczół dotychczas nie.
stwierdzono. Wprawdzie G O' e t z e (1930) znajdował u pszczół Europy
środkowej języc2Jlcio długości zbliżonej do obliczonych teoretycznie z raw-
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nania Michajłowa, ale tylko w niektórych z wielu badanych rojów i to
wyłącznie na pólnocy Niemiec i na terenie naszego Pomorza Zachodniego.

Strefa występowania obok siebie pszczół różniących się znacznie długo-
ścią języczka, jak stwierdził G r o m i s z (1961), sięgała w kierunku wscho-
dnim aż do Wisły. Na wschód od tej rzeki, w północno-wschodniej Polsce,
Gromisz znalazł populację pszczół o dużej jednorodności, wykazującej
regularną zmienność długości języcżka w stosunku do położenia geogra-
ficznego.

'Na ogół wszyscy autorzy podkreślają duże znaczenie długości języczka
jako cechy charakterystycznej dla poszczególnych ras pszczół. W rozróż-
nianiu ras niektórzy z nich (S k 'O r i k o w 1929 a, b, A ł P a t o w (1948)
zwracają uwagę na współczynnik regresji, 'Obrazujący stopień zmieniania
się długości języczka w zależności od położenia geograficznego.

MATERIAŁ I METODA

Badania nad zmiennością geograficzną długości języczka w obrębie po-
pulacjipszczół przeprowadzono na terenie północno-wschodniej Polski.
Ograniczono się jedynie do tej części kraju, gdyż tamtejsze pszczoły,
określone przez G r Q m i s z a (1961) jako ,..krótk'Ojęzyc7lkowe",najlepiej
nadawały się do tego rodzaju badań. Charakteryzowały się one bowiem
dużą jednorodnością pod względem długości języczka wewnątrz rojów
i między rojami, i wykazywąły pewną regularną zależność długości [ę-
zyczka od położenia geograficznego.

Populacja, ż której pobrano próbki pszczół do badań, rozmieszczona
była pomiędzy 500 30' i 540 30' północnej seerokości geograficznej a 200

30' i 240 długości 'geograficznej na wschód od Greenwich (ryc. 1). Próbk'i
pszczół pobierano w latach 1957-59 w ramach akcji przeprowadzanej
na terenie całego kraju przez Zakład Pszczelnictwa IS w celu zbadania
morfologieenego pszczół (G r Q m i s z 1961). Populację pszczół, wybraną
do badań zmienności geograficznej długości języczka, reprezentowało 68
rojów, .z każdego przeciętnie po 93 robotnice. Przygotowanie materiału
do badań laboratoryjnych, pomiary długości języczka i obliczenia staty-
styczne wykonano według metodyki przyjętej w Zakładzie Pszczelnictwa
IS (B o r n u s 1960, G r o m i s z 1961).

Obliczenie stopnia zależności długości języczka pszczół od położenia
geograficznego dokonano dla średnich długości języczka z rojów. W miej-
sce stopni szerokości geograficznej podstawiono liczby uproszczone. Od-
ległość między 500 30' a 54 o 30' równoleżnika podzielono na 16 klas. Kai-
da klasa odpowiadała 27,78 kilometrom, tzn. jednej czwarte] stopnia -sze-
rokości geograficznej. Wartość klas oznaczano od 1 do 16 w kierunku
północnym (ryc. 1). Srednie długości języczka z rojów rozdzielono w od-
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powiednie kłasy w zależności od położenia geograficznego miejscowości,
których pogłowie pszczół one reprezentowały. W końoowej fazie obli-
ezeńpowrócono do liczb rzeczywistych tzn. w miejsce klas podstawiono
stopnie północnej szerokości geograficznej.
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Ryc. 1. Rorl.mieszczerui.e tea:yfmialne iI'ojów badanych

TelTitolrial distI'ilbution of the examinated colomes
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Obliczono współczynnik korelacji (r), współczynnik regresji (b) i uło-
żono równanie regresji, w którym oznaczono szerolrość geograficzną - x
(zmienna niezaleźna) a długość języczlka - y (zmienna zależna). Do oceny
istotności współczynnika korelacji i regresji użyto testu "t" Studenta; po-
ziom wiarogodności przyjęto na 0,01.
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WYNIKI

