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WSTĘP

Badaniami morfometrycznymi pszczół zajmowano się już od dość.
dawna. Stosowano je w różnych cela~. ale chyba najbardziej naukow-
ców interesowała sama zmienność cech morfologicznych, zarówno między
gatunkami i rasami pszczół, jak i wewnątrz tej samej rasy. Między inny-
mi stwierdzono . pewną regularność zmienności niektórych cech morfo-
logicznych, jak na przykład zmienność sezonową wielu cech, zmienność
długości języczka związaną z położeniem geograficznym.

Przedmiotemprzedstawione] pracy są badania nad zmiennością geo-
graficzną wielkości pszczoły na terenie Polski. Poza tym było naszym
skromnym życzeniem przyczynić isię do pełniejszego poznania morfolo-
eicznego naszej pszczoły i określenia jej miejsca w Europie. Praca ta
nawiązuje do naszych poprzednich badań biometrycznych nad pszczołą
krajową, co staje się 'jakby dobrą tradycją naszego Zakładu. Miło jest

., nam przy tym stwierdzić, że ostatnimi czasy prawie w każdym kraju
~' biometrią posługują ~i4jnaukowcy pszczelarze, jak i praktycy hodowcy

(Ko t o g ia n i Gezolan 1950, Rihar 1960, 1961, Foti 1961,
Groege i Zeitz. 1961, Hejtmanek 1962 i inni).

~~ZEGLĄD LITERATURY

A l P a t o w (1930) stwierdził na podstawie pomiarów tergitów od-.
włokowych, .że pszczoły z Italii są mniejsze od pszczół Europy wschod-
niej: ukraińskich i środkoworosyjskich. Dużymi rozmiarami wyróżniały
się zwłaszcza pszczoły środkoworosyjskie. G o e t z e (1940) mieriąc sze-
rokość tułowia znalazł również, że pszczoły ras północnych Apis mellificll
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meZlif~, mellifica L. i A•. mBllifica.' meJli/icó.lechce1ai' J;l;,:,R. "!łą,Większe
Od" pszcZ6łpofudItiowych: A. meZUfiea' camica pollIp. i A..' melJifica Ijgu-
',tica 'Spin.' ~ , , '

Na 'oddziaływaoieśrodowiąka w kształtowaniu s~ęxyzmiarów ciała
Pszczoły ,zwrócili uwagę liczni autorzy; wymienimy tu tylkoM i c h. aj-
t o wa (M.ikh.ailoff1927 a, b, c, 1931) i Go e tz e g o (1930, 1940). Stwier-
dzono, ż-e warunki, eermlczne, "pakarmowe,pi~lęgnacyjne ,(siła rodzin)

'mogą wYwoływać 'w okresie', '.w.zt~taniapszcZół -zmiany ich., wielkości
i ciężarU;' Szczególriie dużo badań poświęcono ,wpływowi, rozrmar~w ,k~ ..
mórękplastra na wielkość .wychowywanych w nich pszCżół,wiąż,ąc" to
z korzyściami 'gospodarczymi. Powiększenie komórek vpozwała bowiem
na UZyskanie pszczół' większych, o lepiej rozwiniętych części.achcllity- ,':,
nowego szkieletu (B a u do u x za Goetzem 1933, M i kh a ilo'ff 1931, '~7;;:;';.
Gr ou t 1937, B u c h n er' 1959), wyróżniających się również, wysoką ~;;;#
produkcyjnością (Gon t a.r s k i 1935, G ł u s z kow 1956t Kot i-elitow,,"

',l Błaszkin 1957, Michajłow 1957,' Wlasow 19601.. Dodatnią "
korelację pomiędzy wielkością pszczoły (suma szerokości' 3 i ,4', ter-
gitu odwłokowego) av niektórymi . częściami jej chitynowego szkieletu
(m.in. długości języczka) stwierdził B o r n u s (1960 a, ~). M,i r za
i MA l a Lu (1961) badając w Rumunii różne populacje pszczół s~er-

,dzili. że pszczoły większe budują również plastry o większych komórkach.
M i c h a jł o w (Mikhailoff 1931) i Go e t ze (1940) uważają, żeóecha

wielkości' pszczoły może być' bardzo istotna przy odróżnieniu ras psz.czół
w Europie. RÓŻnice w wielkości pszczoły poszczególnych ras przewyż-
szają znacznie zakres zmienności wywoływanej wpływem środowiska.
A-l p a.t.o w (1948, 1958) zwrócił uwagę na regularną jednokierunkową
południkową zmienność wielkości pszczoły; jąk:.,zresztą i innych jej cech"
morfologicznych. W literaturze nie natrafiliśmy jednak na szersze omó--
wienie .t opracowanie tego zagadnienia.

