
Pollenanalytiske Undersøgelser 
over Honningbiernes Trækplanter. 

II. Undersøgelser i Maj og Juni Maaned. 

Af Chr. Stapel og K. M. Eriksen. 

Nærværende Undersøgelser er udført med Understøttelser fra 
henholdsvis Laurits Andersens Fond (Undersøgelserne i Frugttræernes 
Blomstringstid, Maj Maaned) og Danske Landboforeningers Frø. 
forsyning i Roskilde (Undersøgelserne i Juni Maaned). 

Ved det daglige Arbejde har vi haft en betydelig og værdifuld 
Medhjælp af en Række Biavlere og andre Interesserede, der paa de 
respektive Stationer' har forestaaet de Prøveudtagninger af Bier, der 
danner Grundlaget for Undersøgelserne: Kommunelærer Laurits Niel
sen, H o It e; Landbrugskandidat A. Søby, V i r il ru g a a r d pr. Lyngby; 
Gartner L. Andersen, Ca ri s høj pr. Lyngby; Landbrugskandidat E. 
Clausen, 0to ftega a rd pr. Taastrup; Forstander Ove Pinholl, Kære
have pr. Ringsted; Lærer S. G. -Clausen, Slaglille pr. Fjenneslev; 
Ins pektør A. A rhnung, I d a g a a r d pr. Slagelse; Landbrugskandidat 
Kr. Bertelsen, Tystofte pr. Skælskør; Godsejer Poul Hansen, Juliane
lyst pr. Stenbjerg; Overassistent A. P. Petersen, Varde; Assistent 
Chr. Esbensen, Studsgaard; Førstelærer J. M. Møller, Grønning pr. 
J ebjerg (Salling). 

Vi benytter denne Lejlighed til at takke ovennævnte Institutioner 
for de ydede Bevillinger til Arbejdets Gennemførelse, samt alle Med
arbejdere for værdifuld Medhjælp. 

1. Materialets Oprindelse og Undersøgelsernes Omfang. 
2. Honningbiernes Trækplanter i Maj Maaned (Frugttræemes Blomstringstid). 
3. Honningbiernes Trækplanter i Juni Maaned. 
4. Honningbiernes Trækplanter i Juli Maaned (Rødkløverens Blomstringstid). 
5. Pollentræk og Nektartræk. Om den pollenanalytiske Metodes Rækkevidde. 
6. Sammenfattende Oversigt. 
7. Summary in English. 
8. Litteratur. 
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t. Materialets Oprindelse og Undersøgelsernes Omfang. 
I et tidligere Arbejde (Sfapel og Eriksen, 1936) har vi gjort 

Rede for en pollenanalytisk Undersøgelse af Honningbiernes 
Forhold til Rø d k l ø veren, samt til de samtidig med Rødklø
veren blomstrende »andre Planter«. Disse Undersøgelser i Juli 
Maaned i Aarene 1934 og 1935, hvis Resultater kort refereres 
Side 144, suppleres ved nærværende med Undersøgelser for 
Maj Maaned (Frugttræernes Blomstringstid) i Aarene 1934, 
1935 og 1936, samt en Undersøgelse for Juni Maaned i 1936. 
Der er herved skaffet et ret omfattende Indblik i Honning
biernes Trækplanter i de 3 vigtigste Maaneder af Sæsonen, 
idet der ialt er indfanget ca. 60.000 Bier og udført et tilsva
rende Antal Pollenundersøgelser ved Mikroskopi - en Metodik, 
der sætter os i Stand til at afgøre, hvilke Planter netop disse 
indfangede Bier har besøgt. Men desværre har bevillingsmæs
sige Hensyn medført, at Undersøgelserne er gennemført som 
3 af hinanden uafhængige Forsøgsrækker, idet Majundersøgel-

. serne og Juliundersøgelserne hver for sig indgik i et særligt 
Program, gaaende ud paa en mere omfattende Undersøgelse 
af henholdsvis Frugttræernes og Rødkløverens Bestøv
ningsforhold, medens Juniundersøgelsen alene er udført for 
at fremskaffe et S u p P l e m e n t for det mellem liggende Tidsrum. 
Denne forskellige Oprindelse af Materialet er Aarsag til, at vi 
i det følgende giver en Fremstilling af Resultaterne for hver 
Maaned for sig, idet vi da til Slut søger at bøde paa den her
ved opstaaede Mangel paa Kontinuitet ved en Sammenfatning 
af hele Undersøgelsesperiodens vigtigste Resultater. 

Den anvendte Metodik har ved nærværende Undersøgelser været 
den samme, som ved tilsvarende tidligere Undersøgelser (Stapel 1934, 
Slapel og Eriksen 1936), nemlig daglig (eller næsten daglig) Prøveud
tagning af hjemvendende, pollenbærende Bier paa bestemte Bistaders 
Flyvebrædt og senere Analyse af disse Biers Pollen, hvorved der faas 
Oplysning om, hvilke Planter disse Bier har besøgt. Paa hver Station 
er der taget Prøver af 2 forSkellige Bistader. og der er saa vidt muligt 
sørget for, at disse 2 Staders Familier var af forskellig Race (lta li e n e f

bier, »danske" Bier eller Krydsninger). Hver Prøveudtagning 
har i Reglen omfattet ca. 25 Bier pr. Stade. Efter at Bien er fanget 
og dræbt, er et Ben med Pol1enladning amputeret og lagt i etiketteret 
Prøveglas sammen med de øvrige Biben fra samme Dags og samme 
Stades Prøveudtagning, hvorefter hele Prøven er sendt os til mikro· 
skopisk Analyse. 
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2. Honningbiernes Trækplanter i Maj Maaned 
(Frugttræernes Blomstringstid). 