Najdłuższy języczek - średnia z roju 6,18 mm - wystąpił na terenie
powiatu Hrubieszów. Rój ten został zaliczony do klasy pierwszej. Naj-
krótszy zaś języczek (5,96 mm) zanotowano w pow. Mrągowo, któr-ego
położenie geograficzne odpowiadało klasie 13. Różnica wartości pomię-
dzy największą i najmniejszą średnią wynosiła więc 0,22 mm. W poszcze-
gólnych klasach obserwowano mniejsze lub większe zróżnicowanie dłu-
gości języ~ka, ale 'w miarę przesuwania się na północ, od klasy 1 do 16,
zachodziło stopniowe zmniejszanie się tej długości. Współzależność wy-
rażała się współczynnikiem korelacji:

r = -0,599.

Współczynnik regresji długości języczka (y) względem szerokości geo-
graficznej (x) wynosił:
z obliczenia na liczbach uproszczonych (podział na klasy) _o

b = -0,005 ± 0,00084 mm;

po podstawieniu liczb rzeczywistych (stopni geograficznych szerokości
północnej) :

b :;:: -0,020 mm.

Oznacza to, ile w każde] następnej klasie w kierunku północnym, co
27,78 km, długość języczka pszczół zmniejszała się o 0,005 mm. Zmniej-
szenie na stopień geograficzny wynosiło więc 0,020 mm.

Współczynnik korelacji i współczynnik regresji były wysoko istotne.
Obliczone empirycznie ••t" dla współczynnika korelacji wynosiło 6,077,

Tabela 1

Stwierdzone i teoretyczne długości języczka pszczół na terenie północno-wschodniej Polski
Found and theoretic tongue lengths of honeybees in north-eastern part of Poland

Długość języczka w mm

Liczba
Tongue lengtb in mm

Szerokość geograficzna rojów średnie z rojów średnia - average
Latitudc Colonieś

od - do

I
number averages for the colonies

stwierdzona teoretyczna

from - to
found theoretic

•'50·30'--51· 11 6,11-6,18 6,143 6,133
51· ,_52° 12 6,06-6,15 6,119 6,118
S2~ _53° 24 6,04-6,14 6,096 6,098
53° _54° , 13 5,96-6,15 6,065 6,078
54° -54°30' 8 6,05-6,11 6,079 6,063
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a dla współczynnika regresji 6,071, podczas gdy przy tej samej Iiczoie
stopni swobody wartość "t" teoretycznego dla poziomu a = 0,01 wynosiła
dla obu współczynników: to,Ol= 3,3.

Równanie regresji długości języczka \(y) względem szerokości geogra-
ficznej (x) po podstawieniu liczb rzeczywistych (stopni geograficznych)
przybrało postać:

y = 6,100 - 0,020 (x - 52,415).
Z równania regresji obliczono teoretycznie średnie długości języC2lka

odpowiadające szerokościom geograficznym 'Obszaru z badaną populacją
pszczół (tab. 1). W niektórych szerokościach geograficznych długość ję-
zyczka pszczół obliczona drogą empiryczną i teoretyczną pokrywały się
prawie całkowicie. Miało to miejsce pomiędzy 51° a 53° szerokości pół-
nocnej, na wyżynie Lubelskie] i Podlasiu do środkowego biegu rzeki
Narwi. RÓWnież i dalej na północ od rÓWlloleżJniika530, na części Ma-
zowsza (powiaty Przasnysz i Mława), długoś języC2lka'teoretyczna i empi-
ryczna byłYZJbliżone (Yteor. = 0,086 mm, Yemp. = 6,080 mm - 4 roje). Do-
piero na Mazurach, w rejonie Olsztyna (powiaty Szczytno i Mrągowo) na-
stępowało zmniejszenie długości języczka miejscowych pszczół do warto-
ści teoretycznych. W obliczeniach statystycznych zaważyło ono jednak
istotnie na zwiększeniu różnicy pomiędzy średnią teoretyczną a empi-
ryczną dla pszczół z terenu ograniczonego równoleżnikami 53° i 54° (ta-
bela), gdyż rejon Olsztyna - pomiędzy 53° 30' a 54° reprezentowało bo-
wiem 9 rojów, wobec 4 z Mazowsza (na południe od 53° 30').