". -~~

l .

MATERIAŁ I METODA

Badania nad zmiennością' geograficzną wielkości pszczoły oparto na
materiale, który zebrano Vi latach 1957-59' z terenu całego kraju. Miej-
scowości, z których pobrano 'próbki pszczół, dawały na mapie linie
o przebiegu' południkowym (4, linie) i równoleżnikowym (4 'linie, Gro-
misz 1961). 'Ogółem zgromadzono próbkipszczół z 389 rojów ze 149 miej-
scowości. Dla :badań, które są 'przedmiotem niniejszej: :pracy, wykony-
stano 235 próbek. Reprezentowały one głównie '(163 próbki) populację
zbiQrozą' pomiędzy 49 °15' i 54°30' szęrokośei geograflcsnej . pgłn<JCnej
a -18°30' i 21°30', długości geogeaficznej na wschód od qreenwic~ (ryc/l).
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Ograriiczono,sie ie4ynie do tejczęści ·krajuz,e Względu na .to, iię~l)OE!iąg-
nięt.9 .tu stosunkowo ...długi jodeinek .szerokOŚci geQgl:efi~ej, .2),.zebranp
itąd .d08tJlt.ecznie· 'Ucgnymateriał· j ,3) wstępnie ~Qbserwowano peWną
regularność w zmiennoścl wielk-o.ści pszczoły.
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Ryc. 1. Rozmieszczenie terytorialne badanej populacji pszczół

a) zasięg pOpulacji wytypowa,nej do obliczenia' zale!ności między szerokością geograficzn"
a wielkościłl pszczoły; b) grupy rojów: A - Beskid Zachodni, B - Góry Świętokrzyskie, C-
P()dlaSie, Mazowsze i Mazury; c i d) zasięg rozmieszczenia roj6w(c) i linia przekroju (d)

do oznaczeń na ryc. ł
Territorial distribution of the examinated population.of honeybees

a) distribution ot the pOpulation involved in the exper1ment for evaluating a correlation
bt!tween the latitude and the size ot honeybee; b) groups of colonies: A - Beskid lZachodJl1
(Carpathians), B - Góry Swiętokrzyskie, C - Podlasie, Mazowsze i Mazury; c i d) teritoriai

, d1stribut1on ot colonies (c) and line of -diagram for explanation of Fig. ł

Pszczoły ·do' badań pobierano w·miesiącach sierpień - wrzesień. Do-
starczano je 'żywe do laboratorium Zakładu Pszczelnictwa 15. w Skier-:
niewicach,' gdzie dokonywano utrwalenia' i konserwowania.
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Jako wskaźnik wielkości pszczoły przyjęto sumę szerokości 3 i 4 'ter-
gitu odwłokowego, oznaczając ich kolejność w partii odwłokowej według
S n o d g r a ss a (1956). Po wypreparowaniu tergitów dokonywano po-
miarów pod mikroskopem przy pewiększeniu około 24X. Szerokość
oznaczano w środku tergitu (B o r n u s 1960 r.). W kaźdej próbce mie- .
rzono przeciętnie po 92 pszczoły, a ogółem dokonano·· pomiarów
21 541 osobników. Następnie obliczono sumy szerokości 3 i 4 tergitu dla
osobników i średnie dla poszczególnych rojów.