Disse Undersøgelser indgik som Led i en Undersøgelse 
over Frugttræernes Bestøvningsforhold, et Arbejde som 
blev planlagt og udført i Samarbejde med fhv. Afdelingsbestyrer 
Olaf Nielsen, og som allerede er offentliggjort (Slapel, 1939). 
Samtidig med disse Undersøgelser over Honningbiernes Fore
komst og Færden i Frugttræernes Blomster fandtes det af In
teresse at vide Besked med, i hvilken Grad Honningbier i be
stemte Bistader søgte til Frugttræerne, samt til andre samtidig 
b10mstrende Planter, der saaledes kunde betragtes som Kon
k u r r e n t e r til Frugttræblomstern e. 

Et orienterende Forsøg blev foretaget i 1934 paa Carl shøj 
ved Lyngby, hvor der fra 2 Bistader i Tiden 1. Maj-I5. Juni 
næsten daglig blev udtaget ca. 15 Bier fra hvert Stade til 
Undersøgelse. 

Tabel 1. Oversigt over Honningbiernes Trækplanter. 

Carlshøj 1934. 

Trækplanternes Fordeling 
i Procent 

Trækplantens Navn 

1.-16'117.-31.11.-15. 
Maj Maj Juni 

I I Gen-
nemsnit 

Aesculus (Hestekastanie) ................. 
I 

1.5 
I 

1.5 -
I 

1.0 
Brassica-Sinapis (Korsblomstrede) ........ 9.4, 9.5 14.7 11.3 
Centaurea cyanus (Kornblomst) .......... 1.8 2.8 21.5 9.1 
Fragaria(J ordbær) ...................... 1.5 28.1 0.8 9.9 
Prunus, Pirus o. lign. (Frugttræer) ....... 79.2 0.3 - 25.8 
Rubus fruticosus (Brombær) ............. - 9.5 - 3.1 

» idaeus (Hindbær) ................. 1.2 33.0 59.0 31.6 
Taraxacum (Mælkebøtte) ................. 1.5 10.1 0.3 3.9 
Viola (Stedmoderblomst) ................ 

II 

- 1.8 

I 

- 0.6 
Andre Planter .......................... 3.9 3.4, 3.7 3.7 

Antal undersøgte Honningbier (Pollen-

li I I I 
prøver) ..................... '" ...... 330 327 354 1011 

Det skal bemærkes, at Carlshøj ligger isoleret fra anden 
Bebyggelse paa aaben Mark, omgivet af Frugthave (Frugt
træer, Hindbærkulturer o. a.) og med ret stor Afstand til Skov. 
Frugttræerne blomstrede i alt væsentlig fra Slutningen af April 
til Midten af Maj. I Tabel 1, som viser Resultatet fra begge 
Bistader under eet, ses det, at der i alt er undersøgt 1011 
Honningbier i hele Tidsrummet 1. Maj-IS. Juni, hvoraf 1/4 
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(25.8 pCt.) havde besøgt Frugttræer og næsten 1/3 (31.6 pCt.) 
Hindbær, medens Jordbær, Kornblomst og Korsblom
strede (»AgerkaaI« o. lign.) hver var besøgt af ca. 1/10 af Bierne. 
Andre Trækplanter har kun spillet en lille Rolle; en Del af 
disse er nævnt i Tabellen, medens der i Rubrikken »andre 
Planter« er inkluderet en lang Række, der tilsammen kun har 
udgjort 3.7 pCt. (bl. a. Hvid Anemone (Anemone nemorosa), 
Tusindfryd (Bellis perrennis), Ager-Snerle (Convolvulus arvensis), 
Tvetand (Lamium), Eg (Quercus) , Rose (Rosa), Snebær (8ym
phoricarpus racemosus) , Hvidkløver (Trifolium repens), forskellige 
Skærmplanter {Umbellifera} samt nogle, som ikke kunde be
stemmes). 

Da »Konkurrence-Problemet« for nærværende Undersøgelser 
kun er aktuelt i Frugttræernes Blomstringstid, og denne Un
dersøgelse er strakt langt ud over disses Blomstring, har vi 
delt Undersøgelsestiden op i 3 Perioder, 1.-16. Maj, 17-31. 
Maj og 1.-15. Juni. Det ses, at i første Periode (den Tid, 
hvor Frugttræernes Blomstring hovedsagelig faldt), har 4/5 af 
Bierne (79.2 pCt.) besøgt Frugttræblomster, d. v. s., at Bierne 
i meget høj Grad har udnyttet denne Trækkilde. For saa vidt 
Hensigten med de opstillede Bistader har været, at Bierne skulde 
komme Bestøvningen til Gode, maa Resultatet siges at være 
overordentlig godt. Vi skal senere vise, at det langt fra er altid, 
at Honningbierne i den Grad søger til Frugttræerne. 

I øvrigt er det tydeligt, at Carlshøj ligger i en Egn, der 
er forholdsvis fattig paa Biplanter, naar der ses bort fra selve 
Frugtkulturerne. Den Rolle, disse Kulturer, der sukcessivt har 
afløst hinanden med Blomstring, har spillet for Bierne, og om
vendt disse for Bestøvningen, fremgaar tydeligt af hosstaaende 
Oversigt, hvor hele Tidsrummet er delt i 6 Perioder: 

Carlshøj 1934. 