Nad samą północnągranicą państwa (54° 15' -' 54° 30') zanotowano
długości języczka u pszczół większą niż wynikało z obliczeń teoretycz-
nych (powiaty Kętrzyn i Braniewo: Yteor. = 6,061 mm, xemp• = 6,083 mm,
próbki z 6 rojów). Możliwe, że pszczoły, które dostarczyły materiału do
badań, zawieziono tam po 1945 roku z innych regionów kraju, a więc
mogły one w zasadzie nie reprezentować pszczoły miejscowej. Ale jest
również prawdopodobne, że już tu następowało lokalne różnicowanie się
długości języczka, na jakie natrafił G r o m i s z (1961) dalej na wschód
w populacji pszczół północno-wschodniego Podlasia (m.in. w powiatach
Węgorzewo, Gołdap, Suwałki).

Również na południu, między 50° 30' a 51° średnia długość języczka
z 11 rojów była wieksza od obliczonej teoretycenie (tab. 1). Roje, które
miały naj dłuższe języczki ze wszystkich tam badanych, pochodziły z po-
łudniowo-wschodniego krańca pow. Hrubieszów (5 rojów z 3 miejsco-
wości, średnie: od 6,13 do 6,18 mm) i wyróżniały się od rojów - na tej
samej szerokości geogra:ficznej -z powiatu Biłgoraj (3 roje, średnie od
6,11 do 6,14 mm). IW tymże powiecie Hrubieszów, na północ od równo-
leżnika 51°, w 3 badanych tam rojach stwierdzono średnie długości ję-
zyezka: 6,10 mm, 6,11 mm i 6,14 mm.
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DYSKUSJA

Wydaje się, że wśród pszczół Europy środkowej populacja badana jest
jedyną, w obrębie której występuje regularna 'zależność pomiędzy szero-
kością geograficzną a długością języcżka. G o e t z e (1930) nie stwierdził
tej zależności u pszczół w 'Niemczech, a G r o fi i s 'z (1961) u pszczół
w Polsoe na zachód od Wisłyz\ Współczynnik korelacji pomiędzy szero-
kością geograficzną a długością języczka pszczół w Polsee okazał się
mniejszy od obliczonego przez M i c h a jł o w a (Michailoff 1926) dla
pszczół równiny Europy wschodniej. Michajłow dysponował jednak: ma-
teriałem z bardzo różnorodnych geograficznie środowisk - od 49° do
600 równoleżnika - i to w czasie (1916-1926 r.), kiedy to pierwotna lo-
kalizacja pszczół nie była tak naruszona jak po 1939 r.

Długość języczka pszczół w północno-wschodniej Polsce, jak wykazał,
, G r o m i s z (1961), była mniejsza od obliczonej teoretycznie z równania
regresji, które M i c h a j ł o w (Mkhailoff 1926) ułożył dla pszczół Europy
wschodniej, G o e t z e (1930) stwierdził to samo już w okresie między-
wojennym dla .pszezół południowych Niemiec. Natomiast na północy Nie-
miec znalazł on w niektórych rojach języczki zblieone długością do teo-
retycznej obliczonej wg Michajłowa. Podobnie, według naszych mate-
riałów (G r om is z 1961), na północy Polski, na wschód od badanej po-
pulacji, przeważały roje o języczkach takiej samej długości jak u pszczoły
Europy wschodniej na tej samej szerokości geograficznej.

Populacja pszczół w północno-wschodniej Polsce w badanym regionie
odróżniała się również od populacji pszczół wschodniej Europy i warto-
ścią współczynnika regresji dla długości języczka względem szerokości
geograficznej. W naszych badaniach długość języczka pszczół wzrastała
w kierunku południowym na 10 szerokości geograficznej o 0,020 mm, a na
wschodzie Europy (S 'oko r i k o w 1929a) w strefie lasów: o 0,066-
-0,069 mm i w strefie step6w: o 0,035-0,038 mm. Zmiana w wartości
współczynnika regresji po przejściu ze strefy leśnej do stepowej posłu-
żyła S kor i k o w o w i (1929a, b) m.in. za podstawę do wyodrębnienia
podgatunku A. mellifica acervorum.