Obliczono zależność między średnimi sumami szerokości 3 i 4 tergitu
dla rojów a północną szerokością geograficzną. Zamiast stopni szerokości
geograficznej podstawiono liczby uproszczone. Odległość między równo-
leżnikami 49°15' i 54°30' podzielono na 21 klas. Każda klasa odpowiadała :
27,78 km, tzn. jednej czwartej stopnia szerokości geograficznej. Wartość
klas oznaczono od 1 do 21 w kierunku północnym (ryc. 1). Średnie 'Sumy.
szerokości 3 i 4 tergitu z rojów naniesiono na mapę w miejscowościach
skąd pochodziły odpowiednie próbki pszczół. W końcowej fazie obliczeń
powrócono do liczb rzeczywistych, tzn. zamiast klas podstawiono· stopnie
północnej szerokości geograficznej.

WYNIKI

Na obszarze Polski pomiędzy 49°15' i 54°30' szerokości geograficznej
północnej a 18°30'. i 21°30' długości geograficznej na wschód od Green-
wich zostały zbadane 163 roje. Srednie sum szerokości 3 i 4 tergitu dla
tych rojów układały się w przedziale od 4;55 mm do 5,09 mm. Różnica
pomiędzy największą a najmniejszą średnią wynosiła więc 0,44 mm.
Rój o najmniejszych pszczołach 'znaleziono w pow. Nowy Targ i zaliczono
go z racji jego położenia geograficznego do klasy 1; największe zaś
pszczoły zanotowano w roju, który znalazł się w klasie 4 (pow. Chrza-
nów). Pojedyńcze roje o średnich zbliżonych do największej (powyżej
5,00 mm) wystąpiły również w klasach: 8, 9, 15, 17, 19 i 21. Większość ~.];
rojów o pszczołach mniejszych grupowała się jednak na południu kraju,
i w kierunku północnym od klasy 1 do klasy 21 udział ich wśr"?idbada-
nych rojów stopniowo się zmniejszał. Zależność ta wyrażała się współ-
czynnikiem korelacji

r = 0,316.

Stwierdzono jego istotność przy poziomie wiarogodności a = 0,01. Nie
stwierdzono jednak regularnej ciągłości powiększania się pszczół od
klasy 1. do' 21; nie zawsze w następnej klasie średnia suma szerokości
tergitów była większa w' stosunku do poprzedniej. Gdy jednak obliczono
średnie nie dla klas (Odcinków po 27,78 km), ale dla stopni geograftez-
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ny~ (111,0 km), to otrzymane wartości wskazywały na ciągłość powięk-
szania się pszczół w kierunku północnym, za wyjątkiem odcinka pomię-
dzy równoleżnikami 53° i 54°._

Na jeden stopień geograficzny vi kierunku północnym szerokość sumy
3 i 4 tergitu wzrastała o 0,020 mm. Na podstawie tego współczynnika
regresji obliczono teoretycznie sumę szerokości 3 i 4 tergitu odwłokowego
dla pszezół na przestrzeni od 49°15' do5~030' szerokości północnej.
Teoretycznie wartości prawie całkowicie pokrywały się z wynikami badań
biometrycznych pszczół na tym terenie (ryc. 2). W niektórych jednakże
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Ryc. 2. Zmienność wielkości pszczoły w przekroju południkowym od Beskidu

Zachodniego do MaZ\łr' i Wybrzeża Gdańskiego
Suma szerokości 3 ił tergitu odwłokowego: a) rzeczywista (stwierdzona); b) teoretvcsna:

c) średnia dla klas; d) krańcowe wartości średnich dlfl rojów w klasaoh
Wariability of the size of honeybee in. the southern direction from Beskid

Zachodni to Mazury and Gdańsk seashore
Sum 'or the width ot the m and IV terga of the abdomen: a) real (found); b) theoreUc;

c) averagę for classes; d) extreme value ot averages for the colonies in classes

regionach w wielkości 'pszczoły występowały duże różnice pomiędzy
rojami, z których obliczono średnie, w porównaniu z teoretycznymi war-