Frugtkulturernes Fordeling i Procent 

Trækplantens Navn 1.-7. 18.-1?·117.-~3·124·-~1.1 1.-8. 19.-15. 
Maj Maj Maj Maj Juni Juni 

Prunus (Blomme o. a.j .......... 55 3 - - - -
Pirus (Pære, Æble) ............. 30 66 1 - - -
Fragaria (J ordbær ) ............. - 4 28 32 1 -

Rubus fruticosus (Brombær) .... - - 6 14 - -
Rubus idaeus (Hindbær) ........ - 2 31 31 42 73 

,Frugt« ialt ......... ' ......... ·11 85 [. 75 I., 66 I 77[. 43 I 73 
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Det ses, at en meget stor Procentdel af Honningbierne 
hele Perioden igennem har besøgt en eller flere af disse Frugt
arter og saaledes gjort udmærket Fyldest ved disses Bestøvning. 
De eneste Ikke-Haveplanter, der har formaaet at tiltrække større 
Mængder af Honningbier, var Mark-Ukrudtsplanterne »Agerkaal« 
(Brassica-Sinapis, 11.3 pCt. . Honningbier) og Kornblomst (Cen
iaurea cyanus, 9.1 pCt.). 

I 1935 har vi foretaget en tilsvarende Undersøgelse over 
Honningbiernes Trækplanter i Frugttræernes Blomstringstid paa 
7 forskellige Stationer paa Sjælland: Kærehave ved Ringsted 
(2.-31. Maj), Holte (4.-30. Maj), Lyngby (4.-29. Maj), Fre
deriksdal (4.-29. Maj), Carlshøj ved Lyngby (5.-31. Maj), 
Brøndby (6.--31. Maj) og København (6.~29. Maj). Paa hver 
Station er der undersøgt fra 500 til over 1000 Bier (se Tabel 2) 
eller iali 5929 Bier, af hvilke 55.2 pet. kom med Pollen fra 
Frugttræer og altsaa har besøgt disse. Det ses i Tabellen, at 
der er stor Forskel paa Frugttræhesøget paa de forskellige Lo
kaliteter, Kæreba ve ligger lavest med kun 20.2 pCt., Køben
havn højest med 90.2 pCt. og de øvrige Stationer som følger: 
Holte 34.4, Brøndby 56.5, Lyngby 58.8, Carlshøj 62.1 og 
Fre d e rik sd al 64.1 pCt. Frugttræblomster. 

Tabel 2. Oversigt over Honningbiernes Trækplanter. 
Maj, 1935. 

Træk p la n ternes Fordeling i Procent 

I 
-

I 

:::: 
I 

~ r:: r:: "O <Il 

Trækplantens Navn q,) <Il j;>- a 
II 

j;>- :=: Cd >, 'I? Q:I >, .a ..Q q,) 
,.r:: ~ 

;..., r:: 

I 

"O ,.r:: ::: 
q,) .8 'O.(l 

<Il 
Cl) C <Il c 

II 

"O .... 
'O ~ q,) ~ !$l 

I 
1: q,) æ .... IS! ;..., Cd d 

~ ::r: ..J ~ ::s:: CQ u ...... 

Acer (Løn) ....................... 4.5 18.2 ~J 1.0 I 
0.3 ~J - 3.3 

Aesculus (Hestekastanie) ........... 0.4 1.4 - 0.2 0.5 
Anemone ......................... 2.0 - - - - - 0.3 
Betula (Birk) ..................... 1.4 - - - - - -- 0.2 
Brassica-Sinapis (Korsblomstrede) ... 17.2 30.5 17.1 15.6 0.5 23.0 16.4 17.2 
Fagus (Bøg) ...................... 18.0 1.9 - - - - - 2.8 
Fragaria (Jordbær) ....... , ........ 1.8 1.5 1.4 1.8 - 3.0 3.7 1.9 
Pirus, Prunus o. lign. (Frugttræer) .. 20.2 34.!l 58.8 64.1 90.2 56.5 62.1 55.2 
Quercus (Eg) ..................... 12.1 1.1 14.6 9.2 - - 0.3 5.3 
Ribes (Ribs, Stikkelsbær) .......... 0.4 1.4 1.1 0.8 - 3.3 0.3 1.0 
Rubus (Hindbær) ................. 0.1 2.0 0.8 0.<1, 4.3 - 0.5 1.2 
Taraxacum (Mælkebøtte) ........... 

r~:: 7.4\ 5.6 5.9\ 0.2 13.8 16.1\ 9.9 
Andre Planter .................... 0.3 1.2 4.5 0.3 0.4 1.2 0.2 

Antal undersøgte Bier (Pollenprøver) \)1088)944 7141488\604\1050\10411 5929 
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Bistaderne paa Kærehave var anbragt i en ret stor Frugt 9 

have, saaledes at det skulde synes muligt, at Udnyttelsen af 
Frugttræblomsterne ikke behøvede at være begrænset til 1/5 af 
Bierne. Vi foretog ganske vist ingen U ndersøgelse af Bibestanden 
i selve Blomsterne og ved saaledes ikke, hvorledes det absolutte 
Besøg i Blomsterne har været. Har dette været stort, f. Eks. 
med i Gennemsnit 1 Honningbi pr. ca. 1000 Blomster, kan 
man regne med, at' »Tætheden« af Honningbier har været saa 
stor, at yderligere Tilgang næppe kan ventes. Hds en saadan 
Tæthed har kunnet præsteres af 1/5 af de forhaandenværende 
Bistaders Arbejdsstyrke, har de andre Bier maaUet søge til 
andre Trækkilder. Dækker denne skitserede Mulighed Virkelig
heden, vil det sige, at selvom kun 1/5 af den lokale Bestand 
af Bier har besøgt Frugttræerne, har Frugtavlen der paa Stedet 
dog været tilstrækkelig betjent af disse (under Forudsætning 
af, at de har haft befrugtningsdygtigt Pollen at transportere l). 
Men der er ogsaa den Mulighed, at Frugttræerne ikke har været 
betjent i tilstrækkeligt Omfang, og at dette skyldes, at Bierne 
først og fremmest har søgt til andre Blomster. I Tabellen ses 
det, at disse andre Planter fortrinsvis har været »Skovtræer« 
(Bøg, Eg, Løn, Birk og Hestekastanie, tilsammen besøgt af 
godt lis af Bierne (36.4 pCt.), samt Markplanter {Korsblom
strede og Mælkebøtte, tilsammen besøgt ogsaa af godt l/S af 
Bierne (37.5 pCt.). Denne Trækplantefordeling stemmer godt 
overens med, at Frugthaven paa Kærehave, hvor Bistaderne 
stod. grænser til Skov til den ene Side og aaben Mark til den 
anden. 

