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WSTĘP
Człowiek obcujący od tysięcy lat z pszczołą musiał prawdopodobnie

już bardzo dawno zauważyć, że istnieją różnice między jej popufacjami
w różnych strefach geograficznych. Okazji do takich obserwacji miał do-
statecznie dużo, bo historia powszechna, a w ostatnim stuleciu żywiołowo
rozwijające się badania archeologiczne podają informacje o częstych wę-
drówkach całych ludów na tereny bardzo odległe, co nawet w zestawieniu
z dzisiejszymi naszymi możliwościami podróżowania budzić musi podziw.
Od obserwacjiprzeszedł z czasem człowiek do stystematycznego opisu róż-
nych ras pszczół, określając przy tym ich zasięg geograficzny i precyzując
.metody charakteryzowania odrębności rasowych. Szczególnie w ostatnich
dziesięcioletdłłh rozwinęły się badania morfologiczne pszczół, stawiając
gatunek ten w rzędzie najlepiej opisanych. W oparciu o różnice cech fi-
zycznych i biologicznych wyłoniono kilka odrębnych podgatunków. Lista
natomiast ras pszczół, jako kolejnego stopnia w systematyce powiększa
się prawie z każdym rokiem, często na podstawie dobrze udowodnionych
różnic w populacjach, fizycznych lub biologicznych; Na skutek zastosowa-.
nia różnych kryteriów podziału na rasy w posługiwaniu się jednostkami
systematycznymi w zakresie pszczół powstał zamęt, Podstawę oceny za-
sięgu terytorialnego ras pszczół stanowiły i dotychczas stanowią z re-
guły dorywcze badania próbek gromadzonych przez naukowców przy-
padrkowo i dość często w ilości bardzo skromnej, od kilku do kilkunastu
sztuk. Pewną poprawę w tym zakresie daje się zauważyć w ostatnim
okresie, bowiem masowe badania powoli znajdują uznanie powszechne;

W opinii polskich pszczelarzy przeważa pogląd, że na terenie naszego
kraju występuje' kilka ras pszczół. Granice ich zasięgu określano z ko-
nieczności prowizorycznie. Ogólnie twierdzono, ze na północy kraju wy-
stępuje Apis mellifica lechceni, VI województwie białostockim - A. m.
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silvarum, w centrum natomiast - Am. mellifica, a na południu -A. m.
carnica .. Dowodów ścisłych ani na istnienie tych ras ani na ich taki czy
inny zasięg terytorialny nie było. Z rozważań nad tym, problemem wy-
nikła myśl pełnego scharakteryzowania populacji pszczoły krajowej, przy
postawieniu wysokich wymagań w zakresie metody opisu typów pszczoły.
7JCłecydowa,liśmysię nie ograniczać badfń do występowania u nas po-
szczególnych typów pszczoły w oparciu o gromadzone wybiorczo próbki
i charakterystykę ich poprzez porównywanie niektórych tylko cech fi--
zycznych. Pragnieniem naszym było poznać wewnętrzne podobieństwa
i zarazem odrębności populacji pszczoły krajowej i to W powiązaniu z do-
kładną analizą lokalizacji ewentualnie wyodrębnionych grup. Spodziewa-

.no się przy tym, że z badań wyniknie podstawowy materiał do zasadniczej
regulacji organizacji hodowli zarodowej pszczół w kraju. Trudności w pra-
cy 'były bardzo duże. Z jednej strony brak było przykładu talkich badań, '
w których pszczoła byłaby opisywana jako typ a nie tylko poprzez dwie
lub trzy cechy oddzielnie analizowane, Gr-omadzenie próbek tak wielkiego
zbioru również nie było łatwe. W zakresie analizy ogólnej decyzja nasza
ograniczała się do wyboru z metod matematycznych takiej, która w antro-
pologii i demografii uchodzi za najnowszą i jednocześnie najbardziej pre-
cyzyjną; W gromadzeniu próbek, pomiarach biometrycznych i opracowa-
niu statystyczno-mGtCmatycznym wysiłek rozłożono na 'kilka lat i dzięki·
temu można było olbrzymią tę pracę zrealizować. Zakres wykorzystania
wyników pracy dla praktyki przedstawiał się w fazie początkowej dość
niejasno. Po zakończeniu zorientowano się, że wyniki przede wszystkim
praktyce służą. Na podstawie tej pracy korygujemy granice dawniej usta-
lonych stref hodowlanych, dajemy wskaźniki wartości cech fizycznych
pszczoły dla każdej strefy zasobna, eliminujemy z pomiarów cechy nie-
różnicujące, upraszczamy metodę pomiarów. i obliczeń oraz dajemy łatwą
metodę wykrywania krzyżówek pszczół.

LITERATURA

Minęło ponad 30 lat od chwili oznaczenia gatunku pszczołę. (Apis melli-
fica) przez Linneusza w 1761 r. zanim doszło do pierwszego wyodrębnienia
jej podgatungu (subspecies), na terenie Afryki: Apis mellifica adansonii
(L a t r. 1804 r.) W niecałe dwadzieścia lat później (1822 r.) E s c h o l z
wyodrębnił nowy podgatunek pszczoły - A. m. capensis, która zamieszkuje
południowe tereny Afryki. Na dalsze równorzędne oznaczenia trzeba było
czekać sto lat. .W 1906 r. B u t t e l - R e e p e n wyróżnił pszczołę Hisz-
panii, Sycylii i północnej Afryki jako podgatunek A. m. intermissa. Wresz-
cie w roku 1929 S kor i k o w oznaczył podgatunek A. m. meda, w skład
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którego włączył wcześniej oznaczone rasy geograficzne: fasciata, syriaca,
cyprw, remipes. Do tych zalicza się też później oznaczone typy: pszczołę,
perską i pszczołę anatolską. '

Europę środkową, w obrębie której interesuje nas różnicowanie się
pszczoły, zamieszkuje A. 'melLifica L. (1761), w Anglii nazywana od 1663 r.
(R a y) domestica. Jak dotychczas rozróżnia się tu rasy lokalne, biorąc
pod uwagę głównie ich zasięg geograficzny a czasem odrębności cech 'bio-
logicznych względnie niektórychfizycznych, Do tych ras należą: lechceni
- B u t.-R e e p. 1906, nigra - Kr a m e r 1898, camica- P 011 m. 1879,
ligustica - S P in. 1808, ccuccsicc - G o r b a c z'e w 1910, silvarum ~
A ł p a t ow 1935 i uraliska pszczoła' - D u l k in 1953.

, '

G o e t z e' (1964) na mapce rozmieszczenia ras pszczół w Europie za-
znacza na 'przeważającym terenie Polski siedlisko A. m. mellifica a na po-
łudnie od krzywej linii: Tarnów - Częstochowa - Opole - Nysa siedli-
sko A. m. carnica. Zarówno miejsce wrzosówki (A. m. lechceni) jak
i pszczoły leśnej (A. m. silvarum) zaznaczone są bardzo daleko od granic
naszego kraju (Skandynawia i północ Białorusi). Nie znaleźliśmy innych
publikacji, które traktowałyby o rasach pszczół na terenie Polski. Można
tu jedynie mówić o pracach zajmujących się zróżnicowaniem pszczoły kra-
jowej pod względem wybranej cechy, np. długości języczka (Gr o m i s z
- 1963) lub wielkości jej ciała (B or n u s, G r o m i s z - 196,3). Obaj
autorzy określili w Polsce dokładnie zasięg geograficzny (południkowy)
pszczół krótko - względnie długojęzycznych lub małej czy wielkiej
pszczoły. -

Z rozwojem badań nad rasami pszczół sięgano do porównań coraz to
innych ich cech biologicznych lub fizycznych. Z zakresu cech biologicz-
nych najczęściej porównywano skłonność do rójki, trzymanie się plastra,
złośliwość, sposób sklepienia komórek z miodem (sucho, mokro), zdolność
do rozwoju siły i odporność na niesprzyjające warunki zimowania. Spo-
śród rzadkich cech biologicznych autorzy brali do porównania: sposób
ułożenia plastrów (budowa ciepła lub zimna, A l b er 1952), przystosowa-
nie do wykorzystanią konkretnego pożytku (wrzos - L u n d e r 1953),
wyjątkowo silne kitowanie' gniazda albo zapylanie koniczyny czerwonej
(A ł P a t o w - 1948). '

W zakresie cech fizycznych możliwości były większe i badania rozwi-
nęły się tu intensywniej i w sposób bardziej precyzyjny. Do podstawowych
cech, bran>"ch pod uwagę przy wyodrębnianiu ras pszczół zalicza się do-
tychczas kolor' pancerza robotnic, wielkość ich ciała, użyłkowanie przed-
niego skrzydła tychże robotnic oraz długość ich języczków. Dl?cech bada-,
nych dodatkowo przez niektórych naukowców zaliczyć trzeba: 1) rodzaj
uwłosienia ciała pszczoły (G o e t z e- 1940),2) różnice w budowie .orga-
nów płciowych trutni (G o e t z a ~ 1940),'~) wielkość komórek budowa-
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nyeh plastrów' (M i c h a j ł o W - 1928),'4) wielkość poszczególnych czło-
nów tylnego odnóża (A ł P a t o w. - 1928), K o l e ś n i k ow - 1960),
5) długość i anomalia w budowie żądła (K o l e s n ik o w .:..- 1960), 6) po
jemność w-ola (Vlatkovic - 1959), 7) powierzchnia lusterka wojskowego,
8) liczba rureczek jajnikowych u matek (Sekcziejew - 1965), 9) długość
członów czułka (el B a n b y -1965). Niektórzy autorzy podają pomiary
ponad trzydziestu fizycznych cech robotnic, co może by:ć tłumaczone je-
dynie usilnym poszukiwaniem cechy najlepiej wyróżniającej 'odrębność
rasową populacji. .

Poza cechami jako 'takimi obliczano często stosunek między dwiema
wartościami, wyrażając je liczbą nazywaną przeważnie' indeksem. 'Naj-
większe znaczenie w wyodrębnianiu, ras pszczół uzyskał indeks kubitalny
na przednim skrzydle robotnicy. Czasem poszukiwania wydawały się zbyt
drobiazgowe, jak np. stosunek do siebie poszczególnych członów wargi
dolnej (meritum, 'submentum, głossa, flabellum), albo 'Wzajemny stosunek
członów tylnego odnóża itp. Wyjątkowo dużo indeksów w pomiarach
pszczół zastosował K o l e s n i k o w (1960) i el-B a n b y (1965).

Metoda bezpośrednich pomiarów cech morfologicznych jest poza mały-
mi wyjątkami jednakowa dla wszystkich znanych nam badań. Do wyjąt-
ków należy mierzenie długości języczka robotnic (głosometrem specjal-
nym albo pod mikroskopem), 'określanie wielkości pszczoły (wielkością ,
tułowia - Goefze albo sumą szerokości 2-ch tergitów - M i c h aj ł o w)
oraz wyrażanie indeksu kubitalnego różnym wskaźnikiem (procentowy
- S kor i k o w i A ł P a to w albo poprzez iloraz dwu długości -
G oe ~ze).

Podstawą różnicowania badanych populacji pszczół stanowiły dawniej
'różnice średnich arytmetycznych dla cech' uznanych przez autorów za
ważne. Z czasem zastosowano tu metody statystyczne i na ich podstawie
określano istotność różnic w uzyskanych wynikach jakiejś cechy między
dwiema populacjami pszczół.

Metodę matematyczną w badaniach biometrycznych pszczół zastoso-
wał pierwszy Chochłow (1916) ale w odniesieniu jedynie do długości Je-
zyczka robotnic kilku ras. Dopiero Michajłow (1931) potraktował popu-
lację pszczół jako typ o wielu zmiennych i do analizy zastosował metodę

, matematyczną Pearsona.
Ograniczył się jednak do porównania kilku zaledwie populacji.

"
MATERIAŁ I METODYKA

Gromadzony do badań morfologicznych materiał miał w naszym zało-
żeniu przedstawiać dużą wartość reprezentatywną dla: całej populacji
pszczoły krajowej. W stosunku do niej pragnęliśmy się wypowiedzieć
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i dlatego szukaliśmy takiego sposobu wytypowania pasiek, aby rozlokowa-
ne były na terenie kraju według jalkiejś regularnej siatki. Ustalono 4 pasy
w kierunku .południkowym i 4·w kierunku równoleżnikowym, w obrębie
których należało poszukiwać pasiek gotowych służyć nam próbkami pszczo- .
ły (ryc. 1). Decydowaliśmy się na pobieranie pszczół o jednolitej barwie
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Ryc. 1. Położenie miejscowości,. z których pobrano pszczoły do ba-

dań morfologicznych
Position of localities from which sampies of honey bees for mor-

phological investigations were taken
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szarej lub ciemno szarej, zabezpieczając się w ten sposób przed gromadze-
niem pszczół zbastardowanych, t' domieszką ras obcych importowanych
z południa Europy. Chodziło nam o charakteryzowanie pszczoły miejsce-
wej, tubylczej, mającej jak najdłuższy związek bytowy z miejscowymi
Warunkami przyrodniczymi. Biorąc po 3 próbki z każdej pasieki, po [ed-
nej z trzech wytypowanych rodzin, spodziewaliśmy się znaleźć klucz do
określenia, w których pasiekach występuje bardziej ujednolicony typ
pszczoły. Przyjęliśmy, że taki typ pszczoły jest na tym terenie, bardziej
pierwotny. Pragnąc zabezpieczyć sobie do pomiarów w każdej próbce 100
osobników pobieraliśmy za pośrednictwem pracowników służby rolnej
.12-150 robotnic 'zkażdego wYo/P0wanego pnia. Wychodząc z ogólnej sta-

5

------'-~--------------------~-_.



tyśtyki pasiek w kraju zaplanowaliśmy zgromadzenie 675 próbek z miej-
scowości położonych z dala od większych miast i rozbudowanych szlaków
komunikacyjnych przypuszczając, że 2Mjd.n~my .tnm pszczoły najmniej
wymieszane z obcymi. W rezultacie zebraliśmy 450 próbek z czego do ba-
dań z różnych względów włączono 389.