,. l tościami. Zjawisko to wystąpiło szczególnie wyraźnie pomiędzy Beski-G dem Zachodnim a Górami Świętokrzyskimi oraz w rejonie Brodnicy.
W pobliżu Beskidu trafiały się roje o dużych pszczołach, charakterystycz.-
nych dla północy kraju, a u podnóża Gór Świętokrzyskich spotykano
również pszczoły tej wielkości co i na południe od równoleżnika 50°.
Podobnie w rejonie Brodnicy (klasa 17) znaleziono roje o średniej sumy
szerokości 3 i 4 tergitu o wiele niższej od stwierdzonej w innych rojach
tego i sąsiednich regionów. Zupełnie inaczej przedstawiało się pogłowie
pszczół Beskidu Zachodniego (klasy 1 i 2),Gór Swiętokrzyskich (klasy 7-9)
oraz części Podlasia, Mazowsza i Mazur (klasy 15-21). Było ono pod.
względem wielkości pszczół stosunkowo dobrze wyrównane. Można zatem
wnioskować, -2.ę populacja poprzednio omawianych dwóch regionów (Pod-
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gbrze' i, rejon Brodilicy) powstilla "~.w,YntieS~~a 't~,:~ 'ró.tn14-
eych' się Wielkością.' Niezależnie Od 'tego ćZy to wym~nie ,dotyczyło
krańcowych rejonów zasięgu różnych ras, czy też Wjn.ikalo z dżiałal-
ńoścl ~oWieka, utrudniało' onobadaroa nad zmiennóśCiil geógraficzną
WielkOści: PszCzoły. Wydawało się nam, że riajslu:szIiiej' będzieó'bjElĆ tYIl}i ._'.
badaniami tylko obszary .nasiedlone w pewnym stopniuwyrównaną po-
pulaeją Pszczół. ' , ' , .

wybtwle tedy trzy retP.-ony: 1) Beskid Zachodri,( -27 rojów (kla-
sy ~ 12), '2) Góry ŚwiętOkriyskie..:.,. 26 roj6w (klasy '1-9)' oraz 3): część

, Podlasla, Mazowsza i Mazury - 22 roje (klasy 15-19, ryc. 1). ich poło-
żenie geograficzne znalazło się pomiędzy 49°15' 't[ 540 równoleżnikiem.
Współczynnik korelacji, charakteryzujący stopień zależności wielkości
pszezoły tych regionów od położenia geograficznego, równasię:

I~W::°~w:~~~nOnrie~:O:'t wielkości po~ w miarę ~~łł
posuwania się na północ. Od Beskidu Zachodniego, do Gór ŚWiętokrzy- ,~
śkich był on o wiele większy niż dalej w kierunku Mazur. Wzrost sumy
szerokości 3 i 4 tergitu na jeden stopień geograficznywynosi na odcinku:

.-:;..

'<

• -_f.

Beskid Zachodni -Góry Świętokrzyskie, -, 0,096 mm;
Góry' Świętokrzyskie -'""Mazury ...:...0;010 mm.

- '
. Pszczoły' z Mazursązbllżone wielkością do pszczół: z Gór Świętokrzysktch .
. Natomiastod populacji obu tych regionów odróżniają się bardzo Wyraź-'

nie pszczoły z Beskidu Zachodniego (ryc. 3). W zasadzie wyodrę~nialy

,"••
Ryc. 3. Krzywe zmienności wielkości
pszczoły w niektórych rejonach (śred~
nie sumy szerokości 3 i 4 tergitu od:", c,

włokowego :i rojów) , r.'i:(:;,,"t'
al Beskid ZaChOdni,'(Al; bl Góry SWlęto-i<,." ",
krzyskie (Bl; c) Mazowsze' Podlasie i Ma-'

, zury (Cl ' , , .c

Curves oLvariability óf size of honey-
bees in some reglons (average of -sum
ofthe width of the JII and IV terga
of the abdomen from the colonies)
al Beskid Zachodni (Al; bl' Góry Swięt6-
krzyskie (B); e) Mazowsze;, Podlasie and

Mazury (CI

się więc' w naszych' badaniach dwa' tyPy' pszczół, różniące się 'sUmą sze-
rokośc; 3 i 4" tergitu odwłokowego: pSZC7Joły'"m'ale" .r pszczoły' "duźe".
Populacja pszczół '"małych" w Beskidzfe Zachodnim nie' jest jednak tak
ujednolicona (wyrównana)' jak popuiacja pszczół "dużycb'( z .Gór ' ŚwiętO:-,
54