Paa Carlshøj og i Brøndby og Frederiksdal var Bi
staderne anbragt i Erhvervsfrugthaver, og rundt regnet 3/5 af 
Bierne søgte disse Steder til Frugttræblomsterne. løvrigt er 
Trækplantelisten alle tre Steder præget af Stationernes Nabo
skab til større Marktlader, idet baade Korsblomstrede og Mælke
bøtte har været flittigt besøgt. At Frederiksdal grænser op til 
Skov ses af de 9.2 pCt. Egepollen. - Sammenholdes Listen af 
Trækplanter paa Carlshøj med den fra. Aaret 1934, bemærkes 
det, at Hindbær og Jordbær ikke her spiller den Rolle, SOUl 

Aaret forud. Men dette kan skyldes en senere Blomstring i 1935, 
hvor disse Kulturer først blomstrede nævneværdigt, efter at 
vore Undersøge1ser afsluttedes. 

I Holte og Lyngby var Bistaderne anbragt i Villakvar
terer med mange Frugthaver, me~l begge Steder var der ret 
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nært til baade Skov, Mose og aabent Land, hvoraf Trækplante
listerne ogsaa bærer Præg. Paafaldende er i Holte den stærke 
Udnyttelse af Løn (Aeer, 18.2 pCt.) og i Lyngby af Eg (Quereus, 
14.6 pCt.). 

K ø b e n h a v n er m aaske den Station, d er har de in teres
san teste Resultater. Bistaderne var her anbragt i Landbohøj
s k o 1 e n s H a ve ved Rolighedsvej , et K varter ru ed megen høj 
Bebyggelse og derfor et forholdsvis lille Haveareal, naar der 
ses bort fra selve Landbohøjskolens Have. I denne findes der 
et anseligt Areal med Frugttræer, især i Kvarteret ved BfLlowsvej. 
I Tabellen ses det, at 9/10 af Bierne (90.2 pCt.) har søgt til 
Frugttræernes Blomster, den højeste Udnyttelse af denne Træk
kilde, som vi har set over et saa langt Tidsrum, som mere 
end 3 Uger (6.-29. Maj). Den københavnske Frugtavl har 
været udmærket betjent af disse opstillede Bifamilier, og onl
vendt, disse har nydt godt af Frugtavlen. Men med vort Kend
skab til Trækforholdene i denne Del af København, maa vi 
antage, at Biernes meget høje Udnyttelse af Frugttræerne skyldes, 
at der ikke har været nævneværdig Konkurrence fra andre 
Planter, simpelthen fordi andre smntidig blomstrende og for 
Bierne velegnede Trækplanter ikke var til Stede i rimelige 
Mængder paa det Tidspunkt, hvor Frugttræerne blomstrede. 

I Tabellen er der i den sidste Linie over Trækplanter op
ført en Rubrik for »Andre Planter«. Den omfatter en Række 
forskellige, som har været besøgt af mindre end l pCt. af Bi
erne, bl. a. Eng-Kabbeleje (Caltha palustris) , Okseøje (Chry
sanfhemum), Tvetand (Lamium), Skovsyre (Oxalis) , Ranun
kel.(Ranuneulus), Hvidkløver (Trifolium repens), Vikke (Vicia), 
Stedmoderblomst (Viola), Rhododendron, Gran (Pieea), Syren 
(Syringa), samt nogle, som ikke kunde bestemmes. 

I 1936 har vi i Frugttræernes Blomstringstid gentaget 
Undersøgelsen over Honningbiernes Trækplanter paa 7 Stationer, 
hvoraf 4 paa Sjælland og 3 i Jylland, nemlig Virumgaard 
(9. -31. Maj), Holte (1.-21. Maj), Kæreha ve (7 .-iH. Maj), 
Slaglille (1.-30. Maj), Varde (3.-31. Maj), Studsgaard 
(3.-26. Maj) og Grønning (Salling, 1.-30. Maj). 

Paa disse Stationer har der i paagældende Tidsrum i alt 
været undersøgt 5755 Bier (se Tabel 3), hvoraf knap l/S (31.9 
pCt.) havde besøgt Frugttræer. Det er en noget mindre Procentdel, 
end ved Undersøgelsen Aai'et før, hvor godt Halvdelen havde 
besøgt Frugttræer. Det bemærkes, at Pil (Salix) har været over· 



136 

Tabel 3. Oversigt over H Oll n in gbiern es Træ kpl a II te r. 
Maj, 1936. 