Gromadzenie· materiału rozciągało się na 3 lata, od 1a57 do 1959 r.
Dążąc do wyeliminowania różnic spowodowanych zmiennością sezonową,
(Michajłow - 1927) zdecydowaliśmy się na pobieranie próbek jedynie
w miesiącu sierpniu.

UTRW AJ;.ANIEMATERIAŁU

Zywe pszczoły pobrane z pasiek przesyłano do laboratorium w Skier-
niewicach w specjalnych pudełkach drewnianych o wymiarach '10X8X
X4 cm, W których znajdował się zwykle pokarm, plasterek miodu lub
kandi. Po odebraniu z poczty ewidencjonowano każdą próbkę, notując da-
tę pobrania, miejscowości, z której pochodziła i adres właściciela. Następ-
nie pszczoły zabijano przez zanurzenie we wrzącej wodzie, gdzie przetrzy-
mywano je przez. 2 minuty, apotem przesuszano krótko na bibule i w koń-
cu umieszczano w 75% alkoholu etylowym. Zabijanie robotnic w wodzie
wrzącej prowadzi do maksymalnego .wyciągnięcia przez nie języczków
i utrwalenie tej długości. Doświadczalnie udowodniono (Gromisz - 1961),
'że czas gotowania pszczół przez 2 minuty daje takie same wyniki jak 5 mi-
nutowe gotowanie zalecane przez Skorikowa.

Spośród cech fizycznych pszczoły wybraliśmy do pomiarów takie.vktó-
re wydają się najbardziej zmienne wśród ras a jednocześnie wartość ich
da się wyrazić ścisłą miarą i ponadto mogą mieć największe znaczenie
praktyczne przez związek z pracą robotnicy względnie służąc dokładnemu
opisowi lini hodowlanych.

POMIARY

Wielkość pszczoły charakteryzowano za Michajłowem (1927) pośrednio
poprzez sumę szerokości 3 i 4 tergitu odwłokowego, przyjmując ich kolej-
ność według Snod.grassa (1956). Szerokość tergit6w mierzon~ mikrome-

. trempod mikroskopem (ryc. 2). Oddzielanie tergitów od korpusu robotnic
nie przedstawiało trudności, natomiast ich księżycowe wygięcie przesaka-
dzało w ułożeniu na szkiełku przedmiotowym. Dla ułatwienia pracy tergit

. trzeci przecinano za linią środkową i szerokość mierzono obok cięcia
a z tergitu 4' wycinano środkowy pasek szerokości ca 4 mm i mierzono

-'
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po linii środkowej tegoż paska. Przez eróźnicowanie cięcia zabezpieczaliś-
my się przed myleniem tergitu 3 z 4, które w analizie barwy były oddziel-
nie opracowywane. , .

Wargę dolną najpierw oddzielano igłami preparacyjnymi od komplek-
su labialno-maksylarnego a następnie umieszczano w wodzie na szkiełku

a

~~
. I IV

I

b

Ryc. 2. Morfometryczne pomiary robotnicy:
a) suma 'szerokości III i IV tergltu odwłokowego czyli wielkości pszczOły, oraz
szerokości barwy ciemne, na tych tergitach, b) długoŚĆ ,ęzycZka, c) szerokość
IV sternitu, d) powierzchnia lusterka woskowego na IV sternicie, e) długość i sze-
rokość przedniego skrzydła, f) liczba haczyków na tylnym Skrzydle, g) wartość

indeksu kUbitalnego
Morphometric measures of wórker honey bee:

a) sum ot wldth ot the III and IV tegrtes of abdorńen or slze ot bee al1d width
ot dark colour on there tergites, b) tbe Iength ot tongue, c) the width ot IV ster-
nlte, d) the surtace ot wax plate on the IV sternlte, e) the length Ilnd wldth of
front wmg, t) number of hooks on the hll1d wing and g) value ol cubltal index
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przedmiotowym. Po nałożeniu szkiełka przykrywkowego mierzono pod
mikroskopem 'Przy powiększeniu X 15 z dokładnością do 0,5 podziałki mi-
krometru okularowego. ~a pełną długość języe~ka ,~l'!lyj~tć~um~sub-
men tum, mentum i glossa z flabellum.

Sternit z największymi lusterkami, a zatem 4 według oznaczenia Snod-
grassa (1956), poddawano przez 20 minut działaniu 100/0 roztworu Na OH
w celu zmiękczenia i łatwego oczyszczenia, przez co uzyskiwano jasne gra-
nice powierzchni lusterek woskowych. Szerokość sternitu mierzono pod
mikroskopem po najdłuższej linii poprzez prawe lusterko (ryc. 2) a dla
obliczenia powierzchni lusterka mierzono jego najdłuższą oś podłużną
i najdłuższą poprzeczną. Po uzyskaniu wyników stosowano

. 88 ( ab)wzór Bomusa (1960) : P = 100 7t. 4

Długość przedniego skrzydła mierzono zgodnie z przyjętą przez więk-
szość naukowców metodą, po linii naj dłuższej a jego szerokość w najszer-
szym miejscu jaik to wskazuje ryc. 2. Skrzydło jest dość długie i nie
mieści się w polu widzenia .przy obiektywie X 3, mierzono zatem od-
dzielnie dwa odcinki a następnie sumowano wyniki.

Indeks kubitalny według Ałpatowa (1948) wyrażony jest stosunkiem
procen towym odcinka krótszego do dłuższego i ten sposób uznaliśmy dla
dokładnego wyrażania tego wskaźnika za korzystniejszy od metody Goe-
tze (1930), który odcinek krótszy przyjmuje za 1 i mierzy jego wielokrot-
ność na odcinku dłuższym komórki kubitąlnej. Obraz skrzydła projektu-
wano na specjalny ekran, gdzie przerysowywano układ żyłek na papier
a następnie linie mierzono podziałką o skali 0,5 mm.

Liczenie haczyków na tylnym skrzydle jest uciążliwe i łatwo tu o po-
myłki. Dla ułatwienia obliczeń na szkiełko nałożono specjalnie sporządzo-
ną siatkę, dzięki której pod mikroskopem brzeg skrzydła z haczykami po-
dzielony został na odcinki. W znacznym stopniu usuwało to możliwość
pomyłek w liczeniu haczyków. .

Barwę pszczoły robotnicy określaliśmy z ogólnego obrazu 3 i 4 tergitu
odwłokowego, przy okazji mierzenia ich szerokości. Przyjęliśmy tu nastę-
pujące oznaczenia: 1) pszczoła szara lub ciemnoszara, 2) pszczoła brązowa
lub ciemno brązowa i 3) pszczoła ciemna, tzn. prawie czarna.

Poza tym określano stopień rozjaśnienia przedniej strony tergitów, to
znaczy części przykrytej. Rozjaśnienie to występuje równolegle do dłu-
gości tergitu ale nie zawsze w tej samej szerokości. Mierzono zatem szero-
kość tergitu i szerokość jego pasa ciemniejszego. Przeważnie pracę tę wy-
konywał jeden laborant. .

Po przeliczeniu podziałek mikrometrycznych na wartości miary i po
pierwszym uporządkowaniu materiału przystąpiono do obliczeń dla każ-
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de] populacji (próbki) oddzielnie: l) średniej arytmetycznej, 2) średniego
błędu średniej i 3) współczynnika zmienności ale stale w zakresie jednej
badanej cechy -,

W niektórych przypadkach sięgnięto do analizy wariancji, szczególnie
przy ocenie istotności .różnic wartości określonej cechy między mniejszymi
lub większymi grupami rojów z różnych rejonów.

Dla oceny całej krajowej populacji pszczoły; jej' wewnętrznych podo-
bieństw i zróżnicowań należało' sięgnąć do którejś z metod matematycz-
nych. Zmienność cech nie jest równoległa a gdyby nawet taką zbieżność
dało się zaobserwować, to i tak należałoby posłużyć się jakąś metodą sta-
tystycznie matematyczną, która dostarczyłaby na to dowodu. Poważną
trudność w naszym przypadku stanowił fakt, że roje charakteryzowane
były 8 cechami zmiennymi,' wyrażonymi w nie jednakowych jednostkach
długości,powiętzchni, w stosunkach procentowych lub w liczbach. Po
porównaniu kilku metod analizy matematycznej, znanych w antropologii
i taksonomii zdecydowaliśmy się na. zastosowanie metody dendrytów,
opracowanej przez matematyków z Wrocławia (Perkal - 1955, Florek
i inni - 1951). ...

Metoda dendrytów polega na swoistym uporządkowaniu materiału ba-
danego przez określanie podobieństw między .podmiotami zbiorowości na
podstawie wielu oznaczanych cech. Podstawową jednostką w naszych ba-
daniach jest rój, reprezentowany przez średnie z oznaczeń ca 100 robotnic.
Bardzo zróżnicowane wskaźniki cech, jak mm, mm", liczby bezwzględne
i liczby stosunkowe metoda dendrytów sprowadza do wspólnej płaszczyz-
ny umownej, co w następstwie umożliwia porównywanie jednostek. Za-

. x-x
stosowano tu wzór S-, w którym x oznacza średnią arytmetyczną dla

całej populacji krajowej, x = średnią matematyczną dla określonej jed-
nostki a S - średnie odchylenie (dyspersję). Po podstawieniu uzyskanych
w badaniu wartości cech· pod. wymieniony wzór Otrzymujemy wynik
w granicach od- 3 do + 3. Kilka wyników przekroczyło te granice .

. Dzięki temu 'z danych różnej wielkości i różnego miana otrzymujemy
unormowane wartości cech, nadające się do porównania ze sobą. Porów-
nań dokonujemy oddzielnie dla każdej bechy \tylikomiędzy dwiema [ed-
nostkami , ustalając w wyniku stopień ich podobieństwa (odległość). Pra-
gnąc z kolei 'zorientować się, jakie określona jednostka ma podobieństwo
do wszystkich podmiotów zbiorowości, porównujemy ją z każdą następną
z osobna i obliczamy oddzielnie dla wszystkich możliwych par stopień po-
dobieństwa (odległość). Tok obliczania dla każdej. z 8 badanych cech wy-
gląda następująco: Na przykład cecha unormowana wielkości pszczoły dla
roju nr l wynosi:
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Xl - X 4,991 ~4,850 +' ki od '. )
S = 0,096845" = 1,456 (ze zna rem d atmm,

a dla roju nr 241:

X241 - X' _ 4,826 - 4,850
--S - - '0,096845 = - 0,248 (ze znakiem ujemnym).

W dalszej kolejności obliczamy wartości róźnic poszczególnych cech unor-
mowanych pomiędzy obu tymi rojami i otrzymane wyniki sumujemy, nie
biorąc pod uwagę znaków plus i mius (sumujemy bezwzględne wartości
różnic). Niżej przytoczono uproszczony przykład obliczeń, ale nie dla 8
lecz tylko dla 3 cech: wielkości pszczoły, długości języczka i szerokości
IV sternitu:

[(+ 1,456) - (- 0,248)] + [(+ 0,416) - (- 0,083)] + [(- 2,143 -
- (- 1,280))'= 3,065

Suma 3,065 jest w tym przypadku symbolem podobieństwa (odległoś-
cią) między rojem nr 1 i rojem nr 241, obliczoną n~ podstawie analizy tyl-
ko trzech cech. Przy uwzględnieniu w obliczeniach 8 cech, jak to robiono
-w niniejszej pracy, odległość między tymi dwoma rojami wynosi 6,286.
Suma ogólna jest w tym przypadku symbolem podobieństwa (odległości)
między rojem 1 i rojem 241. .Ró]pierwszy, wyjściowy porównujemy w ten
sam .sposób z następnymi, uzyskując coraz inne sumy ogólne, charaktery-
zujące za każdym razem inną odległością między parami. Po uzyskaniu
388 porównań (na 389 badanych próbek) mażemy następnie ułożyć 'z sum
ogólnych szereg wzrastający, który pozwala na określenie,' da jakiego raju
nr 1je~t najbardziej podobny i w jakiej odległości podobieństwa znajdują
się kolejno następne roje. Jest to dopiero zakończenie obliczeń dla prób-
ki nr 1. ,Taki sam tak obliczeń obawiązuje dla wszystkich próbek bada-
nych. Skorzystanie z usług elektronowych maszyn matematycznych w ta-
kiej sytuacji staje się koniecznością, Uporządkowany w ten sposób mate-
riał nadaje się da sporządzania dendrytu. Dendryt przedstawiany jest jako
schemat rysunkowy. Rysunek zaczyna się od dowolnie dobranej próbki,
i następnie w .ściśle określonym oddaleniu umieszcza się kolejno następne
jednostki badane, najbardziej do siebie zbliżone w typie. ' Odstępy na na-
szym dendrycie przyjęliśmy na 1 cm równy 1 jednostce liczbowej z sum
ogólnych, które obejmują wszystkie cechy normowane. Następne jednost-
ki nanoszono na linię pionową dendrytu, ale zdarzyło się, że' wypośrodko-
wane podobieństwa nie zezwalały na ich umieszczenie na linii pipnowej
schematu. W takim przypadku jednostkę nanoszono na linię boczną, two-
rząc odgałęzienia. Po umiejscowieniu wszystkich jednostek zbiorowości
powstał pełny schemat, nadający się do analizowania całej populacji. Dal-
sze wyjaśnienia posługiwania się metodą dendrytów zostaną podane
w wynikach, przy omawianiu badanego materiału.
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WYNIKI

Wielkość pszczoły. SUI·p.aIII i IV tergitu odwłokowego, charakteryzu-
jąca wielkość pszczoły, wynosi średnio dla populacji pszczoły w kraju
4,850 mm, przy rozpiętości średnich. dla rojów 4,447 - 5,098 mm. Więk-
szość badanych rojów wykazuje wartość w granicach dużo mniejszych, bo
zaledwie od 4,72Q do 5,000 mm. W tej grupie mieści się 337 rojów, co sta-
nowi 86j)/o badanej liczby (tabl. 1).