- ~\



~),'ś~c~ i ~azqr. Różn~ca,pomiędzy najwyższą i najniższąŚrednil\. Sze-
rakościąterw.'\6wbyła tam baI'dzo. duża. Reszta średnich uidadałasię
w dwóch grupach: od 4,52 mm, do 4,64 .mm i od 4,68 mm doS,04 mm..

~~~k pOrn.i~zy więlkÓśc.ią.p$zczoły a szerokOścią geos.r~czną;:,któ--
, '. '-' . " ..•. . '. - . \ . .'

reg~;istnienie stwierdziliśmy, nie ogranicza. się wylącznię do obszaru,
gdZie, n8$~ępowało .przejście.od pszcz~y' ·"malej" dopsz~y ;"dążęf'·

- ,Wystęwje on również .iwewnąttz populacji pszczół, które n81eq :do
jedn.egó z tych tyPów. .

.~$zczoły "małe" Wystąpiły nie tylko na południu Polski. Na terenie,
naszego kraju; znaleziono je również we wschodniej części Podl8$iai na
Pomorzu: Srodkowym (ryc. 4).. W rejonie Brodnicy niektóre z baaanych
rojówwyl-qzniałysię również "małą" pszczołą, ale nie 'było ich tam '\YUUe;
.TesteśP1Y przekObani, ?e to skutki importu ras południowych, pr~
Wsz.~, jeszcze w latach miedzy wojennych i wcześniej. W tym
mniemaniu utrzymują nas również wypowiedzi, A. D e m i an ow i c z a,
jak i tamtejszych pszczelarzy-hodowców, z których tu wymienimy tylko
A. Falko'wskiego.

.•..•.

POdłG$ie·

;rod .•ow. uachocfnie

t t t t
Tucholo Chrrrnto B,odnico Olutyn

t
Ostrołcko

ł t t'
ł.osic. 8ieł~ ~I. ~ko

Ryc.,~. Wielkość pszczoły w północnej Polsce: przekrój Koło.brzeg-Sokó~a
(wg oznaczeniana ~yc. 1)

Oznaczono odchylenia średnich z badanych rojów od średniej sumy szerokości 3 i. ł tergitu
odWłokowego dla tego rejonu

Size honeybees in the .Northern Poland: lineKołobrzeg-Sokółka (according te
, I marking on Fig. 1)
.Deviation ot averages ot Investigated. eotentes tram the averagę Bums ot the width ot the

lU and IV terga of the abdomen for the reglan named above

Na Podlasiu roje o "małych" pszczołach występują zwarcie i repre-
zentują dość duży obszar (powiaty: Dąbrowa, Sokólka, Hajnówka ....:.zba-
dano 20 rojów). Przedstawiają one populację podobnie różniącą się od
populacji pszczół "dużych'" jak i pszczoły z Beskidu Zachodniego,

Skąpy materiał' z Pomorza Środkowego pozwala jedynie na stwier-
dzenie faktu występowania tam "małych" psząół. Było ono powszechne

. '\
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vi -określonym, a~lwiek "'niewie4lQl:n--zaalęgu(powiaty:" SzezęeJne~
Słupsk, C:duchów, l\fi~ko,- Koszalin i - 18 tojów).Dalejriataehód
,(&icżeein) i wschód (Bory Tucholskie>-Są już duże pszcżOły .Ńa WybrZeiu
Gdańskim spotykano zaś oboksiebie psz~oły "duże" i' •.małe". '
- vi Zakładzie Pszczelnictwa tS. przeprowadzono 'ró'WIlież badania' mor-
fOftletryczne ras obcych. Pszczoły, ktąr;e representowały te rasy;' -WYcho-
wane były w Polsce od matek Importowanych (tatranki, włoslcle, rumuń-

Wyniki pomiarów tergit6w odwłokowych pS2CZ6Imiejscowych i obcych
Size oC terga of the abdom.ortS amonglocal and imported h~ncybets

Tabela

Suma sarokÓici 3 j ~IICqitu ;VI mm
Sum oC widm oC mC, m. and IV tcrga

in-DII1l

Liczba badanych
Numt>er

oC lAV1;itlpted
Puczała'~' faSa, ~e