Trækplantens Navn 

Acer (Løn) ..... " ............... . 
Aesculus (Hestekastanie) .......... . 
Anemone ........................ . 
Bl'assica-Sinapis (Korsblomstrede) .. . 
Betula (Birk) .................... . 
Ca rex (star) ..................... . 
.Fagus (Bøg) ..................... . 
Fragaria (Jordbær) ............... . 
Pirus, Prunus o. lign. (Frugttræer) .. 
Quercus (Eg) ..................... . 
Ranunculus (Ranunkel) ........... . 
Ribes (Ribs, Stikkelsbær) ......... . 
Rubus (Hindbær, Brombær) ...... . 
Salix (Pil) ....................... . 
Taraxacum (Mælkebøtte) .......... . 
Ulmus (Elm) .................... . 
Andre Planter ................... . 

II TrækplanternesFordeling i Procent 

li 11 ~I å i 111 J i 
11 J I j ] I ~ I ~ I ! 111 J 

4.1l1 0.5 1.s 9.1l 7.s O.sl 5) 4.3 
3.4 I - 0.3 0.6 - - i 1. Il 0.8 
0.71 5.5 5.3 6.5 - - i 2.7 3.0 
0.5 I 4.2 - 1.8 4.5 ~21' O,j 2.1 

- I - 3.3 0.9 0.5 I - 0.7 
- I - - 3.4 - O.l. 0.6 0.6 
0.6 0.5 1.9 2.4 - 0041 0.2

1 

0.9 
2.9 - - - 0.9 0.1 I -I 0.5 

62.7 24.1 44.5 10.0 34.4 37.8 I 9.7131.9 
- - 5.1 1.4 0.3 0.5 I 1.51. 1.2 
0.9 - 0.3 2.2 3.7 - l 0.9 1.1 
4.1 0.5 0.4 0.6 2.5 0.9 i 0.4 1.3 

0.9 - - 0.4 0.3 0.1 I -II 0.2 
12.1 59.7 12.41 42.5 25.7 38.4 56.31 35.3 

3.8 4.2 23.9 '117.2 16.8 8.9115.5112.9 

1

- - i 0.5 0.5 - 6.4 2.0 1.3 
I 3.41 O.sl 0.3 u.61 2.6 2.41 3.0

1

! 1.9 

Antal undersøgte Bier (Pollen prøver) !11133!385!7881968!650 1791 11040!!5755 

ordentlig stærkt besøgt, nemlig i alt af 1/3 af Bierne (35.3 pCt ) 
eller lidt mere end Frugttræerne, og der kan næppe være Tvivl 
om, at det er Pileblomsterne, der som Konkurrent til Frugt
træblomsterne, har svækket Besøget paa disse. Det var i Maa
nedens første Halvdel, at Besøget paa Pil var saa stort, og som 
det ses i Tabellen, har dette spillet en Rolle paa alle 7 Stationer, 
omend der er stor Forskel fra Station til Station (Virumgaard 
og Kærehave ca. 12 pCt., Holte og Grønning lige ved 60 
pCt.). Tilfældet fra Grønning er interessant, fordi der paa denne 
Egn af Formanden for Danmarks Biavlerforening (Førstelærer 
J. M. Møller, Grønning), er gjort et stort Arbejde for ved Plant
ning af gode, pollenydende Pilearter, at bidrage til, at Honning
bierne i det tidlige Foraar har en god Pollentrækplante at ty 
til. Pollenanalysen har vist, at Bierne honorerer disse Bestræ
belser ved i høj Grad at udnytte Pileblomsterne. 

løvrigt ses det i Tabellen, at det i det store og hele er de 
samme Planter, som Am'et i Forvejen, der har spillet en Rolle 
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for Bierne. Den mest dominerende efter de allerede nævnte' 
(Frugttræer og Pil) er Mæl kebøtte, der i Gennemsnit er besøgt 
af 12.9 pet. af Bierne; særlig stort Besøg er noteret paa Kære
have, hvor næsten 1/4 (23.9 pCt.) af Bierne benyttede denne 
Trækplante. Det er paafaldende, at Korsblomstrede kun har 
været besøgt i forholdsvis ringe Grad (ialt af 2.1 pCt. af Bierne), 
medens Besøget paa disse i 1935 var meget større (17.2 pCt.). 
Det skyldes, at Blomstringen i 1936 faldt væsentlig senere. Paa 
en Del Stationer har vi fortsat Prøveudtagningen af Bier til 
Pollenanalyse gennem hele JURi Maaned, og herved viste det 
sig, at de korsblomstrede i første Halvdel af Juni leverede store 
Pollen mængder til Bierne (se Side 144 øverst). 

Som sædvanlig har »Skovtræer« leveret et væsentlig Kon
tingent af Pollen til Bierne, nemlig tilsammen ca. 10 pCt. fra 
Løn, Hestekastanie, Birk, Bøg, Eg og Elm, foruden det 
allerede nævnte store Kontingent fra PiL 

Ejendommeligt er det, at Star (Carex) har været benyttet paa 
3 Stationer, iSlaglille ovenikøbet af 3.4 pet. af Bierne. Pollen her
fra er sikkert ligesom Græssernes Pollen ikke særlig egnet som Næring 
for Bierne, og naar det faktisk samles, tyder vi dette derhen, at paa
gældende Egn har været fattig paa mere egnede Trækplanter. I Slag
lille har f. Eks. kun 10 pet. af Honningbierne søgt til Frugttræer, et 
Forhold som sikkert skyldes, at der inden for rimelig Nærhed kun 
har været faa Frugttræer i Forhold til Stedets Mængde af Bier. At denne 
Egn i Maj Maaned har været ret fattig paa Trækplanter, bestyrkes 
ogsaa af, at Listen over Trækplanter herfra er lang, d. v. s. at Bierne 
har søgt paa mange forskellige Arter (se Tabellen). Det er en Erfaring, 
vi har gjort, at jo bedre Trækforholdene er, desto færre forskellige 
Arter søges af Bierne. En Plante som Anemone, der i April-Maj Maa
ned blomstrer i uhyre Antal i Skove og Enge, er meget hyppigt inden 
for Biernes Rækkevidde, men alligevel søges den ret sjældent, netop 
fordi den er lidet yndet. Naar ikke desto mindre 6.5 pCt. af Bierne i 
Slaglille har søgt den, tyder vi det paa samme Maade, som ovenfor 
med Star-Pollenet, at mere egnede Trækplanter har manglet paa paa
gældende Egn. 