Współczynnik zmieności tej cechy w obrębie rojów mieści się w gra-
nicach od 1,4 do 6,510/0 w grupie, która objęła 60% rojów wahania te nie
przekraczały przedziału 2,0 - 3,5010. Niewielka grupa 33 rojów ze w~pół- ...
czynnikiem zmienności 5,8 ~ 6,70/0 wyodrębnia się w szeregu statystycz-
nym, deformując jego normalny kształt (tabl. 2). W poszukiwaniu jednoli-
tych względnie upodobnionych grup lokalnych pszczoły zestawionó wyni-
ki pomiarów wielkości z pochodzeniem terenowym próbek. Okazało się,
że najwyraźniej wyodrębniają się rozmiarami pszczoły w zachodniej częś-
ci województwa Poznań. Są one stosunkowo małe, bo. średnia suma sze-
rokości III i IV tergitu odwłokowego schodzi u nich poniżej 4,750 mm,
przy jednocześnie małym współczynniku zmienności w rojach. Populacje
są tam bardzo ujednolicone. Nieco większa, ale również mała pszczoła,
zamieszkuje część województwa Koszalin, co ją wyróżnia z pszczół wy-
brzeża bałtyckiego. Do tych dwóch grup upodabniają się w pewnym sen-
sie pszczoły wschodniego obszaru województwa Białystok. Są one- o wiele
mniejsze od pszczół z sąsiedniego województwa Olsztyn i województwa
Lublin. Srednia suma szerokości ich III i IV tergitu nie przekracza
4,800 m a nieraz spada 'Poniżej 4,700 mm.

Centralny obszar kraju wraz z terenem Mazur i woj. Zielona Góra
i Wrocław zamieszkuje pszczoła, charakteryzująca się znacznym wyró~-
naniem wielkości ciała. Nie znaleziono tu: rojów ze średnią sumą szero-
kości III i IV tergitu mniejszą od 4,800 mm.

,Na pozostałym obszarze kraju spotyka się pszczoły duże i małe. Obok
rojów o średniej 4,700 mm spotykamy roje o średniej 5,000 mm. Wystę-
puje to głównie na południu, na obszarze woj. Kraków, Katowice, Kielce,
Opole i Wrocław. W mniejszych rozmiarach podobne zjawisko obserwu-
jemy na północy, na obszarze woj. Szczecin, Koszalin, Gdańsk i Bydgoszcz
(ryc. 3).

Długość języczka. Analiza długości języczka opiera się tak samo jak
przy innych pomiarach na średnich z rojów. Przeciętna długość języczka
dla populacji krajowej wynosi 6,149 mm, przy rozpiętości wyników
5,640 - 6,500 mm. Większość badanych rojów wykazuje jednak średnią .
długość języczka w granicach 6,080 - 6,280 mm, obejmuje to ca 7110/0.

próbek (tabl. 3). Część badanych rojów odznaczała się bardzo małą zmien-
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Tabela 1
Profil typologiczny charakterystycznych populacji pszczół wynikający z wielkości pszczoły wg ryc. 3

Typical profile of characteristic population of hOlley bees resulting. from size of 'honey bee (to Fig. 3)
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Tabela 2
Uszeregowanie WISpółczynnikówzmi-eooości(V) sumy szerokości III .i IV tergitu

. odwłokowego dla badanych rojów
Assemblage of variation coefficients (V) the sum of width of the III and IV tergite

V: 1.6 - 2.2 - 2.8 - 3.4 4.0 4.6 5.2 - 5,8 - 6,4 7,0

n: 9 114 90 59 25 31 27, 22 10 2

nosclą tej cechy. Współczynnik od 0,4 do 1,0 obejmował 38 rojów, a od
1,0-2,0 dalszych 246 rojów. Maksymalną zmienność (5,0) wykazało zaled-
wie 34 rojów (tabl. 4).

Interesująco przedstawiają się wyniki analizy rozmieszczenia w kra-'
ju rojów ze zbliżoną długością języczka. Najbardziej wyodrębnia się nie-
wielka ich grupa w zachod~iej połowie województwa Poznań, w której

Ryc. 3. Rozmieszczenie 'rojów o różnej wielkości
pszczół (do tabl. l)

Distribution of colonies with different size of wórker
honey bees (for table l)

średnie długości języczka w rojach są najniższe w kraju, od 5,600 do
5,800 mm i jednocześnie z największym współczynnikiem zmienności 3,2
do 5,1 (ryc. 4).

Druga. liczniejsza grupa rojów Wyodrębniająca się w populacji krajo-
wej zajmuje stosunkowo duży' obszar; bo całe województwo Olsztyn
i częściowo województwo: Białystok, .Warszawa i Lublin.
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Profil typologiczny charakterystycznych populacji pszczół
Typical profile ot"ęharacterlstic population of honey
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Grupy rojów
Group of colonies

Number of colonies in classes ot
Liczba rojów w klasach

5,60 - 5,64 - 5,68 - 5,72 - 5,76 - 5,80 - 5,84 - 5,88 -" 5,92 - 5,96 - 6,00

populacja krajowa
local population
grupa a
group

b

"
"
"

1 1 3 1s e

1 1 1 3 ló 2

1

14

c

:

r-
...•..

.:

/
".

'" .........

Ryc. 4. Rozmieszczenie rojów o różnej długości ję-
zyczka robotnic (do tabl. 3). Linia A = północny zasięg
pszczoły z języczkiem dłuższym od 6,380' mm. Linia B
.= południowy zasięg pszczoły z języczkiem krótszym

od 6,060 mm
Distribution of colonies with different length of ton-
gue ot worker honey bees (for table 3). Line A',:
Northerri reach of honey bees with longer tongue
from 6,380 mm. Line B = Southern reach of honey

bees with shorter tongue from 6,060 mm
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Tabela 3
wynikających z wartości długości języczka (do ryc. 4)'
bees resuting from the length of tongue (to Fig. 4)

the length of tongue (mm)
długości języczka (mm)
- 6,04 - 6,08 - 6,12 - 6.16 - 6,20 - 6,24 - 6,28 - 6,32 - 6,36 - 6,40 - 6,44 - 6,48 - 6,52

10 43 79 82 47 39 30 23 14 3 1 1

1 1

3 6 1 . 2
4 18 27 18 2

1 4 5 5 '4 6 3
2 3 5 5 8 10 10 3 1 1·

Tabela 4

Uszeregowanie współczynników zmienności (V) długości języczka dla badanych rojów
Assemblage of variation coefficients (V) the length of tongue of investigated colonies

V: 1- 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 . - 5,0 - 5,5

n: -138 . 165 91 49 20 13 8 2 1 2

Teren ten zamieszkuje pszczoła o średniej długości języczka nieco
mniejszej od przeciętnejkrajowej, wyróżnia się przy tym niskim współ-
czynnikiem zmieńości nie przekraczającym 2,0'0f0.

Osobliwie przedstawia się 'pszczoła na terenie wschodniej połowy woj.
Białystok. Występują tam roje o przeciętnie długich języczkach, w gra-
nicach .6,210-6,320 mm, sąsiadujące _z rojami o dużo krótszych języcz-
kach (6,080-6,160 mm). Podobnie zróżnicowane są tam współczynniki
zmienności średnich długości języczka pszczoły, przy rojach ze współ-
czynnikiem'Lfv/eznajdują się roje ze współczynnikiem 4,410/0. Cała ta gru-
pa rojów nie wykazuje podobieństwa do rojów-z zachodniej połowy woje-
wództwa, gdzie znajdujemy u pszczół języczki zazwyczaj krótsze (ca
6,080 mm) przy znacznym wyrównaniu średnich.

Wyraźnie wyodrębnia się pszczoła również na terenfe województw
południowych: katowickiego, krakowskiego i rzeszowskiego. Rejon pod-
górza i gór (ryc. 4) zamieszkuje pszczoła zróżnicowana pod względem dłu-
gości języczka, z przewagą jednak rojów z długimi jak na warunki nasze
języczkami: 6,3'O(}'-6,500 mm. Niestety wyrównanie pogłowia z punktu
widzenia długości języczka' jest tamiracze] słabe. 'u wielu rojów współ-
czynnik zmienności tej cechy mieści się w granicach 3,2-4,3%.
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Za odrębną grupę można jeszcze uznać roje z rejonu centralnego woj.
Koszalin, gdzie występuje pszczoła ·0 stosunkowo długim jak na okolice
północne [ęzyezkiem, w graniMch 6,190-6,290 mm), przy stosunkowo
dobrym wyrównaniu wartości tej cechy.' .

Poza omawianymi rejonami na terenie Polski zamieszkuje pszczoła
o zróżnicowanej długości języczka, co wskazuje na wymieszanie kilku ty-

. pówpszczół. Największe wymieszanie pod tym względem wykazują roje
na terenie województw zachodnich, woj. kieleckiego i gdańskiego. Na te-
renie Polski w miarę zwiększania się stopnia szerokości geograficznej pół-
nocnej pojawiają się roje pszczół z coraz krótszymi języczkami. Linia A na
mapie wskazuje północny zasięg pszczoły z języczkiem przeciętnie dłuż-
szym od 6,300 mm, natomiast linia B wytycza zasięg południowy pszczoły
z przeciętnie krótszym języczkiem od 6,060 mm. Na północ od linii A nie
występują roje (poza 1wypadkiem w woj. Białystok), ze średnio dłuższym
języczkiem od 6,300, a na południe od linii B, ze średnio krótszym od
6,060 mm.

Szerokość sternitu. Szerokość sternitów robotnic charakteryzuje się
dużym wyrównaniem. Srednia dla krajowej populacji wynosi 2,'123 mm,
przy rozpiętości średnich z rojów 2,394-2,811 mm. Większość średnich

80 Ryc. 5. Krzywa zmienności szerokości
IV sternitu w krajowej populacji

pszczoły
Curve of variability of the width of
IV sternite in the population of honey

bees in Poland
258 2b'? 268 2,'/IJ 1.74 118 2.82111111'

mieściła się w granicach 2,680-2,780 mm, a w grupie tej było 328 rojów
(84010) (rys. 5). Współczynnik zmienności tej cechy zazwyczaj nie docho-
dził do 1,5 (tabl. 5).

Tabela 5

Uszeregowanie współczynników zmienności (V) szerokości IV sternitu
I

dla badanych rojów
Assemblage of variation 'coefficients (V) the width 'of IV sternita

of. investigated colonies
\

I 0.2
,'"V: - 0.6 - 1.0 - ).4 - 1.8 - 2.2 - 2,6 - 3,0 3,4 3.8 4.2-

n: I 1 22 141 130 43. 33 16 1 .1 1

Pod względem podobieństwa' w szerokości sternitu IV grupują się roje
w zasadzie najwyraźniej w małym rejonie w zachodniej części wojewódz-
twa Poznań. Średnie wartości 'sternitu IV w tych rojach nie przekraczały
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2,700 mm przy współczynniku zmienności l,4-':::l,gG/o. Dotyczy to pszczoły
małej z dość krótkim języczkiem, której odrębność została podkreślona
przy omawianiu zasadniczych cech fizycznych, wielkości pszczoły oraz
długości języczka.

Na przeważającym obszarze kraju (na mapie płaszczyzna nie zakresko-
wana), wyrówanie wielkości sternitu IV u pszczół jest wysokie i niewiele
odbiega od wyrównania w rejonie wielkopolskim, o którym była mowa
wyżej. Rozpiętość wyników jest tu zaledwie o 0,050 mm większa, bo na
tym obszarze nie ma średnich, przekraczających 2,750 mm.·

Największą rozpiętość szerokości sternitu IV u pszczół znajdujemy na
terenach województw: południowo-zachodnich, na wybrzeżu gdańskim
i koszalińskim, częściowo w białostockim, warszawskim i lubelskim (na

01.

[2jz
~5

Ryc. 6. Roamieszczenie rojów o różnej szerokości ster-
sternitu IV: 1 =- poniżej 2,75 mm, 2 = powyżej

2,75 mm i 3· = różne wartości
Distribution of colonies with different width of the
IV sternite: 1 = below 2,75 mm, 2 = above 2,75 mm

and different values

mapie .płaszczyzna zakreskowana ukośnie (ryc. 6). Można spotkać tu śred-
nie w granicach rozpiętości wyników dla całej populacji krajowej.

Lusterka woskowe. Wielkość lusterka woskowego dla pszczoły krajo-
wej charakteryzuje się stosunkowo dużą rozpiętością, od 2,400 mm> do
2,940 mmś, przy średniej arytmetycznej 2,697 mm> (ryc. 7). Zmienność
wielkości lusterka w rojach jest dużo wyższa od zmienności długości ję-

2 Pszczelnicze zeszyty 17



T.abela 6

Uszeregowanie współczynników. zmienności (V) powierzchni lusterka woskowego
dla' badanych rojów

Assemblage of variation coefficients (V) the surface of wax plate of investigated
colonies

V: 11,3 -l.8 ..:...2,3 -2,8 - 3,3 - 3.8 ~4.3 -4,8 -53 -5.8 -63

n: [ 4 8 20 38 91 10~ 70 32 14 6

zyczka względnie szerokości sternitu IV-go, bo waha się w granicach 1,6
do 6,9% dla badanych 389 rojów (tabl. 6). Na obszarze kraju nie udało się
wyróżnić zgrupowań rojów o zbliżonych wielkościach lusterka."

140

40

Ryc. 7. Krzywa zmienności lusterka wo·
skowego na IV sternicie w krajowej

populacji pszczoły
.Curve of variability of the size of wax
plate on the IV sternite in the popula-

tion of honey bees in Poland

/20

/00 .