Honeybee - race, origin śiednia dIS- łredpi&a'~
rojów robotnic popuJacjl od ••.••. ~" ....

__________ .., ....,,__, d_,_L~lonks _C:ken ..= ~~~~~
Miejscowe: Local:

BeslódZachodni - Carpathians Zl
Góry Świ~tokrzyslde 26
Podlasie i Mazury" 22

Słowackie (tatranki) - od matek ,importo-
wanych 3

Tatrallb - progeny of queens imported
&om Slovalcia

Jugosłowiańskie (ze Słowenii - towarzyszące
matkom)

Jugoalavian (Slavonia) - attendants (imported
with queens)

Włoszki -'od matek importowanych z Italii 3
Italian :- progeny or queens imported f'r.

Italy
Rumuńskie - od matek importowanych

z rejonu Bukaresztu
Rumaniam - progeny of queens imported

&om Romania (area of Bucharest)
Kaukaskie: Caucasian:

od matek FI po imporcie (Skierniewice)
'progeny of queens FI imported (Skierniewice)
, od matek Ft po imporcie (Puławy) 3

progeny of queens Ft imported (puławy)
od matp importowanej (dr Wajs, Opatów)
progeny ol queens unported by dr Wajs"

t~s~;~' "
'.rtM' ~łi~qdeens (attendants)

2360
2496
1966

\ - ~.

" li

4,768
4,917
4,940

4,5484-5,016
4,812-5,011
4,838-5,045

4,867

70 4,728 ,

300 4,539---4,5894,568

100 4,565

100 4,784

Z70 4,795

100 4,871

44 4,815
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we) lub od matek (Fl)wyhodowanych iużunas (kaukaskie). Wiród
·ras 6bcydl rlie znaleźliŚlnY odpowiednika' dla naszych pszcz6ł "dużYdl,j
(tab,' l).' Do porównania mieliśmy tylko pszczoły ras południowych, .a'te'
są wYiaźnie mniejsze' Od pszczół środkowej i północnej Polski: Pszcioły
ze Słowacji. (tatranki) i z Jugosławii·'zb1liąją się wielkością do pszczół-
i Besk,idu.·Zachodniego. Z·ras' obcych 'bardzo małe są pszczoły nimuflskie
(matka 'importowana z okolic 'Bukaresztu), ale może to Wynikało'CZęści~
wo ~ z tego, że pszczoły badane. poebodzlły z .czerwiu wychbwanego

·w nas~c'h warunkach klimatyesnych późną jesienią, .

DYSK:qSJA

Współ~Zynnikkorelacji pomiędzy wielkością pszczoły a szęrołtollcią
~;,. geogrB.!iczną'na terenie Polski nie okazał się zbyt duży jakkolwiek jest
,; wysoce istotny. Nie można jednak poddawać w wątpliwość istnienia tej

zal$oścf pomimo bezspornego naruszenia naturalnego rosprzestrzenie-
nia się ~orialnego ras w okresie ostatnich wojen. Istnienie jej stwier-
dzono zarówno na terenie Beskidu Zachodniego i Podgórza, na krań-cach
zasięgu dwóch podgatunków pszczół (..4.. mellifica carnica PolIm. i' A. mel~
lificcimellifica L. - według G o e tz e g o 1940, D e m i a n o w i c z a 1957,
R uttn e r a 1960), które znacznie się różnią od siebie wielkością, jak
i. na pólnoc od Gór Swiętokrzysklch, wewnątrz stosunkowo dobrze wy~
równanej populacji. W kierunku północnym następowało więc ciągłe
powiększanie się pszczoły, ale przejściu z terytorium jednego podga-
tunku do drugiego towarzyszyła zmiana skokowa ...Pszczoły tych podga-'
tunków odróżniają się wyraźnie wielkością. Być może, że wewnątrz
zasięgu terytorialnego każdego z podgatunków czy rasyvpowiękśzanie·.tę psz~ół nie jest jednakowo wielkie w stosunku do jednego stopnia