I Rubrikken »Andre Planter« (Tabel 3) indgaar en Række, 
som har været besøgt af mindre end 1 pCt. af Bierne (bl. a. 
Engelskgræs (Armeria), Tusindfryd (Bellis), Klokkelyng 
(Erica), Blaahat (Knautia), Tvetand (Lamium), Narcissus, Val
mue (Pap a ver) , Gran (Picea) , Vejbred (Plantago), Kobjælde" 
(Palsatilla) , Rhododendron, Rose (Rosa), Klokkehyacinth 
(Scilla), Syren (Syringa) , . Tulipan (Tulipa), Følfod (Tussi
lago), Stedmoderblomst (Viola) m. fl.). 
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Skal vi give et Resume llled Henblik paa Honningbiernes 
Forhold til Frugttræblomsterne i disses Blomstringstid, saadan 
som det ved disse pollenanalytiske Undersøgelser har vist sig 
i 3-Aaret 1934-1936, maa det blive, at Honningbierne i høj 
Grad benytter sig af Frugttræblomsterne, tydeligt nok 
desto mere, jo større Frugttræarealet er i rimelig Nærhed 
af Bistaderne, men i høj Grad ogsaa afhængigt af, hvilken 
Mængde af andre gode Trækplanter, der er i Nærheden. 
Disse andre Trækplanter kan henføres til to store Grupper, l. 
»M a r k p l a n te r«, hovedsagelig omfattende Mælkebøtte, »Ager
kaal« og Kornblomst, og 2. »Skovtræer« omfattende Løn, 
Hestekastanie, Birk, Bøg, Eg, Elm og i særlig Grad Pil. Be
tegnelserne Markplanter og Skovtræer maa naturligvis ikke tages 
for bogstavelig; Mælkebøtte kan træffes andre Steder end paa 
Marker, men det er vort Indtryk, at selvom der findes mange 
Mælkebøtter i Haver, Vejrabatter o. lign. Steder, saa er det først, 
naar de findes paa store Flader, som Græsmarker, Enge og 
Overdrev, at de kommer til at spille en væsentlig Rolle i Biernes 
Ernæringshusholdning. Løn, Hestekastanie, Elm o. s. v. behøver 
heller ikke at udgøre en Del af en Skov, det kan dreje sig om 
Træer her og der i Beplantninger omkring Bebyggelser, men 
det er tydeligt, at det først bliver af Betydning for Bierne, 
naar der er større Bevoksninger, saadan som de netop kan 
findes i Skov, Krat eller som Alleer. Pilehegn kan nok spille 
en stor Rolle, men Pilen faar sikkert ogsaa størst Betydning, 
naar den findes i store Bevoksninger i Skove, Moser el. lign. 

Fig. 1. Trækplantekurver i Frugttræernes Blomstringstid, Maj 1935. 
Gennemsnit af 7 Stationer. 1. Frugttræer (herunder - - - - -Kurve for 
PrImus, -' - • -Kurve for Pirus o. ligu. 2. Markplallter og '3. Skovtræer. 

Se Teksten. 
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Fig. 2. Trækkurver i Frugttræernes Blomstringstid, Maj-Juni 1936. 
Gennemsnit af 7 Stationer. 1. Frugttræer (herunder - - - - -Kurve for 

Prunus, _. - . -Kurve for Pims o.lign.), 2. Markplanter og 3. Skovtræer. 
Se Teksten. 

Steder. I selve Haverne betyder de egentlige Haveplanter (ud
over Frugttræerne) som Prydplanter, Frugtbuske o. s. v. ikke 
stort i Frugttræernes Blomstringstid, i Tiden forud for denne 
er f. Eks. Stikkelsbær sikkert en vigtig Trækplante, og i Tiden 
efter har vi ved Undersøgelsel1 paa Carlshøj i 1934 set, at Jord
bær, Brombær og navnlig Hindbær spiller en meget stor Rolle. 
En let overskuelig Oversigt over de 3 Hovedgruppers Betydning 
Blomstringstiden igennem har vi givet i Figurerne 1 og 2. Fra 
Grundlinien og opefter aflæses direkte, hvor mange Procent af 
Bierne der i Gennemsnit af samtlige 7 Stationer har besøgt 
Frugttræblomster (Kurve 1). Som Kurve 2 og 3 følger »Mark
pollen« og »Skovpollen«, men ikke som for Frugttræernes 
Vedkommende afsat fra Grundlinien, men hver især fra den 
nedenunder liggende Kurve. Det ses, at der til Rest øverst i 
Diagrammet kun bliver en meget smal Strimmel tilbage, sva
rende til Besøget paa alle øvrige Planter, der ikke el' omfattet 
af de 3 Hovedgrupper, som omfattes af Kurverne. 