20

243 2,49 2,55 2.6/ m 2,73 279 2t5 2.91mm'

Poszukując podobnych rojów pod względem wielkości lusterka wosko-
wego napotykamy na poważne trudności, ponieważ wymieszanie wyni-
ków w sąsiadujących ze sobą rojach jest bardzo duże. Wyodrębnienie
w takiej sytuacji jakichkolwiek grup rejonowych jest niemożliwe. Zdo-
łano jedynie wytyczyć granice zasięgu terytorialnego pszczół z najmniej-
szymi lusterkami woskowymi do 2,600 mm''. Występują one w woj. Zie-
lona Góra, częściowo w woj. Wrocław i Poznań (ryc.' ~). Znajdujemy tam
jednak w rojach i lusterka wielkie, ponad 2,800 mm", z wyjątkiem obsza-
ru woj. Poznań. Jest to dowodem największego zróżnicowania wielkości
lusterka u robotnic w rejonie zachodnim.

Na dużym obszarze województw południowych i zachodnich, z nie-
licznymi tylko wyjątkami, nie występują roje, których rpszczoły miałyby
lusterko woskowe o powierzchni 2.800 m 2. względnie większe. Pszczoła
z największym lusterkiem woskowym zamieszkuje północno-wschodnie
obszary kraju.

Długość przedniego skrzydła. Populacja pszczoły krajowej wykazuje
jakby ustabilizowanie długości skrzydła przedniego, bo zróżnicowanie jej
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w rojach jest wyjątkowo małe, ze współczynnikiem zmienności zaledwie
w granicach 0,5-2,7%. Średnia długość skrzydła dla populacji krajowej
wynosi 9,357 mm, przy rozpiętości 9,019-9,638 mm Grupa centralna sze-
regu statystycznego obejmuje długość 9,240-9,56q mm, a w jej skład

Ryc. 8. Rozmieszczenie rOJoworóżnej wielkości lu-
sterka woskowego ·w krajowej populacji pszczoły.
Linia A wytycza wschodni zasięg pszczoły o lusterku
mniejszym od 2,600. mrnś, Linia B wytycza południo-
wy i zachodni zasięg pszczoły o lusterku większym

od 2,800 mm2

Distribution of colonies with different size of wax
plate in the populatlon of honey beesJn Poland. Li-
ne A trace the Eastern reach of honey bees with the
surface wax plate smaller than 2,600 mm". Line B
trace the Southern and Western reach of honey bees
with the surface of wax plate bigger than 2,800 mm-

wchodzi 355 rojów, co stanowi 91% całej badanej grupy. Żadna z pozo-
stałych badanych cech nie wykazuje tak znacznego wyrównania wyni-
ków (tabl. 7). Mimo tego znaleziono jednak regularny układ wyników
średnich. Na wschodzie kraju na ogół roje mają skrzydła dłuższe. Mniej
więcej na wschód od Wisły i Sanu (ryc. 9) nie znaleziono rojów o średniej
długości skrzydła 9,300 mm lub mniejszej, natomiast na zachód od linii
Gdańsk-Poznań-Katowice (ryc. 9) o średniej wyższej od 9,40 mm. Kil-
ka małych skupisk rojów z długością skrzydła poniżej 9,200 mm wystą-
piło wyłącznie na terenach zachodnich i południowych, co jeszcze moc-
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Tabela 7
Profil typologiczny charakterystycznych populacji pszczół, wynikający z długości

skrzydła przedniego (oznaczenie grup wg ryc. 9)
Typical profile of characteristic populatlon of honey bees resulting from the length

of front wing (marking of group according to fig. 9)

Grupa rojów
Group of colonieś

Number of colonies in classes of the length of wing (mm)
Liczba rojów w klasach dlugości skrzydła (mm)--------------------------------------

9.00 - 9,04 - 9,08 - 9.12 - 9.16 - 9.20 - 9.24 - 9,28 - 9,32 - 9,36 - 9.40 - 9,44 - 9,48 - 9,52 - 9,56 - 9,60 - 9,64
--------------~------------------------
Populacja kra-
jowa . Iocal l l 4 6 12 10 27 60 79 89
population
grupa a l 2 3 10 7 15 21 21 26
group a
grupa b I l - - - - l - 25 43 44
grupa c 2 3 2 3 12 12 13 16

45 26 15 9 3 2

3 232
9

15
8

6
6

7
l



niej potwierdza pierwszą naszą obserwację, że dłuższe skrzydła mają
pszczoły na wschodzie kraju .

. Z mapy i tabeli można się zorientować, ze największe zróżnicowanie
długości skrzydła u pszczół występuje na terenach rozciągających się na
obszarach województw: Bydgoszcz, Poznań, Łódź, Katowice i Kraików
(ryc. 9 - c, tabl. 8).

......
..... c b

.......
'"

Ryc. 9. Rozmieszczenie rojów o różnej długości skrzy-
dła przedniego w krajowej populacji pszczoły (do

tabl. 7)
Distribution of colonies with different length of. front
wing among the populatlon of honey bees in Poland

(for table 7)

Tabela 8

Uszeregowanie współczynników zmienności (V) długości skrzydła dla badanych rojów
Assemblage of variation coefficients (V) the Iength of front wing of investigated

colonies

V: f -0,6 -0,8 -1.0 -1.2 -1,4 -1,6 -1,8 -2.0 -2.2 -2,4 -2.6 -2,8

n:
1
3 2 20 100 133 99 18 8 l l 2 2

Szerokość przedniego skrzydła. Średnia szerokość skrzydła dla popu-
lacji krajowej. wynosi 3,166 mm, przy rozpiętości wyników w rojach
3,03-3,356 mm. Większość 'średnich mieści się w granicach 3,100-'-
-3,240 mm, blisko 92% badanych próbek (358 rojów - ryc. 10). Rozpię-

21
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tość średnich szerokości jest znacznie większa niż średnich długości skrzy-
dła, bo wynosi ona od 1,3 do 7,5 współczynnika zmienności, chociaż gross
rOJ6w wykazuje w§t'6ł~~nnik t~n mi~d2y 1,6 i 2,69/0(tabl. Q). WydiiWon

120

140

Ryc. 10: Krzywa zmienności szerokości
przedniego skrzydła w krajowej popu-

lacji pszczoły.
Curve of variability of the width of
front win g amon g the populatlon of

honey bees in Poland.

1f1J

20

3,U4 -lm 3,12 3,16' 3.20 3.24 3,28 3,32 3,36mm'

łoby się, że układ szerokości skrzydła powinien w znacznym stopniu od-
powiadać układowi długości, zarówno w szeregu statystycznym dla całej'
populacji krajowej jak i w rozłożeniu terenowym. Tymczasem nie znaj-
dujemy tu żadnej równoległości.

Tabela 9

Uszeregowanie współczynników zmienności (V) szerokości skrzydła
dla badanych rojów

Assemblage of variation coefficients (V) the width of front wing of investigated
colonies

V: 1-1,5 -1,8 - 2,1 -2,4 - 2,7 - 3,0 -3,3 -3,6 -3,9 -4,2 -4,5 -4,8

n:
1
12 97 134 93 37 7 3 2 l 2 1

Zestawienie średnich z miejscem pochodzenia próbek nie daje nam,
jak przy długości języczka - upodobnionych grup rojów sąsiadujących
ze sobą. Występuje tu jednak układ regularny ale odmienny od tego, jaki
zaobserwowaliśmy przy średnich długości skrzydła. 'Tam stwierdziliśmy
dłuższe skrzydła pszczół na wschodzie kraju a krótsze na zachodzie,
a zwężanie się szerokości skrzydła u pszczoły krajowej układa się raczej
z południa na północ. Nie znajdujemy poza· terenem podgórza i gór rojów
ze skrzydłami szerokości średniej 3,250 mm lub szerszym. Na mapie gra-
nicę tę wyznacza linia A (ryc. 11). W północno zachodniej części kraju
nie spotyka się rojów ze średnią szerokością skrzydła 3,2.00 mm lub szer-
szą. Granicę tego zasięgu na mapie wskazuje linia B. Jedynym wyjąt-
kiem jest tu niewielka grupa pszczół z terenu woj. Koszalin, których
średnia szerokość skrzydła na ogół przekracza 3,200 mm.
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Dalszym potwierdzeniem tej obserwacji jest wynik szczegółowej ana-
lizy, która wykazuje, że na południe od linii C (ryo; 11) nie ma rojów ze
średnią szerokością skrzydła robotnic 3,120 mm lub mniej, poza małym
wyjątkiem na terenie woj. Kraków, gdzie kilka pasiek ma pszczoły ze
stosunkowo wąskimi skrzydłami.

~.~

.......

.; .

Ryc. 11. Rozmieszczenie rojów o różnej szerokości
przedniego skrzydła w krajowej populacji pszczoły.
Linia A wytycza północny zasięg pszczoły o szero-
kości skrzydła powyżej 3,250 mm. Linia B - po~żej
3,200 mm a linia C - południowy zasięg pszczoły

o szerokości skrzydła poniżej 3,120 mm.
Distribution of colonies with different width of front
wing among the populatlon of honey bees in Poland.
Line A trace the Northern reach of honey bees with
the width of front wing above 3,250 mm. Line B' -
above 3,200 mm and line C - Southern reach of ho-
ney bees with the width of front win g below 3,120 mm.

Indeks kubitalny. Wartość indeksu kubitalnego służąca zazwyczaj do
wyodrębniania ras pszczół, wykazuje na terenie kraju dość wielkie zróż-
nicowanie. Przy średniej krajowej 60,~4 WyTlOSiona dla rojów od 44,87
do 77,91. Grass rojów wykazuje jednak wartość indeksu bardziej skupio-
ną, w granicach 56,00-68,00. Wchodzi tu'320 rojów, co stanowi 82% ba-
danego materiału (tabl. 10), ,

Z wszystkich badanych przez nas cech indeks przedstawia najwięk-
szą zmienność. Rozpiętość współczynnika wynosi tu od 3,0 do 20,00/0.
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Tabela 10

Profil typologiczny charakterystycznych populacji pszczół wy nikający z wartości indeksu kubitalnego (do rye, 12) '.
Typical profile of characteriBtlc population of honey bees resu lting from the valueof cubital index (to Fig. 12)

<kupy roj6w I Liczba rojów w klasach indeksu kubitalnego.

Group of cOlonies,
Nuinber ol colonies in classes of cubltal index

łł -46 -.8 -50 - 52 -54 -56 -~8 -60 -62 -6ł -66 -68 -70 -72 -7. -76 -18

populacja kra-
jowa I 3 11 7 19 14 19 36 52 77 59 44 33 7 4 3 - l

local populatlon
grupa a I 6 l 3 2 - - 1
group a

" b 2 2 4 2 2 2 l

" c 3 2 9 15 12 12 11 6 2 l

" d l 1 2 5 4 7 ..- l - - 1
e 1 10 6 15 12 7 8 8 5 .4 4 2



Tabela 11

Uszeregowanie współczynników zmienności (V) indeksu kubitalnego
dla badanych rojów

Assemblage of variation coefficients (V) value of cubital index
of investigated colonies

. ,
V: 3,0 - 5,0 -7,0 - 9,0 - 11,0 - 13,0 - 15,0 - 17,0 - 19,0 - 21;0 - 23,0 - 25,0

n: l 9 16 81 120 93 44 18 5 2

Większość rojow wykazuje wprawdzie mniejszą rozpiętość średnich:
9,1-17,0010, ale to też jest bardzoduż.o w zestawieniu ze zmiennością
wartości innych cech fizycznych (tabl. 11), Po zestawieniu wartości in-o, .' .
deksu kubitalnego z pochodzeniem próbek wyodrębniają się lokalne gru-

{J
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Ryc. 12. Rozmieszczenie rorow O różnej wartości in-
deksu kubitalnego w krajowej populacji pszczoły.
Linia 'A wskazuje na północny zasięg pszczoły o in-
deksie niższym od 50 a linia B - niższym od 55,
Linia C wskazuje na południowy' zasięg pszczoły o in-

deksie ponad 60 ,a linia D - ponad 65.
Distribution of colonies with: different value of cubi-:
tal index among population of honey bees in poland.
Line A indicate the Northern reach of honey bees
with value of cubital index lower than 50, and line B'
- lower than 55. Line C indicate the Southern reach
of honey bees with the value of cubital index higher'

than 60 and line D - higher than 65.
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py rojów. Najbardziej wyrozma się grupa rojów w woj. Poznań, o roz-
piętości ich średnich 60,00 do 67,00 (ryc. 12-a). Następną grupę stanowią
pS2e2oły2 obs2aru wschodniego woj. Białystok, gdzie wahania indeksu
również są względnie małe od 58,00 do 67,00 (ryc. 12-d).

.Lokalna pszczoła w woj. Koszalin wykazuje niższą wartość indeksu
niż inne pszczoły na północy kraju i to także można uznać za pewną jej
odrębność (ryc. 12-b).

Dużą grupę specyficzną stanowią roje pasa podgórskiego i górskiego
na południu kraju, u których wielkość indeksu jest najbardziej zróżnico-
wana. Jest to dowodem, że w tym rejonie sąsiadują ze sobą przynajmniej

)
dwa typy pszczoły (ryc. 12-e).

Analiza wykazuje, że wartość indeksu wzrasta u pszczół w miarę po-
suwania się na północ. Na mapie (ryc. 12) linia A wskazuje na granicę
północnego zasięgu pszczoły, której wartość indeksu kubitalnego nie
przekracza 50,00 a linia B wskazuje na granicę północnego zasięgu pszczo-
ły z wartością nie wyższą od 55,00.

Na południu kraju nie ma wysokich wartości indeksu. Linia C wska-
zuje granicę południowego zasięgu rojów ze średnią wartością indeksu

'" 100
~~ 80

~6V
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40

m m n n a
Liczba haClyków

140

Ryc. 13. Krzywa zmienności liczby ha-
czyków na tylnym skrzydle w krajo-

wej populacji pszczoły
Curve of variability of the number of
hooks on the hind wing among the
population of honey bees in Poland.
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60,00 i wyższą a linia D granicę zasięgu południowego wartością 65,00
względnie wyższą.

Haczyki. Liczba haczyków na tylnym skrzydle jest w populacji kra-
jowej dość zróżnicowana. Rozpiętość wartoś~i (zmienność) W tym przy-o
padku kwalifikuje się na drugie miejsce wśród badanych cech, bezpo-
średnio po indeksie kubitalnym.