, ,-' geograficznego (współczynnik regresji). łłóżnice te mogą mieć pewne'

IF:~:;~~a~:a~:~iu::ę!:r:::i~:=a ~!~y:=:~!;:;
-'. szania. '

Pszczoły z Beskidu Zachodniego, reprezentujące najdalsze krańce
północnegozasięgu A. mellifica carnica Pollm. (G O e t z e 1941>,D e ni ia-'
n o w icz1957, R u t t n e r 196_0)są mniejsze od tatranek ze słowacji,
ale nieco przewyższają szerokością tergitów pszczoły z Jugosławii (ze
Słowenii). Możliwe, że tatrankiw wyniku selekcji i dobrych warunków
wychowu zajęły s2lCZególnąpozycję w tamtęjszej populacji pszczół.' Nie --
można jednak wykluczyć wpływu na naszą beskidzką pszczołęImportów'
z południa, może' w tym i A. mellifica ligusticaSpin. Q. przyw<>zenil(
A..mellifica camica Pollm., przede wszystkim sklenarki, wątPJiwośą nie'
mamy.

-Ż,».
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. \ Ba.-dzp 'interesująca jest obecność "małych"pszęz6ł ..-.ną. Podl.asiu.
'l'flgrupa rojów wyodrębnią się również i długimi języCZkaIni (G r o-
m is z 1961). Nie możemy jednak obecnie jeszcze wyj~śni~ ~ wpłynęło
na to: naturalny zasięgA. meUificamellifica silvarum. Scor.,urtport, czy
j~no i drugie. Podobnie obecność "lllalef' ~oły na Pomorzu. nie. jest
całkowicie wyjaśniona. ·W· każdym bądź razie· terytorialne zróżnicowanie'
się wielkości pszczół na terenie PolBld jest' bardzo podobne. dQ zróźnico-
waniasię ,ich..długośct języczka (Gr o mi s z' 1961). Świadczy to. o przy-
datności badań morfometrycznych, w pracy organi~cyjno~se1ękcyjnej
w hodowli pszczół.

WNIOSKI
. .

.·Badania morfometryczne pszczół-robotnic 'w zasięgu kilku stQpni sze-
rÓk:ościg~aficznej wykazują już zależność między.wlelkością ·.pSzc~ół
(sumą szerokości 3 i 4 tergitu odwłokowego) a połoźeniemgepgraficz-
nym. Współczynnik korelacji w naszych badaniach wyniósł 0,589 na
sJE!rokościpółnocnej 49°15'-54°30'.. . . [

t- Na jeden stopień geograficzny rozmiary pszczół 'powiększały się
(współczynnik regresji) silniej na południu kraju (o 0,09.6 mm) 'riiżna

. północy (o 0,010 mm). Zmiana wartości współczynnika ręgresji może być
charakterystyczna dla terenu granicznego zasięgów różnych podgatur4{ów
pszczół. .

Pod względem wielkości na terenie. Polski można wyodrębnić 2 typy
pszczół: "małe" - suma szerokości 3 i 4 tergitu od 4,52 mmdo 4,88 mm',
oraz "duże" ..-'- suma szerokości 3. i 4·tergitu od 4,80 mm do 5,04, mm,·

Wielkość pszczoły, określana sumą szerokości 3 i 4 tergitu odwłoko-
w:~go, może stanowić jeden z główniejszych kryteriów w oznaczaniu
ras pszczół. "
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3ABHCHIiIOCTb BE.JIH'lIHHbI IfCłEJI OT rEOI'PAcZlJAECKM '0'IJfP()'lD1

JIeoB BOpByC M MMXaJl rpOMMm

Pe310Me

B 19117-59 1'1'.npoM3BeJ{eBO M3MepeatlR BeJlM'łJIHhl II"łeJI coł5pama.cr:. aa .TepPwro-
pHM BceA nom.tJIM. Kax ~PMA· BeJJJrDłBhI npHBJI'1'OcylÓcy umpHBhI 3":'ró M 4-1'0
łSp1OIIIBOI'OTepl'MTa (no CHO~CCY)., .. .,

YC'l'IUIOBJU!HOnocreneaaoe yaeJIM'leBMe II"łeJI upM npo~MlIteBMM C lOra sa eeaep.