Det kan synes mærkeligt, at Kurven for Frugttræer i 1935 (Fig. 1) 
ikke viser en Blomstringskurves Forløb; det skyldes, at Undersøgel
serne er begyndt noget efter at Blomstringen er begyndt og afsluttet 
noget før dens Afslutning. I det tæt skraverede Felt, der angiver Be
søget paa Frugttræer, er der indlagt 2 punkterede Kurver, den ene 
visende Prunus-Typens og den anden Pirus-Typens Andel i Frugttræ
besøget, og Illan ser af disse partielle Kurver for de to respektive 
Slægter henholdsvis Blomstringens A fs l li t n i n g ved en f a l d e n d e Kurve 
(Prunus) og dens Begyndelse ved en stigende Kurve (Pirus). Me
dens Prunus-Kurven sikkert dækker Pl'unus-Arterne fuldstændig, er 
der under Pirus-Typen indbefattet flere Slægter end Pirus, som vi 
ikke har været i Stand til at skelne fra hinanden, bL a. Cerasus, Sorbus, 
Crataegus o. lign .• af hvilke dog kun Cerasus kan have været til Stede 
med en nævneværdig Andel ved Siden af selve Pirusslægten. 
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I 1936, hvor Undersøgelsen begyndtes noget før Frugttræernes 
Blomstring og afsluttedes meget nær samtidig med Afblomstringen, 
markeres dette ved en typisk Blomstringskurve (Fig. 2), omend noget 
ujævn i sit Forløb, en Følge af, dels at alle Frugtarter er inkluderet, 
og dels, at den er et Gennemsnit af 7 forskellige Stationer, beliggende 
paa vidt forskellige Steder i Landet. Ogsaa her har vi indlagt Kurver, 
der viser henholdsvis Prunus-Typens og Pirus-Typens Andel. 

Ved Undersøgelserne i alle 3 Aar stammer Resultaterne 
paa hver Station fra 2 Bistader, der saa vidt muligt blev ud
valgt saaledes, at det ene var beboet med Bier af italiensk 
Race, det andet med almindelige danske Bier. Hensigten 
hermed var at undersøge, om Racerne forholdt sig forskelligt 
overfor Frugttræerne, men da der ikke viste sig nogen Forskel, 
er Resultaterne fra de 2 Familier paa hver Station af Plads
hensyn meddelt under eet i Tabellerne. 

3. Honningbiernes Trækplanter i Juni Maaned. 
Disse Undersøgelser i Juni Maaned er som nævnt tænkt 

som et Supplement til de foran beskrevne Maj-Undersøgelser 
og de tidligere offentliggjorte Juli-Undersøgelser. Vi finder, at 
saadan en Undersøgelse maa være af Interesse baade for Frø
avl og Biavl. Frøavlen faar at vide, i hvilken Grad Hon
ningbierne søger til Frøafgrøder i Sammenligning med andre 
Planter, og Biavlen orienteres vedrørende de af Bierne mest 
benyttede Trækplanter. 

Der er allerede Side 131 givet en Beskrivelse af en oriente
rende Undersøgelse i første Halvdel af Juni paa Carlshøj ved 
Lyngby i 1934. I 1935 foretoges sammesteds en orienterende 
Undersøgelse i sidste Halvdel af Juni (12.-30. Juni) med føl~ 

gende Resultat som Gennemsnit af 2 Bistaders pollensamlende 
Trækbier: . 

Honningbiernes Trækplanter, Carlshøj, Juni 1935 
Brassica~Sinapis (Korsblomstrede)................... 19.8 % 
Chrysanthemum (Okseøje) ........................... 19.9 )} 
Centaurea cyanus (Kornblomst) ..................... 33.1 » 

Fragaria (Jordbær).................................. 3.0) 
Rubus idaeus (Hindbær) ............................ 1.1» 

TaraxaCllm (Mælkebøtte) ............................ 0.9» 
Trifolium repens (Hvidkløver) ................ ' .... " 11.8 » 

Umbellifera (Skærmplanter) ........ " ............. " 2.() 
Andre Planter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 8.0 » 

Antal undersøgte Bief (Pollenprøver) ; ; ............ " 703 
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Sammenlignes Resultatet herfra med det fra samme Station 
Aaret før (Tabel 1, Side 131), ses det, at Havens Planter er 
sluppet op her i sidste Halvdel af Juni, og Bierne har næsten 
udelukkende vendt sig til Markens Planter, idet de 4 vigtigste 
af disse (Korsblomstrede, Okseøje, Kornblomst og Hvidkløver) 
tilsammen har været besøgt af ca. 85 pet. af Bierne. - Blandt 
»Andre Planter« sidst i Oversigten har vi noteret Hvidtjørn 
(Crataegus), Græs (Gramineae), Kællingetand (Lotus), Ært (Pisum), 
Vejbred (Plantago), Rose (Rosa), Rødkløver (Trifolium pratense), 
Stedmoderblomst (Viola) m. fl. 

I 1936 har vi foretaget en mere omfattende Undersøgelse 
paa ialt 8 forskellige Stationer: Virumgaard (1.~30. Juni), 
øtofte (2.-30. Juni), Kærehave (10.-30. Juni), Slaglille 
(1.-30. Juni), Idagaard (9.-26. Juni), Tystofte (7 .~30. Juni); 
Julianelyst (1.-30. Juni) og Grønning (1.-27. Juni). Der 
er ogsaa her taget Prøver af 2 Bistader paa hver Station, idet 
der saa vidt muligt valgtes Bifamilier af forskelligt Racepræg, 
men da der heller ikke her, hvor Rødkløveren endnu ikke er 
begyndt at gøre sig gældende, er fundet sikker Forskel paa 
Racernes Forhold til de brugte Trækplanter, meddeles Resulta
terne fra hver Station under eet som Gennemsnit af de 2 Bi
stader. 