Średnia dla populacji krajowej wynosi 20,63 przy rozpiętości wyników
18,64-23,05. Większość, 88% rojów (346) wykazuje średnią liczbę haczy-
ków w granicach 20,00-22,00 (ryc. 13). Współczynniki zmienności miesz-
czą się w granicach 6,1-10,0.
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T a b e l a 12

Uszeregowanie współczynników zmienności (V) liczby haczyków na tylnym skrzydle
dla badanych rojów

Assemblage of variation coeIficients (V) number of hooks on the hind win g
of investigated colonies

V: - 5,9~ 6,7 - 7,5- 8,3 - 9,1- 9,9 - 10,7 - 11,5- 12,3-13,1- 13,9- 14,7- 15,5

n: 5 36 92 132 61 33 13 5 3 l 4 2 2

Średnie liczby haczyków 19, 20, 21 i 22 występują prawie równomier-
nie w rojach na całym terenie, wskutek czego nie udaje się znaleźć ja-
kichkolwiek odrębnych układów terenowych (tabl. 12).

Ryc. 14. Rozmieszczenie rojów'o różnej jednolitości
barwy III i IV tergitu w krajowej populacji pszczoły

(do tabl. 13).
Distribution of colonies with different uniformity of

- colour of the III and IV tergites among the popula-
tion of honey bees in Poland (for table 13).

Barwa. Ubarwienie pszczoły krajowej jest dość zróżnicowane. Rozpię-
tość wskaźnika ubarwienia waha się od 35 do 95 ze średnią krajową - 72
(tabl. 13). Większość wskaźników mieści się w granicach 70-85 (258 ro-
jów). Wyrównane ubarwienie mają pszczoły w pasiekach woj. Olsztyn
i częściowo woj. Białystok, Lublin, Warszawa, Poznań i Wrocław (Ryc. 14
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,i tabl. 13). Najniższy wskaźnik barwy i najmniejsze wyrównanie wyka-
zują pszczoły w pasiekach części woj. Koszalin, Białystok, Kraków i Ka-
towice.

Tabela )3

Profil typologiczny charakterystycznych populacji wynikający ze stopnia jednolitości
barwy III i IV tergitu odwłokowego (oznaczenie grup wg ryc. 14)

Typical profile of characteristic population resulting from the degree of coiour
uniformity of III and IV tergite (marking of group according to fig. 14)

Grupy ro- Liczba rojów w klasach, charakteryzujących stopień jednolitości barwy
jów Number or colonies in c1asses characterized degree of colour unitormity

Group ot
35 -40 - 45 -50 _ 55 -60 -165 -70 -75 ·-80 - 85 -90 -95~eotontes

Popula-
cja
krajowa 13 18 19 23 19 28 41 157 60 2 l
local
popula-
tion
grupa a l 3 9 3
group a
grupa b 2 2 .3 2 2 2 l 3
grupa c l 3 3 7 37 18 2
grupa d l 4 l 3 3 9 l
grupa e l 5 l 3 4 19 6
grupa f 3 2 8 4 5 l 5 19 4

Wyniki analizy matematycznej. Układanie dendrytu rozpoczęliśmy od
sumy cech unormowanych próbki nr 1. Dołączonych do niej zostało 5 pró-
bek, tworzących razem skupisko nr 1. Przykład formowania skupiska
przedstawiono niżej, ale jako wyjściową wzięto nie próbkę nr l tylko
nr: 10, ze względu na to, że skupisko z tą próbką jest bardziej liczne
(9 jednostek). Najbliżej próbki nr 10 znalazła się próbka nr 49, z odleg-
łością wynikową 4,14, która była najbardziej do pierwszej podobna. Z ko-
lei maszyna matematyczna wyszukała następną jednostkę, która w sto-
sunku do próbki nr 49 była najbardziej podobna. Stawia się tu takie wy-
maganie, aby jednostka następna miała mniejszą odległość od odległości
pierwszej, to znaczy od 4,14. Jednostką tą okazała się próbka nr 45, z od-
ległością 3,ą9. Z kolei najbardziej podobną jednostką do tej ostatniej oka-
zała się próbka 144, z odległością 3,10 a dalej próbka nr 12 z odległością
1,71. W dalszej kolejności znalazły się próbki: 133 z odległością 1,65
i nr 123 z odległością 1,58. Nie było już w materiale dalszych rojów, któ-
rych odległość podobieństwa byłaby niższa od ostatniej, to znaczy od
liczby 1,58. Tym samym grupa się zamknęła. Przystąpiono zatem do ukła-
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dania nowej grupy, poczynając od przypadkowej próbki z pozostałego
materiału. W ten sposób wydzielono z materiału badanego 77 grup tak
zwanego pierwszego uporządkowania. Poza grupami pozostało trochę
jednostek nie mieszczących się w żadnej z nich. Wobec tego zbadano ich
najbliższe odpowiedniki i połączono. z nimi, wzbogacając tym samym nie-
które grupy ilościowo. Dzięki temu .nasza grupa, która otrzymała w ma-
teriale analitycznym nr 7, w konsekwencji liczy nie 6, jak to wyszło
z pierwszego uporządkowania, ale 9 jednostek.

Po pierwszym uporządkowaniu i otrzymaniu 77 skupień nie mogli-
śmy jeszcze wiele powiedzieć o naszej pszczole. Należało wykonać upo-
rządkowanie drugiego stopnia, które wykonuje się podobnie jak w pierw-
szym przypadku z, tą jedynie różnicą, że łączenie skupisk (grup) realizo-
wano poprzez jednostki reprezentacyjne. Porównywano kolejno odległości
jednostek skupiska pierwszego z jednostkami wszystkich pozostałych
skupisk i po znalezieniu odległości najmniejszej łączono ich cale skupi-
ska. Odwołamy się do naszego przykładu. Skupisko 7 połączone zostało
poprzez jednostkę (rój) 123 ze skupiskiem 43, poprzez jego jednostkę -
132 (odległość 2,57) i weszło do skupiska 2 w drugim uporządkowaniu,
w którym znalazło się 6 grup z pierwszego uporządkowania. Drugie upo-
rządkowanie dało nam w rezultacie 9 nowych skupień, z których nr 4
okazało się dominujące, z największą liczbą badanych rojów.

W dalszej kolejności należało tych 9 skupień jakoś do siebie ustawić,
aby otrzymać schemat całej populacji (dendryt). Dowolność jest tu wy-
kluczona, należało zatem w dalszym ciągu szukać próbek (rojów) z naj-
mniejszymi odległościami podobieństwa ale znajdującymi się w innych
skupieniach. Ponowna analiza materiału przy zastosowaniu dotychczaso-
wej metody dała w konsekwencji usystematyzowanie skupień, które w po-
staci rysunkowej przy utrzymaniu osi najdłuższej z możliwych ułożyły
się w dendryt (ryc. 15). Dla schematu przyjęliśmy skalę: 1 cm = 1 jed-
nostce odległości liczbowej. Ponieważ odległości próbek w dendrycie ści-
śle pokrywają. się z odległościami podobieństwa, pochodzącymi z analizy
matematyc2l?ej, a te jak już wiemy są zawsze parami najbliższe, obraz
dendrytu stanowi zatem klucz do odczytania charakteru populacji kra-
jowej pszczoły.

Najsilniejsze • skupienia jednostek widzimy w centrum dendrytu
(ryc. 15), w zakresie rojów na osi pionowej: nr nr 312, 305, 372, 310, 343,
365. Jednostek jest tu dużo a odległości podobieństwa krótkie, biorąc pod
uwagę nawet osie boczne. Niektóre odległości podobieństwa są prawie
idealnie równe, jak na przykład przy roju 179, który łączy się z rojami
nr 276, 227, 275 i 257.

Drugie charakterystyczne skupienie jednostek, ale już ze znacznie
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dłuższymi odległościami niż w pierwszym przypadku, widzimy w grani-
cach rojów nr 60, 56, 73, 128 i 98, leżących na osi głównej dendrytu.

Pomięd!1!ytymi skupi~ni9mi znajdują gi~ na Dsi głównej nieliczne jed-
nostki łącznikowe, mające charakter oderwany. Natomiast ponad skupie-
niem głównym umiejscowiły się próbki w małych grupach.

Widoczne na dendrycie dwa zasadnicze skupiska jednostek (rojów)
nasuwają przypuszczenie, że w Polsce występują dwa typy pszczoły,
których odrębność da się udowodnić. Jeżeli uszeregujemy badane roje
według stopnia podobieństwa od 1,1 do 7,1 odległości, to otrzymamy krzy-

70
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5IJ Ryc. 16. Uszeregowanie podobieństw
rojów w krajowej populacji pszczoły
na podstawie ich odległości w den-

drycie.
Curve of similarity of colonies in the
population of honey bees in Poland on
the basis of their distance in the den-

dryd.
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wą z charakterystycznym załamaniem na poziomie 2,9. Tam też na den-
drycie przebiega podział między dwoma typami pszczoły krajowej, mię-
dzy rojami 124 i 144 (ryc. 16).

W każdym typie są roje bardziej i mniej do siebie podobne. Bliższe
podobieństwo wykazują te, których odległość nie przekracza liczby 2,9.
W ten sposób do typu pierwszego zaliczono 136 .rojów a do drugiego
32 roje. Pozostałe roje wykazują podobieństwo przekraczające liczbę 2,9.
Tworzą one jakby grupy uzupełniające typ pierwszy lub drugi. Mniejsze
ich podobieństwo można tłumaczyć wpływami obcych ras względnie wy-
krzyżowaniem się między sobą pszczół obu typów.

Typ I pszczoły krajowej ma większe rozmiary ciała od typu II, dłuż-
sze i szersze przednie skrzydło, trochę mniejszy sternit IV z mniejszym
lusterkiem woskowym i wyraźnie krótszy języczek (tabl. 14). Różnice
w rojach dołączonych do typów I i II, które charakteryzują się nie tak
bliskim podobieństwem są jeszcze wyższe. Szczególnie wyraźnie różnice
te występują przy porównaniu średnich długości języczka i średnich sze-
rokości przedniego skrzydła. Charakterystyka wyodrębnionych typów
pszczoły przez zastosowanie współczynnika zmienności dla każdej bada-
nej cechy w każdym roju, wykazuje dla trzech cech różnice zasadnicze.
Dotyczy to długości języczka, szerokości IV sternitu i długości przednie-
go skrzydła. Otóż typ I pszczoły krajowej charakteryzuje się przeciętnie
niższym współczynnikiem zmienności (1,0-2,5) niż typ II (1,5-3,0)
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Tabela 14

Charakterystyka morfologiczna pszczół typu I i II oraz g!UP (u) ich 'uzupełniających
Morphological charakteristic of honey be es type I and II as well as groups (u)

of their supplement
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I 136 4,901 6,115 2,713 2,735 9,369 3,164 61,35 20,55 75
II 32 4,733 6,228 2,758 2,764 9,353 3,141 61,50 20.49 56

I-u 152 4.867 6.119 2,706 2.627 9,337 3.164 59,53 20.60 68
II-u 69 4,762 6.244 2,762 2,751 9.376 3.187 59,06 20,91 66

Ryc. 17. Rejony wyodrębnionych .grup pszczoły kra-
jowej o odmiennym stosunku ilościowym rojów

z pszczołą typu I i II.
Regions of separated groups of honey bees in Poland
with the different ration of colonieś with honeybees

of type I and II.
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w długości języczka; 1,2-2,0 w stosunku do 1,2-2,8 W szerokości IV ster-
nitu oraz 1,0-1,5 w stosunku do 1,1-1,7 w długości przedniego skrzy-
dła. Dane te świadczą o lepszym wyrównaniu fenotypu pszczoły w typie l
niż w II. Współczynniki zmienności innych cech, a szczególnie sumy III
i IV tergitu odwłokowego obu typów pszczoły krajowej nie wykazują
prawie żadnych różnic.

Rejony. Wyniki analizy rozmieszczenia terenowego różnych grup
pszczół zestawiono z wynikami analizy dendrytowej. Zaobserwowano da-
leko idącą zbieżność wyników obu analiz. Wyłonione w obu przypadkach
grupy prawie dokładnie mieściły się w tych samych granicach zasięgu
terytorialnego. Wyodrębnione tym sposobem grupy pszczół charaktery-
zują się odmiennym stosunkiem ilościowym rojów pszczoły typu I i ro-
jów typu II wraz z uzupełniającymi.