~MIUSeBT KOppenJIqMM MeE,lO" reorpacPM'lmA WHPOTOAM BeJIH'lKaOA:·l;,t'łt'Jl&l
(Kci:.JIe,tiOB8HOII"łeJIhI 163 ceMeA) )VIII nonyJlm,tHM HaCeJIRIO~eA reppMTOpHlO 14~

D015' M 54°30' e.m. M 18°30' B.)I;. paBHRJlCR 0,589 M 6hIJl B B&ICOEOA:CTeneaK
~ecT8eB.

O)l;H8KO yaeJlM'łeRHe II"łeJl B BaupaBJleHMM lOr - eeaep He 6WJlO paBHoMepHblM;
OT 3aJIa)l;HOro BeCEM)I;a"--49°30' c.m, )1;0 rop CB.fITOrO KpeCTa~51~ cm.' CYl\lMa'
uiMpJmw 3-ro H 4-ro 6PlOWHOro repI'MTa aoapacraee Ha KalK)l;I>IA,rpa~c . reorpa-

,cPM'lecKoA WMpoTW (K03cPcPMqMeBTperpeccxa) Ha 0,096 MM, a ceaepaee .510 Ha
0,010 MM. H3l1leHeRHe BeJlM'łMHbIKo3CPcP~eHTa perpecCHM 1I0lKe.T CJl)?KMT&YJ[a-
38HMell upM yCT8HOBJleHMMrpaIDlq paCnpoCTp8HeRHR eeaepasrx M KpaKBCEKX.n'łeJI.

Ha OCHOBaRHKBeJlM'łMHW II"łeJI6bIJlO yCT8HOBJleHOH8JlM'łMe ~yx HX THIIOB:
"IIeJlEHe" -.cyMI\la WHPHRa 3-ro M 4-ro 6plOWHOro repl'MT8 4,52-4,88 MM II ••Jq)yn-
BhIe" - 4,86-5,04 1\lM.

B nom.we, KpoMe. IOlKHoA ee 'łaCTH, "MeJlKHe" n'łeJlbI BCTpe'ł8lOTCR TIllOIte Ba
nO~JlIICLe (paAoHe r. COKYJlEMM r. BeJIbCKa no~nRcHoro) M Ha Cpe_M nOIlOlKe
(nollepaRHK).

CORRELATION BETWEEN THE SIZE OF HONEYBEES
ACCORDING TO THE LATr.nJ.DE

Leon B o r n u s a n d Mi ch a ł Gromi s z

Summary

In the years of 1957-59 were perlormed the measures of size of hOneYbees<1j
collected from the whole country. /

As an indication of the size of the honeybee it was taken the totał width of
the III and IV terga or .the abdomenqaccordtng to Snodgrass 1956).

It was found that the size of honeybees gradually increased in the northem
dtrectlon..

The correlation coefficient between the latitude and Łhe size of boneybees, for
łbe population of honeybees distributed in the area between 49°15' and 54°30' of
the ·northem latitude and 18°30' and 21"30' of the longitudeeast of Greenwich
was highly. significant 0,589· (average from 163 colonies).

The Increase of the size of honeybees in the southem direction was distributed
unevenly. From the Beskid Zachodni (Carpathians) to the Góry Swiętokrzyskie
(fram 49°30' to 51°), sum of ..tbe widtb of· the Ul and IV terga ot the abdomen
Inereased for every degree of the latitude (the regression coefficient) about
0,096 mm and further to the north about 0,010 mm.

40

J •••• , ;.

~..... I~ .~;. :".. "U~"' .• \ ~;[" •.•.; tj. •..~ ••~ ,



,V(U'labi,uty: in ~~level o! the regrelŚioB coefflclent can be utl1iled in the'
deacriPtlOliof łbe, boundary between two' subraees or : aubspecies ot hcm.y,~,
In 'the' '.outbernpart of Poland there fa Apis malU.fjcCl CCJn&iC4 PollJn:. and in ,
the' norlhern part.- Api' meUifiC4 m_UłficCJ ,Lo .

Accorcllii, to Ule"alze in Poland there were found two types of hone~:
,,8mall" hem.;ybHs -sum ol the widtb 'of the III and IV terga 9f łbe abd~
4,5!'-4,88DUn; aJ}d "Large" honeybees - sum ot the 1Iń.dth 6f the III , ','and
IV tet,.ol the abd9men 4,80-5,04 min. Small honeył;lees oceupy ałao łbe aortb-
eastern, aree olPolabd' Podla6lie'and in!ddle Pemerllilfa.
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