Wystąpienie na południowym wschodzie powiatu Hrubieszów grupy
rojów o dłuższych jt:'Zyczkachniż stwierdzone w innych sąsiednich miej-
scowościach badanego regionu, wydaje się potwierdzać przypuszczenie
D e m i a n o w i c z a (1951), że zasięg A. mellifica acervorum wkracza do
Polski w rejonie Hrubieszowa i Lubaczowa.

WNIOSKI

W populacji pszczół północno-wschodniej Polski następuje zmniejszę-
nie długości języczka w kierunku z południa na północ. Współzależność
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ta została udowodniona statystycznie; wartość współczynnika korelacji (r)
wynosi -0,599, a współczynnika regresji (bx) - -0,020 mm (x w stop-
niach geograficznych szerokości północnej).

Wymieniona cecha populacji pszczół na terenie półnoono-wschodniej
Polski świadczy o jej autochtonicznym pochodzeniu, nie naruszonym
przez skutki ostatniej wojny.

ZarÓWlIlOdługość języczka jak i typ jej zmienności geograficznej
(współczynniJk:regresji) wskazuje na odrębność populacji badanych pszczół
od populacji pszczół z równiny wschodnio-europejskiej badanej przez Mi-
chajłowa.

Wyniki tej pracy powinny ułatwić przeprowadzenie w przyszłości kry-
tycznej oceny stopnia, źródła i kierunku zróżnicowania długości języczka
pszczół w populacjach na zachód od Wisły i na południu Polski.

Wyrażam serdeczne podziękowanie .Panu Mgr Kazimierzowi Szcze-
pańskiemu za cenne wskazówki przy opracowywaniu statystycznym
meterialu.
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H3MEHQHBOCTb .D;JIHHbI XOBOTKA nqEJI B noasma B 3ABHCHMOCTH
OT rEOfPA<pWłECKO~ IlIHPOTbI

MHxan fPOMHW

Pe3lOMe

Ha repHTOpHH ceBepO-BOCTO'iHOHnonbwH 6bInO yCTaHoBneuo (fpoMHlII 1961)
c~ecTBOBaHHe cnn9WHoH nonyn~J1J1 rrsen c o~Hoo6pa3HoH WIHHOHxoeoraa H cpa-
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BHHTeJIbHOHe3Ha'iHTeJIbHOAee H3MeH'UmOC'l'bIO.J1cCJIe~OBaHO3aBHCHMOCTh~JIHH&!
x060TKR 9'l'JłX rrsan OT l'eOl'pacPJł'leCKOI'O nOJIO>KeHJłSl. Jt13Y'leHIDO nO,l(Bepl'HyTo nlle-
JIhI 68 ceMeH, paaxenteaasrx Me:lK~y 50° 30' H 54° 30', cesepaoż WHpOTbI
H 20°1 30' H 24° BocToąaofl ~OJIrOTbI(OT rpKHBHąa).

KOOq,q>HI\HeHTKOpeJIHQHH(p) Me:lK~ ~JIHHOfl :x060TKa (y) H reorpaq,H'ieCKOM
wHPQTOfl (X) paBHHJICH:- 0,599; K03q,q,HQHeHT perpeccna (y K x): 6 = - 0,020 MM.
BhICąHTaHO ypaBHeHHe perpeceaa: y=6,100-0,020 (x-52,415). K03q,q,HQHeHTbI KO-
peJIHQHMH perpeccna OKa3aJH1ChBeChMa Cyw;eCTBeHHhIMH.

VARIATI-ON OF THE TONGUE LENGTH OF HONEYBEES IN .POLAND
ACCORDING TO THE LATITUDE

Michlał Gromisz

Srummary

lin the north-eastern part of Poland there was found (Gromisz 1961) a compact
pQPula1lion of bees wj,th simHar ixmgue length (glosa, prementum, postmentum)
and with lI"elatively law variation 01 dt. The inlwestigation was 'undertaken on the
iI'elation between the <toogue length o,f 1lhese bees and the geographic situaltion.
The dnvestigattion was camied on 68 oo2ondes disttibuted between 50°30' and
54°30' of the northen latitude and 20° and 24° of the longitude east of Greenwich.
The eorrelation ooefficient (iI') .for the tougue length (y) ,and the laltitude (x) was
-0,599; the regreslon ooefficient (y on x): b = 0,020 mm. The regressten equation
was foxmed: y = 100-0,020,(x-52,415}. The correlation and regression ooefficients
proved highly signilicant.