Najczystszą pszczołę pod względem fenotypu znaleziono w rejonie A,
obejmującym teren województwa Olsztyn, część woj. Warszawa, Lublin
i Białystok; gdzie występuje pszczoła typu' I (660f0) i grupy morfologicz-
nie podobne (341lio) - (tabI. 15, ryc. 17.).W rejonie tym występuje sto-

Tabela ]5

Udział typów pszczoły w 7 rejonach kraju
Share of types of honey bees in 7 regions of country

Typy pszczoły w t't

LiCZba rojów Types ot honey bees in t't
Rejon Number of

I II I I
Region colonies I-u II-u

A 73 65,8 34.2
B 44 61,3 2.3 27,3 9.1
C 53 49.1 9,4 32.1 9.4
D 84 23,8 63,1 13.1
E 53 24,5 30,2. 28.3 17.0
F 57 3,5 7.0 47.4 42.1
G 25 24,0 12.0 64.0

Populacja krajowa 389 35,0 2.8 39,1 17.7
Country population

sunkowo największa w kraju pszczoła z średnią sumą tergitu III i IV
4,911 mm z bardzo krótkim języczkiem 6,101 mm, z małym lusterkiem
woskowym - 2,626 mm", z wysoką liczbą indeksu kubitalnego - 63,21
(tabl. 16). Są to charakterystyczne cechy dla pszczoły środkowoeuropej-
skiej, Apis mellifica mellifica L. Wartość współczynników zmienności
dla wszystkich badanych cech tej pszczoły jest przeciętnie niższa od war-
tości średniej dla całej populacji krajowej (tabI. 17). Jest to grupa pszczół
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T a b e l a 16

• Charakterystyka morfologiczna typów pszczoły wg rejonów
Morphological characteristic of types of honey bees according to regions
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A 73 4,911 6,101 2,711 2,626 9,367 3,163 63,21 20,63 79

I 48 4.904 6~096 2.713 2.743 9.372 3.164 62,42 20.62 79
I-u 25 4,924 6.111 2,705 2.401 9.368 3.160 64.73 20.64" . 78

B 44 4,895 6,142 2,721 2,737 9,420 3,180 60",10 29,53 77
l 27 4.911 6,124 _2,712 2,730 9.396 3,176 60.36 20.53 79
11 l 4,792 6,133 2,748 2,776 9,414 3,134 66,36 20.38 91
I-u 12 4.869 6.160 2.725 - 2,718 9.452 3.173 60.20 20.43 72
II-u 4 4.885 6.214 2,768 2,830 9.489 3.235 56,50 20,93 80

C 53 4,853 6,145 2,715 2,715 9,361 3,161 - 69,56 20,64 71
I 26 4,922 6,114 2.711 2,725 9.368 3,163 • 61.32 20.53 76
II 5 4,734 6.245 2,737 2,693 9.342 3,161 59,47 20.38 58
I-u 17 4,815 6.152 2,701 2,701 9.344 3.152 59,80 20.78 68
II-u 5 4,744 6,180 2,770 2,728 9.405 3,178 60,26 21.01 67

D 84 4.853 6,087 2,712 2,674 9,323 3,157 59,27 20,68 72
l 20 4,872 6.140 2.716 2,732 9,345 3.158 59.72 20.68 70
I-u 53 4.857 6.038 2.699 2.633 9.309 3,154 59.66 20.57 75
II-u 11 4.795 6,228 2.764 2.766 9.349 3.165 56.60 21.16 67

E 53 4.799 6,174 2,732 2,743- 9,329 3,U5 61,92 20,43 64
I 13 4,879 6,121 2,713 2.748 9.345. 3.148 62.36 20.27 71
II 16 4.722 6.229 2,.767 .2,777 9.359 3.142 6.1.45 20;64 50
I-u 15 4.863 6.116 2,694 2,690 9.266 3,132 61,80 20.30 69
II-u 9 4,713 6.245 2,760 2.762 9,360 3,164 62,32 20,53 63

F 57 4,821 6,260 2;736 2,705 9,358 3,293 54,49 29,82 68
I 2 4,874 6,177 2,722 2,697 9.366 3,166 58,75 20.08 . 65
II 4 4,716 6,233 2,764 2747 9.354 3.148 62.04 20.23 72
I-u 27 4.868 6,246 2.719 2.681 9.347 3.206 52.68 ~0.69 68
II-u 24 4,783 6.287 2,751 2,725 9,370 3.212 54,70 21,15 67

G 25 4,744 6.297 2,766 2,760 9,372 . 3,159 64,17 29,69 68
II 6 4,762 6,223 2.753 2.742 9,335 3.118 62,18 20.38 62
I-u 3 4.877 6,124 2.744 2,796 9.436 3.187 60.00 21,20 76
II-u 16 4,714 6.216 2.776 2.760 9,373 3.170 65,70 20,57 . 69

populacja
389 4,850 6,1~9 2,7~3 2,697 9,357 3,166 60.24 20.63 72krajowa

Populatlon of
honey bees
In Poland

3 Pszeczelnicze zeszyty
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Tabela l.

Stopień wyrównania pogłowia typów krajowej pszczoły na podstawie
współczynników zmienności cech fizycznych

Degrea of equalization of population of local honey bees types on the basis
of varia tion coefficien ts of morphological features
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A 73 3,1 1,4 1,4 3,8 1,3 2,1 12,2 7,8
I 48 3.2 1.4 1.4 3.8 1,3 2,1 12,1 7,8
I-u 25 2.8 1.4 1,4 3,9 1,2 2.1 12,2 7.9

B 44 3,5 1,3 1,5 4,3 1,4 2,3 12,2 8,3
I 27 3,3 1,3 1,4 4.3 1,4 2.2 12,1 8,2
II l 4,5 1,2 1.5 4,4 1,3 2,2 14,9 6.4
I-u 12 4,2 1,4 1,7 4,2 1.5 2,4 11.8 9.0
II-u 4 2.9 1.7 1.8 4.3 1.3 2.1 12,5 7,5

C .\)3 3,2 1,5 1,5 4,1 1,3 2,1 12,5 8,1
I 26 3,2 1,3 1,4 4,2 1,3 2,1 11,9 7,9
II 5 2,5 1,8 1,3 3.7 1.3 2.1 14,3 8,7
l-u 17 3.6 1.5 1,5 4,0 1.3 2.1 13,0 8,4

D 84 3,1 2;0 1,7 4,3 1,4 2,1 13,1 8,2
I 20 3,5 1.8 1,6 4.1 1.4 2.1 13.3 7,8
I-u 53 3,1 2.2 1.7 4,6 1.4 2,1 12.6 8,4
II-u 11 2,7 1.6 2.1 3,6 1.5 2,1 15.0 7.7

E 53 3.1 1,9 1,8 3,8 1,4 2,1 12,1 7,7
I 13 3.7 1.9 1,4 3.8 1.5 2.2 11.6 7,5
II 16 2.5 2.2 2.3 3.6 1.4 1,8 12,5 5,9
I-u 15 3.2 1.6 1,7 4,4 1,4 2,0 12,1 7,7
II-u 9 3,1 1.9 1.6 3,5 1,2 2.5 11,8 7.7

F 57 3,1 2,1 1,7 3,9 1,4 2,1 14,2 8,0
I 2 2.4 1.7 1,7 5.0 1,2 1.9 11.6 8.5
II 4 3.2 2.2 2,3 4,3 1,3 1,9 14.3 8,1
I-u 27 2.8 2,0 1.6 4,0 1,4 2,0 14,3 8,1
II-u 24 3,4 2,2 1.9 3,5 1,4 2,1 14,2 7,9

G 25 2,9 2,1 2,0 3,7 1,4 1,9 12,0 8,3
II 6 2,9 2,6 2,0 4,l 1.3 1,9 14.0 8,5
I-u 3 3,5 1,2 1,2 3,4 1,3 1,9 12,8 9,6
II-u 16 2,8 2,0 2,2 3,6 1,4 1,9 11,0 7,9

Populacja kraj 0-
389 3,2 1,7 1,6 4,0 1,4 2,1 12,7 8,0wa

Population Of
honey bees
in Poland
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o najwyższym stopniu wyrównania pogłowia pod względem morfolo-
gicznym.

Na drugim miejscu pod względem czystości fenotypowej pszczoły zna-
Lazł się rejon B, sąsiadujący z rejonem A 'i obejmujący pozostałe tereny
woj. Lublin oraz częściowo woj. Warszawa, Kielce, i Rzeszów. Pszczoły
typu I jest tu ponad 61il/o, co razem z 'grupami uzupełniającymi stanowi
ponad 880/0 całego tamtejszego pogłowia. Zaledwie 22% pogłowia pszczo-
ły typu II znalazło tam sobie siedlisko. Pszczoła tego rejonu jest nieco
mniejsza od pszczoły z rejonu A, ale ciągle jeszcze większa od przeciętnej
pszczoły w kraju. Na zmniejszenie tej średniej ma pewien wpływ pszczo-
ła typu II. Języczek u tej pszczoły jest krótki - 6,142 mm, krótszy od

. średniej krajowej. Wyróżnia się ona przy tym najdłuższym i najszerszym
skrzydłem przednim - 9,420 i 3,180 mm. Inne cechy różnią się tylko
nieznacznie od przeciętnych dla populacji krajowej. Współczynniki zmien-
ności badanych cech tej pszczoły wskazują na nieco mniejsze wyrówna-
nie jej pogłowia w stosunku do pszczoły z rejonu A, ale mimo to znaj-
duje się jeszcze w grupie populacji wyrównanych. Sprawdzamy to głów-
nie na wskaźnikach zmienności wielkości pszczoły, długości jej języczka
i wartości indeksu kubitalnego (tabl. 16). W dalszej kolejności znalazł się
rejon C, obejmujący centrum !raju, to znaczy Łódź i części woj. War-
szawa,"Kielce, Kraków, Pożnań i Bydgoszcz. Znajdujemy tu 5300/6 pszczo-
ły zaliczanej do typu I, a z grupami uzupełniającymi 83%. Udział typu II
na tym terenie jest jeszcze mały, przekraczający zaledwie 9% ogólnej
liczby rojów. Znaleźliśmy tam mały jakby podrejon, na którego terenie
w ogóle nie ma pszczoły typu 1. W całej tamtejszej populacji jest za-
ledwie 22'% pszczoły morfologicznie bliskiej typowi I, przeważa oczy-
wiście typ II i grupy do niego zbliżone. Ten podrejon obejmuje okolice
lesiste Gór Świętokrzyskich,

Rejon ten zamieszkuje pszczoła o przeciętnych wartościach cech mor-
fologicznych prawie- idealnie odpowiadających średnim dla pszczoły kra-
jowej. Wyróżnia się z tego obrazu pszczoła wspomnianego małego pod-
rejonu, bo jest nieco mniejsza ---:-4,745 przy średniej w całym rejonie
4,875, z języczkiem trochę dłuższym - 6,193 i 6,135 mm oraz z mniej-
szym lusterkiem woskowym - 2,710 i 2,718 mm".

Współczynniki zmienności różnych cech tej pszczoły, które prawie nie
różnią się od przeciętnych krajowych, wskazują na jej pośrednią pozycję
między populacjami o-dobrze wyrównanym pogłowiu a populacjami o ma-
łym stopniu wyrównania (tabl. 17). .

Następny rejon (D) obejmuje teren .woJewództwa Zielona Góra, Wro-
cław, Opole i częściowo Poznań i Szczecin. Panuje tu prawie wyłącznie
typ pszczoły I z' uzupełniającymi go grupami, 86,9% całego pogłowia.
Resztę stanowią grupy zbliżone do typu II, bo w czystej formie tego typu
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tam się nie spotyka. Wyróżnić tu można mały podrejon górski, gdzie
występuje prawie czysty typ pszczoły I. Jest to o tyle zastanawiające, że
W bliskim sqsiooztwif! krainki należało' sie spodziewać. pszczoły typu II,
Tamtejsza pszczoła może zatem pochodzić z innych terenów, z woj. Rze-
szów, Lublin względnie Kraków (repatriacja ludności powojnie) albo
pozostała po gospodarce niemieckie], [ako pszczoła z linii Nigra.

Rejon D zamieszkuje pszczoła o przeciętnej wielkości, odpowiadają-
cej średniej krajowej ale z najkrótszym w kraju języczkiem -6,087 mm.
Na obniżenie średniej długości języczka w dużej mierze wywarła wpływ
charakterystyczna grupa pszczół z terenu woj. Poznań (6,025 mm), którą
omówiono wcześniej. Stosunkowo niska liczba indeksu kubitalnego (59,27)
wskazuje na pewien wpływ pszczół z południa Europy. Podrejon, .o któ-
rym wspominaliśmy, ma u pszczoły nieco większe lusterko woskowe -
2,709 mm- od przeciętnej w .rejonie - 2,674mm2, z trochę dłuższym
języczkiem - 6,173 i 6,087 mm i z trochę dłuższym skrzydłem przednim
- 9,350 i 9,323 mm.

. Współczynniki zmienności cech fizycznych w obrębie .rojów wskazują
na znaczne zróżnicowanie tej pszczoły. O małym wyrównaniu pogłowia
tej pszczoły pod względem morfologicznym, świadczą zwłaszcza wysokie
współczynniki zmienności indeksu kubitalnego, wielkości lusterka wosko-
wego i długości języczka.

W następnym rejonie E, obejmującym teren woj. Koszalin, Gdańsk
i po części Szczecin i Bydgoszcz, występuje w pewnym sensie równowaga
między typem I i typem II pszczoły krajowej, bo procentowy ich udział
w pogłowiu wynosi 251O/() i 30°10.Dla grup uzupełniających oba typy -
28 i 170/0.Stan ten należy chyba przypisać przywozowi w różnych okre-
sach znacznej części pasiek i matek z bardzo odległych stron. Zwłaszcza
w wyniku akcji hodowlanej, ogólnoniemieckiej przed .wojną, opartej
głównie na importowanych pszczołach i przemieszczeniu ludności ze
wschodu po wojnie, któremu towarzyszyły nieraz przewozy całych pa'"
siek. W rejonie tym pszczoła typu I jest trochę większa od typu II. Suma
III i IVtergitu wynosi u nich średnio 4,879 i 4,772 mm. Poza tym ma ona
trochę krótszy języczek - 6,121 i 6,229 mm oraz nieco mniejszy IV ster-
nit i lusterko woskowe. Współczynniki zmienności cech fizycznych pszczo-
ły w rejonie E są bardzo zbliżone do średnich krajowych. Jednakże typ I
jest bardziej wyrównany niż typ II.

Nieduży rejon F na południu kraju, obejmujący teren częściowo woj.
Rzeszów, Kraków i Katowice, jest w układzie populacji pszczół trochę
podobny do rejonu E. I tu podobnie widzimy jakby wyrównany stosunek
pszczoły typu I z grupami uzupełniającymi do typu II również z grupami
uzupełniającymi. O ile jednak w poprzednim rejonie o tej równowadze
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decydowały typy czyste, tutaj decydują raczej grupy uzupełniające 470/0
i 42% (czyste reprezentowane są przez małą liczbę rojów 3,5% i 7,(Jf1/0).

