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Pomiar ilości czerwiu w rodzinach pszczelich jest podstawą nie-
mal wszystkich badań dotyczących ich rozwoju. Ilość czerwiu 
określana jest czasami przez podanie liczby plastrów, na których 
się on znajduje. Jednak na jednym plastrze czerw może zajmo-
wać zaledwie 20% powierzchni całego plastra, a na innym ponad 
80%, dlatego liczba plastrów z czerwiem nie powinna być miarą 
jego ilości w dokładnych badaniach naukowych. W badaniach 
dotyczących skuteczności podkarmiania stymulującego rodziny 
do rozwoju, ilość czerwiu określano na podstawie pomiaru po-
wierzchni plastrów zajętej przez czerw [4, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 
21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 
49]. Takie pomiary pozwoliły na określenie korelacji pomiędzy 
ilością czerwiu a siłą rodziny i produkcją miodu [3, 7, 15, 17, 18, 
20, 26, 28, 31, 33, 35, 43, 47, 48, 49]. Stwierdzono również, że 
powierzchnia czerwiu jest ważnym wskaźnikiem potencjalnej 
wartości rodziny pszczelej jako zapylacza [45], ponieważ zbiór 
pyłku jest dodatnio skorelowany z ilością czerwiu [2, 6, 22].

W artykule scharakteryzowano różne metody pomiaru po-
wierzchni czerwiu w rodzinach pszczoły miodnej, z uwzględnie-
niem ich dokładności i czasochłonności.

Metoda mierzenia średnic elipsy

Metoda pomiaru średnic elipsy jest najczęściej używana meto-
dą pomiaru powierzchni czerwiu. Polega na mierzeniu dwóch 
średnic elipsy zajętej przez czerw, a następnie ze wzoru na pole 
powierzchni elipsy wyliczana jest powierzchnia czerwiu lub jest 
odczytywana ze specjalnie sporządzonych tabel [5]. Do szyb-
kiego określania powierzchni czerwiu tą metodą Fresnaye [13] 
skonstruował specjalny przyrząd, składający się z dwóch prze-
suwnych linijek i nomogramu.

Metoda fotograficzna

Metoda fotograficzna stosowana jest tylko do obliczania po-
wierzchni czerwiu krytego. Polega ona na fotografowaniu pla-
strów z czerwiem i liczeniu komórek na zdjęciach [32]. Liczbę 
komórek z czerwiem można przeliczyć na powierzchnię czerwiu, 
zakładając, że na 1 dm2 plastra jest z jednej strony około 400 
komórek. Jest to metoda dokładna, ale bardzo pracochłonna.

Metoda obrazkowa

Na plaster z czerwiem kładzie się szklany prostokąt wielkością 
odpowiadający ramce. Szkło przykrywa się przezroczystą folią, 
na której rysuje się kontury powierzchni zajętej przez czerw. 
Pomiar powierzchni wykonuje się planimetrem [14]. Podobnie 
jak metoda fotograficzna, metoda obrazkowa nie może być sto-
sowana przy masowym pomiarze powierzchni czerwiu, ze 
względu na konieczność zmiatania pszczół z plastrów i praco-
chłonność przy wykonywaniu pomiarów.

Metoda liczenia kwadratów

Metoda liczenia kwadratów polega na przykładaniu do plastra z 
czerwiem szablonu z zaznaczonymi kwadratami, a następnie 
liczeniu na plastrze kwadratów, o danej powierzchni, zajmowa-
nych przez czerw [1]. Liczenie kwadratów częściowo zajętych 
przez czerw opiera się w pewnym stopniu na ocenie szacunko-

wej. Skowronek i Marcinkowski [38] na ramkę naciągali piono-
wo i poziomo druty w odstępach 5 cm, tworząc kwadraty o po-
wierzchni 25 cm².

Metoda szacunkowa

Pomiar w tej metodzie polega na bezpośredniej, szacunkowej 
ocenie powierzchni czerwiu. Wykonuje się go przy użyciu ramki 
z umieszczonymi na niej wzorcowymi powierzchniami, wykona-
nymi np. z drutu [23].

Porównanie metod pomiaru powierzchni czerwiu

Fresnaye i Lensky [14] oraz Skowronek i Marcinkowski [38] po-
równywali dokładność pomiarów metodami: mierzenia średnic 
elipsy, liczenia kwadratów i szacunkową. W pierwszej pracy 
metodą kontrolną była metoda obrazkowa, w drugiej fotogra-
ficzna. Fresnaye i Lensky [14] stwierdzili, że najdokładniejszą 
metodą jest mierzenie średnic elipsy (błąd ±13%). Podobne wy-
niki (±14%) uzyskali dla metody liczenia kwadratów, a najmniej 
dokładne (±23%) dla metody szacunkowej. Według tych auto-
rów [14], średni czas pomiaru i obliczania powierzchni czerwiu 
w jednej rodzinie przy stosowaniu metody mierzenia średnic 
elipsy wynosi 9 minut, metody liczenia kwadratów – 20 minut, 
metody szacunkowej – 1 minutę, a dla metody obrazkowej – 76 
minut. Według Skowronka i Marcinkowskiego [38] najbardziej 
godną polecenia jest metoda liczenia kwadratów. Stwierdzili 
oni, że wszystkie badane metody zawyżają wyniki w porówna-
niu do metody fotograficznej. W metodzie mierzenia średnic 
elipsy wyniki zawyżane są średnio o 19%, w liczeniu kwadratów 
o 13%, a w szacunkowej o 12%. Według cytowanych autorów 
[38], średni czas pomiaru i obliczania powierzchni czerwiu w 
jednej rodzinie przy zastosowaniu metody mierzenia średnic 
elipsy i liczenia kwadratów wynosi około 10 minut, metody sza-
cunkowej – około 8 minut, a metody fotograficznej – ponad 124 
minuty. Dokładność pomiarów w dużym stopniu zależy od oso-
by wykonującej. Wyniki pomiarów dokonywanych przez różne 
osoby różnią się średnio aż o 30%. Skowronek i Marcinkowski 
[38] stwierdzili ponadto, że skłonności różnych osób do zawy-
żania lub zaniżania wyników nie pozwalają na porównywanie 
pomiarów wykonywanych przez różne osoby.

Podsumowując należy również wspomnieć o możliwościach 
wykorzystania programów komputerowych do pomiarów po-
wierzchni czerwiu na podstawie fotografii plastrów. Jednak ge-
neralnie nie jest istotne, jaka metoda jest stosowana, a jedynie 
to, aby w każdej z porównywanych grup doświadczalnych za-
stosowana była ta sama metoda. Ważne jest również, aby po-
miary we wszystkich grupach wykonywała ta sama osoba, 
wówczas błąd pomiaru będzie w każdej z nich podobny. Warto 
podkreślić, że niemal wszystkie badania dotyczące rozwoju ro-
dzin pszczelich oparte są na pomiarach ilości znajdującego się 
w nich czerwiu. Dzięki temu można ocenić wszelkiego rodzaju 
dodatki żywieniowe, czy porównać różne sposoby podkarmia-
nia stymulacyjnego, aby jak najlepiej przygotować rodziny 
pszczele do zbioru nektaru i zapylania roślin.
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