Wartości cech morfologicznych pszczół typu I zamieszkujących ten
teren niewiele odbiegają od wartości przeciętnych dla całego kraju, ale
już grupy uzupełniające ten typ mają pszczołę mniejszą, z dłuższym ję-
zyczkiem i szerszym skrzydłem przednim. Spotyka się tu bardzo dużo
rojów z długimi [ezyczkami, z najszerszymi w kraju skrzydłami przed-
nimi i niską stosunkowo liczbą indeksu kubitalnego,

Analiza współczynników zmienności cech fizycznych tej grup~ pszczół
wskazuje, że ze wszystkich grup krajowych jest ona najbardziej zróźni-
cowana. Szczególnie wysokie wskaźniki zmienności ma indeks kubitalny
i długość języczka. Być może jest to wynikiem krzyżowania się na tym
terenie dwu typów pszczoły krajowej, z których żaden w formie czystej
nie występuje w przewadze.

Ostatni i najmniejszy zarazem rejon G, obejmujący część wschodnią
woj. Białystok jest bardzo charakterystyczny. Zupełnie nie spotyka się
tam pszczół typu I, i zaledwie 12% rojów ten typ uzupełniających. A za-
tem prawie całkowicie panuje tam typ pszczoły 11 wraz z odpowiednimi

. .

grupami uzupełniającymi. Analiza matematyczna wykazuje wprawdzie
duże podobieństwo tamtejszej pszczoły do pszczoły z południa, .trudno
jednak znaleźć wytłumaczenia tego faktu.

Pszczoła tego rejonu jest mniejsza od pszczoły sąsiadujących rejonów
i ma przy tym dłuższy języczek, co ją właśnie upodabnia do pszczoły z re-
jonów południowych. Jednocżeśnie znajdujemy u niej stosunkowo długie
przednie skrzydło, szerszy niż u sąsiadek sternit. Wysoka natomiast licz-
ba i~deksu kubitalnego stanowi o jej pokrewieństwie z pszczołą północ-
ną, Cechy te stanowią o jej wyjątkowej pozycji wśród grup pszczoły kra-
jowej. Analiza matematyczna wykazała, że jako obiekt o wielu cechach
zmiennych jest ona bliższa typowi II niż typowi I i przy porządkowaniu
całego materiału trafiła do tej właśnie klasy. Interesuje nas pochodzenie
tej pszczoły. Przypuszczamy, że jest to zachodni zasięg rasy, która za-
mieszkuje północne tereny Białoruskiej SRR i wykazuje duże podobień-
stwo do pszczoły leśnej, Apis mellifica mellifica silva rum Scor., znanej
nam z literatury. Migracja ludności po wojnie nie mogła mieć na ten
stan poważniejszego wpływu, bo znajdujemy w kraju inne siedliska z po-
dobną pszczołą. Porównanie współczynników zmienności badanych cech
tej pszczoły wskazuje na jej zbliżenie do typu przeciętnego :w kraju, cho-
ciaż wskaźnik zmienności długości [ęzyczka i wielkości robotnic ma nie-
co wyższy.
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DYSKUSJA

Mamy w kraju około 1.250.Mo rojów. 00 swoich badart zgromadzi-
liśmy próbki pszczół z około 4QO rojów, co stanowi 0,003% pogłowia
pszczół. Każda próbka zawierała przeszło 100 robotnic a pomiary wyko-
nywaliśmy na 100 okazach. Można postawić pytanie, czy to dostatecznie
reprezentatywny materiał doświadczalny, aby na podstawie rezultatów
jego badania wypowiadać wnioski dotyczące całej populacji krajowej.
Musimy przeto nasze badania porównać z badaniami antropologicznymi,
demografźcźnymi i w ogóle masowymi. W tamtych przypadkach obiektem
badań bywa zawsze pojedyńczy egzemplarz żywego gatunku a liczba ba-
danych zamyka się w kilku lub kilkunastu tysiącach. Wnioski natomiast
odnoszą się do kilku lub nawet do kilkuset milionów. W naszych bada-
niach charakteryzowaliśmy aż 40 tysięcy osobników, z których każdy
w jakimś stopniu może reprezentować swoją grupę. Trzeba jeszcze
uwzględnić i to, że pomiary dotyczyły 9 cech każdego osobnika. Dzięki
temu zyskała wierność obrazu różnych -znalezionych w kraju typów
pszczoły. Dotychczasowe, znane z literatury oznaczenia zasięgu geogra-
ficznego ras czy typów pszczoły, opierały się na badaniach kilku lub kil-
kunastu przypadków, pobranych z terenu próbek. Nasz obszerny i upo-
rządkowany zbiór, w wysokim stopniu reprezentatywny, pozwala na tak
dokładną analizę pogłowia pszczół na terenie całego kraju, jakiej jeszcze
nigdzie dotychczas nie przeprowadzono.

Wybór cech fizycznych pszczoły przeznaczonych do pomiarów różni się
nieco od zespołu cech badanych przez innych autorów. Zrezygnowaliśmy
z oceny owłosienia na odwłoku pszczoły, co jest stałym elementem po-
miarów dla badaczy niemieckich (Goetze 1964), ponieważ stosuje się tu
w dużej mierze ocenę subiektywną. Nie podjęliśmy również obliczeń róż-
norakich indeksów języczka, łapki, głowy itp., które przeprowadził Koleś-

, ,
nikow (1960), Bahrmann (1965) i el Banby (1965), ponieważ uważaliśmy,
że żaden z tych wskaźników w sposób widoczny nie wpływa 'na wyodręb-
nienie ras pszczół. Pozostaliśmy zatem przy cechach, które dadzą się do-
kładnie zmierzyć przy zastosowaniu optyki laboratoryjnej. Z tych powo-
dów przy określaniu wielkości pszczołyprzyję1iśmy obiektywną rosyjską
metodę pomiaru a nie Goetzego, który przypuszczalnie miał duże trud-
ności w dokładnym mierzeniu wysokości tułowia.

Cechy najbardziej różnicujące rasy pszczół, wielkość pszczoły, dłu-
gość języczka i indeks kubitalny zostały uwzględnione. Z pozostałych cech
pod tym względem interesujące okazały się: szerokość IV sternitu, wiel-
kość lusterka woskowego i szerokość przedniego skrzydła.

Nasza.pszczoła środkowoeuropejska ma nieco dłuższy języczek niż
można to wywnioskować z mapki Goetzego (1964). Zróżnicowanie war-

39



tości indeksu kubitalnego jest -według nas mniej więcej podobne temu,
jakie podał ten autor. Pszczoła natomiast z podgórza na południu Polski
ma języczek krótszy niż to podał Goetze (6,24 a nie 6,50 mm) i trochę
wyższą liczbę indeksu kubitalnego.Widocznie autor ten stosował do
pszczół z tego terenu wzorzec dla tzw. A. m, carnica z badziej napołud-
niu położonych terenów Europy środkowej.

Dla scharakteryzowania każdego roju oznaczaliśmy 100 robotnic, CÓ

zajmowało bardzo dużo czasu. Ponieważ zmienność przy większości cech
badanych okazała się mała, wydaje się że przy tęgo rodzaju opracowa-
niach można liczbę osobników zredukować do 50. Wyjątek stanowi indeks
kubitalny, którego zmienność jest duża i tu należy pozostać przy pomia-
rach 100 osobników.

Analiza zgromadzonych w tej- pracy wyników wykazała, że na obsza-
rze naszego kraju' zamieszkują 2 główne typy pszczoły i niewielka grupa
odrębna na terenie woj.. Białystok. Nie pokrywa się to ani z opisem
G o e t z e g o (1964) ani z opinią polskich pszczelarzy. Go e t z e anali-'
zując rasy pszczoły w Europie uważał; że u nas istnieją dwa jej typy:
A. m. mellifica i A. m. carnica. Badania nasze udowodniły, że istotnie
w Polsce występują dominujące dwa typy pszczoły, jednak ze zdecydo-
waną przewagą pszczoły środkowoeuropejskiej, chociaż jej wygląd jest
nieco odmienny od tego, jaki przedstawia nam Goetze. W zakresie zasię-
gu terytorialnego pszczoły krainki waosanypoważną korektę do opinii
tego autora, poszerzając jej granice występowania. Ponadto stwierdzamy,
że pszczoły krainki czystej pod względem fenotypu mamy na tym terenie
bardźo mało, bo większość rojów wykazuje jedynie bliższe lup dalsze do
niej podobieństwo. G o e t z e nie przewidywał, aby w naszym kraju wy-
stępowała pszczoła leśna i w tej sprawie powtórzył stwierdzenie Skori-
kowa i Ałpatowa. Tymczasem z naszych badań wynika, że pszczoła
wschodniej części woj. Białystok wykazuje duże podobieństwo do pszczo-
ły leśnej, opisanej przez Skorikowa.

W stosunku do opinii p~czelarzy na temat rozmieszczenia w kraju
odrębnych typów pszczoły korekta nasza jest dość duża. Nie znajdujemy
'przede wszystkim u nas pszczoły wrzosówki, Pszczoła naszego Pomorza
na podstawie badanych cech nie odbiega w typie od pszczoły innych re-
jonów. Zlekka inny cykl rozwojowy tej pszczoły nie daje podstaw do wy-
odrębnienia jej jako innego typu. Dalsza korekta opinii pszczelarzydoty-
czy zasięgu terytorialnego krainki. Na podstawie naszych badań zmusze-
ni jesteśmy ten zasięg zmniejszyć o krańce południowe woj. Opole i Wro-
cław. Tam właśnie znaleźliśmy przewagę a miejscami wyłącznie typ
pszczołyśrodkowoeuropejskiej. W sprawie obecności u nas pszczoły leś-
nej potwierdzamy opinię pszczelarzy, określając jednak nieco inny jej
zasięg. Występuje ona w woj. Białystok, jest mniejsza niż' jej sąsiadka
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środkowoeuropejska. ale wyrozma się ciemną barwą, długim jah na. tę
szerokość geograficzną języczkiem i wysoką liczbą indeksu kubitalnego.
Podebne właśnie wskaźnik! wymienionych cech pooaje dla pszczoły leś.•
nej Ałpatow (1948) i Demianowicz (zbiory własne w archiwum Zakładu).

Badania nasze potwierdzają wyniki prac Ałpatowa iMichajłowa o tym,
że pszczoły robotnice na północy są większe, mają krótszy języczek i wyż-
szą liczbę indeksu kubitalnego niż robotnice z rejonów południowych.
Wyjątek stanowi tylke pszczoła leśna. -.

Przy wyborze metody matematycznej dendrytów powodowaliśmy się
tym, że daje właśnie możliwość porównywania obiektów charakteryzo-
wanych wieloma zmiennymi. Wyniki analizy potwierdziły nasze obser-
wacje co do rozmieszcżenia typów pszczoły w kraju, dając jedynie mate-
riał do .skorygowania granic ich zasięgu geograficznego. Metoda ta okaza-
ła się więc bardziej użyteczna niż metoda Pearsona, którą stosował Mi-
chajłow (1927), bo jest mniej skomplikowana: i mimo to bardziej czuła.
Mieliśmy na ..początku wątpliwość czy pominięcie w analizie metody den-
drytów~spółczynnikówzmienności, które zostały obliczone 'dla każdego
roju (próbki), nie wpłynie ujemnie na ostateczne wyniki. Wątpliwości te
zostały rozproszone, kiedy niezależnie od analizy matematycznej dendry-
tów wspomniane współczynniki wykorzystano do porównań między po-
szczególnymi grupami pszczół. Wyniki tych porównań pokrywały się
z wynikami analizy przeprowadzonej metodą dendrytów. Mimo to nie wy-
kluczamy możliwości zastosowania w przyszłości innej metody matema-
tycznej w opracowaniu tego materiału, zakładając sobie wtedy już jed-
nak cele, wykraczające poza charakterystykę krajowej populacji pszczoły.

WNIOSKI

Matematyczna metoda dendrytów, zastosowana do scharakteryzowa-
nia wielkiej populacji pszczoły krajowej na podstawie pomiarów ośmiu
cech zmiennych w 389 rojach, nie tylko potwierdziła większość dotych-
czasowych naszych obserwacji o istnieniu i lokalizacji odrębnych typów
pszczoły na terenie naszego kraju ale pozwoliła na bardziej precyzyjne
ustalenia granic ich 'zasięgów i ujawniła istnienie jeszcze innych drob- .
niejszych grup rojów o zbliżonych wartościach niektórych cech. W Polsce
występują dwa zasadnicze typy pszczoły. Roje należące do każdego z nich.
wykazują duże podobieństwo, charakteryzowane w zestawieniu dendry-
towym odległością niższą od 2,9: Typy Właściwe uzupełniane są grupami
rojów zbliżonych do nich podobieństwem cech morfologicznych.

Dominujący w kraju typ pszczoły obejmuje 35% a wraz z grupami
uzupełniającymi aż 74% rojów. Typ ten podobieństwem morfologicznym
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stoi naj bliżej rasy rośdkowoeuropejskiej - (A. mellifica mellifica mellifi.-
ca L.) i do niej go zaliczamy.

Drugi typ pszczoły obejmuje zaledwie 8,211/0 a z grupami uzupełniają-
cymi ~60f0 rojów w kraju. Typ ten morfologicznie najbardziej zbliżony
jest do rasy A.m. carnica Polm.T ukształtował się pod jej wpływem z wy-
jątkiem jednak pszczoły z terenów przygranicznych woj. Białystok, któ-
rą przez jej specyficzną odrębność zaliczamy do A. m. silvarum Scor.
W dużej grupie krajowej populacji znalazła się ona w typie II, bo analiza
wykazała bliższe do niego podobieństwo niż do typu L

Po przeanalizowaniu podobieństwa między grupami rojów w typie I
i II oraz lokalizacji tych grup w terenie uważamy, że obszar kraju należy
podzielić na 4 strefy hodowlane, w których hodowla zarodowa pszczół
powinna się opierać na odrębnym miejscowym materiale.

Ryc. 18. Projektowane strefy hodowlane i rezerwaty
(zakropkowane) miejscowej pszczoły.

Projected bee breeding regions and reservations
(marked by dotting) of local honey bees.

Strefa pierwsza, obejmująca przeważającą część kraju (ryc. 18) za-
mieszkana jest prawie wyłącznie przez pszczołę typu I (A. m. mellifica
mellifica L.). Wraz z' grupami uzupełniającymi do typu I zalicza się tu
od 87 do 100% rojów.

Strefa druga obejmuje prawie całkowicie obszar woj. Białystok bez
pow. Kolno, Łomża i Zambrów. Nie ma tu pszczoły typu I poza jedyną
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małą grupą rojów 'uzupełniających ten typ. Jeśt to kraina pszczoły leśnej,
reprezentowanej przez 8811/0 miejscowych rojów.

Strefa trzecia, nadmorska, obejmująca woj. Szczecin, Koszalin, Oclańsk
t Bydgoszcz (powiaty: Chojnice, Sępólno, Tuchola, Grudziądz, Świecie,
Wąbrzeźno) zamieszkana jest w równej prawie części przez pszczoły ty-
pu I i II (53 i 47%). Czyste typy, bez grup uzupełniających, stanowią tu
I - 24,5 i II - 30,2% rojów.

Strefa czwarta, południowa, obejmująca woj. Opole bez powiatów .
Namysłów, Kluczbork, Olesno, woj. Katowice bez powiatów Lubliniec,
Kłobuck, Częstochowa, Myszków, woj. Kraków bez pow. Dąbrowa Tar-
nowska oraz pow. Gorlice z woj. Rzeszów - zamieszkana jest również
prawie w jednakowej części przez, pszczoły typu I - 50,8 i n 49,2%.
W odróżnieniu od strefy trzeciej procent rojów czystych typów [est tu

, bardzo mały: 1- 3,51%, n- 7,02%. Vi strefie IV proponujemy dopuścić
do hodowli jedynie pszczoły typu n, które są bardziej właściwe dla tam-
tejszych warunków klimatycznych i pożytkowych.

Populację krajową charakteryzowaliśmy poprzez 9 cech morfologicz-
nych ale szczegółowa analiza wykazała, że niektóre z badanych cech

, wpływają istotnie na wyodrębnienie zróżnicowanych grup pszczół, Na tej
podstawie proponujemy, aby przy charakteryzowaniu odrębnych linii ho-
dowlanych a nawet różnych typów pszczoły opierać się jedynie na po-
miarach: a) wielkości pszczoły (szerokości III i IV tergitii), b) długości
języczka, c) wartości indeksu kubitalnego, d) wielkości lusterka wosko-
wego i e) długości przedniego skrzydła.

Na podstawie bogatego materiału doświadczalnego zdecydowaliśmy
się na określenie pewnych wzorców wartości cech dla materiału hodowla-
nego wyodrębnionych stref i rezerwatów. Dla tych wartości podajemy
minimalne i maksymalne granice wahań średnich wyników z pomiarów
50 albo 100 robotnic (tabl. 18). '

Przy charakteryzowaniu linii hodowlanych uznajemy za dostatecznie
wystarczające stosowanie obliczeń średnich arytmetycznych i współczyn-
ników zmienności dla badanych rojów.
. Wykrywanie krzyżówek dwu typów pszczół umożliwia współczynnik
zmienności, który w takich przypadkach' jest zazwyczaj wyższy. Potwier-
dzenia należy szukać przez ułożenie wyników w szereg statystyczny lub
wykreślenie krzywej.

W obrębie omówionych wyżej stref znaleźliśmy stanowiska pszczoły
o stosunkowo wysokim wyrównaniu pogłowia pod względem morfologicz-
nym. Znalezione populacje uznaliśmy za pierwotne, z dawna zamieszku-
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T a b e l a 18

Typowe wskaźniki morfologiczne- dla pszczoły krajowej wg stref hodowlanych
Some typical morphological features of local honey bee according to, breeding area

Powierzchnia I
suma III i IV lusterka wo- Długośćtergitu odwło- Długość ję- Wartość in- skówego na. prze-

dniego skrzy-
Strefa kowego wmm zyczka w mm deksu kubi- IV sternicie. dla w mm
Area Sum of III Length of talnego odwłokowym Length orand IV tergl- tongue in Value of cubl- w mmż

front wing inte of abdo- mm tal lndex Surface of
men in mm plate in mmwax

I mm,.2

I > 4,70 5,95-6,20 58,0-70,0 > 2,6 9,15-9,50
II 4,65--4,85 . 6,20--,-6,35 > 64,0 2,65-2,85 9,30-9,60

III! > 4,75 6,08-6,20 58,0-70,0 > 2,6 > 9,15
2 < 4,85 6,20-6,35 < 60,0 < 2,8 9,10-9,45

IV 4,70-4,85 6,20-6,45 <55,0 < 2,8 9,10-9,45

jące te tereny. Propozycje nasze idą w kierunku ustalenia tam rezerwa-
tów, kt6re znalazłyby się pod ochroną prawno administracyjną.

W strefie pierwszej znajdują się cztery populacje pszczół zasługujące
na ochronę. Pierwsza, największa i najbardziej wyrównana w typie I,
obejmuje roje na terenie woj. Olsztyn, częściowo Warszawa i Lublin
(ryc. 18). Droga populacja również o wysokim wyrównaniu morfologicz-
nym występuje na południu woj. wrocławskiego. Trzecia populacja, nie-
co odmienna ale wyrównana, rozprzestrzeniła się na terenie zachodnich
powiatów woj. poznańskiego i' czwarta w Górach Swiętokrzyskich. Ta
ostatnia jest jakby wyspą pszczoły typu II, otoczonej pszczołą typu L

Strefę drugą najmniejszą należy w całości uznać za rezerwat pszczoły
leśnej.

W strefie trzeciej proponujemy zorganizowanie w Borach Tucholskich
rezerwatu dla pszczoły, wykazujące] wysoki stopień wyrównania morfo-
logicznego.

Ochronę rezerwatów rozumiemy w ten sposób, że prawnie zastrzeżone
jest wprowadzanie na ich teren jakichkolwiek pszczół z zewnątrz.

W zakresie polityki hodowlanej uważamy, że materiałem wyjściowym
IN hodowli zarodowej powinna być pszczoła tego typu, który jest właści-
wy dla danej strefy. N~jkorzystniej byłoby, gdyby pochodził on z naj-
bliższego rezerwatu.

Wobec równowagi obu typów na terenie strefy II trzeba tam dopuścić
w równej mierze hodowlę pszczoły typu I i II.
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MOP<f>OMETPyPIECKOE J1CCJIE.IJ;OBAHJ1E MECTHOl'ł ME.IJ;OHOCHO:tł IJlIEJIbI
Apis mel'litica L. B IIOJlbIIIE

Pe310Me

R 1957-1959 T. 6bIJlO cOOpaHQ 435 npo6 rrsen no 100 WTYK IB IK8.JK,ąOH,iB MecT-
HOCTax, llOJtQ.meHJ1eKÓTOPbIX q603HaqeHbI Ha pJ1C. 1. J13 ·:nQrQ qKCJIa npOO HCCJIe)to-
BaHQ 389. Y KaJK,l\OH rrseasr-paóoraausr .J13:MepaJm: l) CYMMY WJ1pMHbI III M IV Tep-
rwra 6plOlllKa, 2' :ąmrny X06QTKa, 3) WJ1pJ1Hy IV CrepHJ1Ta,l(noBepxHocTb ero BOCKo-
BOro aepxansna, 5) ,l\JtJofHylIIepe)\HerO iJqlbIJIa; 6) ero WnpHHy, 7) iKY6wraJIibHbm J1lfł,lteKC,
8) qJ1C;JIOaauerrox Ha 3Cli.!UIeM'Iq)bIJIe, 9) l.\BeT III H IV Te!)r.JotTa.'.lJ;Jm nąeJrOCeMe'H
BbLC'''IJ1TbI'BBJEMCpe,l\HIOIO apJ1tPMeTl1qecKYIO xa]K;AOro IllPH3UaKa, cpe.,l\HIOIO oopollTHYlO
OWI1.DKy cpenaea J1 Ko3<PcPHI.ĘJ1eHTM3MeHqI1BOCTM.. :MaTeMaTl1qeCKall .Q6pa6oTKa BceH
uJrryJIal.\l111 6bIJIa nposeneaa MeTO,l\oM ,l\eH.,llPHTo.a,BBep;eliHbIM BpOl.\JI'~ Ma-re-
MaTK'IecKJ1M ł1HCTMTj'TOM IIQJIbCKOH AiKa,l\eMJ1M.HayiK.

MaTeMaTJ1qemtl1H a.aaJIJ13 06Hapy>KaJI, "łT:Q B IIQJIbIIIe iB·bIcTynaKYr lo! t'JIaBHbIe
TJ111bInxensr M ,l\QnQJIHlIIOUVfe J1X rpynnsr. BQ BCeH crpaae, sa J1'CIK.JIlOqeHJ1eMTOJIbKQ
Ce13epOBOCTO'iHoi1qaCTM 6eJIOCTQIOOKOrQBOeBQ,l\CTBa,IIpeOOJIa!D;aeTnepasra TYlU l]'łeJI,
KQTOPbm noxpsraaerca c <:pe,l\HeeBPQneHcKQH [JQPQ,l\QH.B COCTaB BTQPQrQ TJ1rnl BXO-
,l\J11;xpaJ1HCXall rrsena aacenmouiaa i()()BMecTHQ c cpenaeeaponeacxoa rionocy non-
l'Opbll 'Ha zore CTPaHbI 11 06I1TalOIl.\a'1l IB ynoMJłHyTQ:/ł aszcnre qacTI1: 6eJlQCTOiKICKOH>
BQelBQiZ\CTBarrsena .noxoacaa aa JI€CHylO, Qm1.'CBHHyro CKOPJ1llrolłbIM !Ił AJIn&TOBhIM.
OqeuKy npJiGHaKOB QT,l\eJIbiHbllXTHIroB ,l\aeT Ta6JI. 14.

rJIaBHbIe THnbI nxen BlCTpeqalOTClI BMecTe,. HQ B pa3HbIX COQTHoweHMlIx .. BbIJIO
06HapY>KeHO TaKJKe 5 paOO'HOBHaCeJIeHHbLX nqeJtoH O~IHOro TOJIb!KOTI1lIUl. 3!rI1 pllil10HbI
aBTQPbI Ha3bIBaIOT'pe3epBaT~MI1 MecTHbIX WieJt '11Ilipe,l\JIaralOT !B311TbI1X nozr a,l\MI1HH-
c'l'paTImllHyro oneK/Y.

IIIlI1HI1Mall BO BHJ1!MBHliepa3HHqbI IB cPeHOTl11IleMecTHbIX II"łeJI alBTOpbI pexosaea-
.1\yIOT 06pa30!BHcIl1e B crpaae 4-'PeXllJIeMeCIHblX 3OH, XOTOpbIe 6a.3H'po!BaJm{Cb6bI Ha
MaTepl1:aJIe 11:3coot:BeTCTByIOUVfX peaepsaroa.

ABTOPbl C<I>1TaroT,qTO rrpn onearce nJIeMeHHbIX JII1HJ1Hrrepaocreneaaoe 3HaqeHJ1e
I1MelOT 3 npxaaaaa: l) BeJIM'IMHa pa60THl1q, 2) ,ąmma x06o'1'Ka H 3) Ky6J1TaJIbHbIM
I1H,l\eK'C. HeKQTQPble 3HaqeHI1e MoryT I1:MeTb TaIOKe AJII1Ra nepeztaero KpblJIa J1 no-
BCpXHOC'I'b !BQcKOBOro aepxanna . .IJ;JIlI QPOeKTYlpOBa.HbIX 30H nJIeMeHlOOII'Opro3iBe~eHMlI
nqeJI a.BTOpbI ,lJ,alOT THllOlBbre oqE!HKI1 QT,l\eJIbHb~X MQPcPoJIOrl1·qeCKHX npił3lł8KQB
nqeJI-PaQoTHI1l\ (Ta6JI. 18). '

,
MORPHOMETRICAL INVESTIGATIONS Ol" HONEY BEES IN POLAND

Apis meHifica L.

L. B Qr n u s, A. D e m i a n Qw i c z,M. G r Q m is z

Summary

In the years of 1957 to 1959 it was collected 435 sarnples of wórker honey bees
from the Iocalities of which posttlen are marked on the Fig. 1. Each sample eon-
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tatrred 100 specimens of wórker honey bees and was taken from one colcny.
'In these investigations were taken 389 sam ples. 'The fullowing measurements were
performed on each specimen: 1) the sum of width of the III and IV tergites of
abdomen, 2). the length of tongue, 3) the width of the IV sternite, 4) the surtace 0/
wax plate on the IV sternite, 5) the length of front wing, 6) the width of front
wing, 7) value of cubital index, 8) number of hooks on the hind win g, 9) colaur of
the III and IV tergite.

For the a11 colonies were counted averagę values of each feature, means error
of averages and variation coefficients. All results were statistically analized by the
mathematical method of dendryds alaborated by Mathematical Institute - Polish
Akademii of Science in Wrocław. '

Mathematical analysis showed that in Poland there are two main types of ho-
ney bees. In whole country except in the region of Białystok dommate type 1,
which is identical as Apis mellifera m. L. To the type II belongs Apis m. carnica
which occupied together with Apis m. m. region of Podgórze in the Southern part
of Poland and in the Northern 'part of country (region of Białystok) dominante honey
bees with the features similar to Apis m. m. sHvarum. Values of features of in-
vestigated types of honey bees are summarized in table 14.

Main types of honey bees appear sometimes in the same region, but not always
in the idenfical ratio of °/0. We found als05 places of pure race of honey bees.
There places authors called natural reservations of local bees and proposed for
them same kind of administrativic protection.

On the basis of pherrotype differences of measure authors plan to devide the
whole territory of Poland into 4 regions and propose, in the future to take the ma-
teriaLs for breeding wark from the corresponding reservations.

For the evaluation of breeding lines authors consider as the most import ant the
following measures: 1) size of worker of honey bee, 2) length of tongue, 3) value
of cubital ind ex. Furtherrnore twa more measures can be taken under considera-
tion, length of front wing and the surface 'Of wax plate,

For the breedipg regions authors determinated the standard values of morpho-
logical features of worker honey bee (Tab!. 18).