I Tabel 4 ses det, at der ialt er undersøgt Pollen prøver 
fra 8756 indfangede Bier, og af disse har som Gennemsnit for 
alle 8 Stationer 31.5 pCt, ener lige ved 1/3 søgt til Hvidkløver 
(Trifolium repens) som den vigtigste Trækplante, medens 
Korsblomstrede (Brassica:Sinapis), som næstvigtigst, har 
været besøgt af 28.1 pet. af Bierne. (Betegnelsen Brassica~Sina
pis dækker baade over korsblomstret Ukrudt, som Agerkaal og 
Agersennep, og over korsblomstrede Kulturplanter, som Kaalroe, 
Turnips og Kaal, idet vi ved Pollenanalysen ikke med fornøden 
Sikkerhed kan skelne disse forskellige Arter fra hinanden). Paa 
Forhaand maaUe man, med Kendskab til Biavlens Vilkaar her i 
Landet, vente, at netop Hvidkløver (hvorunder der muligvis ogsaa 
skjuler sig noget A I sike, so~ Pollen analysen. ikke kan adskille 
fra H v i d k l ø v e r) o g K o r s b lom s t r e d e s p i Il e d e H o ved r o 11 e n 
for Junitrækket. Tilsammen bar 3/5 af Bierne (60·pCt.) søgt 
til disse 2, og tager vi de øvrige}) Markplanter« med (Korn
blomst, Rødkløver, Valmue og Mælkebøtte) viser det sig, at 
over 'J/ 3 af Bierne (67.3 pCt.) har søgt ud til Markens 
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B lom s t e r. Det er vanskeligt at afgøre, hvor stor en Del af 
disse Markplanter, der har været egentlige Frøafgrøder. For 
Hvidkløverens Vedkommende kan der være Tale om baade 
Frømarker og vedvarende Græsmarker,· og for de kors
blomstrede kan det dreje sig om baade Frøafgrøder (Kaal
roe, Turnips, Kaal) og Ukrudt (~>Agerkaal«). Selvom der ved 
Valget af Stationer ikke er taget Hensyn til, om der paa paa· 
gældende Lokalitet drives Frøavl, saa har Frøavl dog været 
almindelig paa de fleste Steder, og der er næppe Tvivl om, 
at Flertallet af Bibesøgene har fundet Sted i de egentlige Frø
afgrøder. 

Tabel 4. Oversigt over Honningbiernes Trækplanter. 
Juni, 1936. 

Trækplanternes Fordeling i Procent 

Trækplantens Navn 

Acer (Løn)................... II 
Aesculus (Hestekastanie) ..... . 

1.6 
2.3 
5.2 

lA -I 3.9 0.2 
2.5 - i 6.0 -

30.2 20.8 33.1 39.7 

i 
2.3 1 0.9 
0.6 1.4 

20.1 35.4. 
14.5 2.0 

0.3 0.7 

2.2 1.6 
0.5 1.6 

40.4 28.1 
0.2 4.4 
1.0 0.4 

Brassica-Sinapis (Korsblomstrede) 
Centaurea cyanus (Kornblomst) 
Chrysanthemum (Okseøje) .... . 
Fragaria (Jordbær) ........... . 
Papaver (Valmue) ............ . 
Pi nus (Fyr) ................. . 
Pirus o. lign. (Æble o. a.) .... . 
Pisum (Ært) ................ . 
Plantago (Vejbred) ........... . 
Ranunculus (Ranunkel) ...... . 
Raphanus sativus (Radis) ..... . 
Robinia (Robinie, »Akacie«) .. . 
Rosa (Rose) ................. . 
Rubus (Hindbær, Brombær) .. . 
Salix (Pil) ............ o •••••• 

Syringa (Syren) ........... "0 

Taraxacum (Mælkebøtte) ..... . 
Trifolium pratense (Rødkløver). 

do. repens (Hvidkløver, AIsike) 
Umbellifera (Skærmplanter) .. . 
Viola (Stedmoderblomst) ...... . 
Andre Planter .... o ••••••••••• 

11.0 6.2 - 0.1 1.6 
0.8 -

I 7.3 
0.5 

9.2 
3.1 

13.0 15.9 
1.3 0.6 

0.1 0.5 
0.2 1~1 -

0.11 0.2 
2.2 0.8 

4.4 13.4 2.4 16.7,17.7 
- O~2 

- 2.2 
0.4 1.& 
1.8 0.2 
7.3 11.4 
0.4 0.3 

- - - 0.2 - - - 1.6 0.2 
0.1 - - 0.2 0.2 - 0.5 7.4 1.0 

- 2.8 -- - - - ~ - 0.4 
40.8 - - - - - - - 5.1 
- - - - - OA 0.2 - 0.1 
0.5 0.7 - - 2.5 - 0.5 - 0.5 

- -- - 5.7 - 4.1 1.0 1.01 1.5 
0.8 0.2 - 4.0 - 0.1 0.2 0.3 0.7 
0.1 0.7 - 1.5 0.2 0.2 1,4 4.2 1.0 
3.3 2.8 1.3 1.5 - 0.9 0.4 0.3 1.3 
8.0 16.5 73.3 22.4 49.2 23.3 34.4 24.7 31.5 
0.5 4.2 - 2.8 0.3 3.5 0.8 1.3 1.7 
1.4 - - 0.2 - 0.2 0.4 0.8

1 

0.4 
1.5 3.0 - 3.8 3.2 10.5 0.9 4.2 3.4 

Antal undersøgte Bier (Pollen' II I I I I I I II 
prøver) ............... , ... , 114701342 523 933 631 1221 1484 11528756 
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Medens Markplanter har været af absolut dominerende 
Betydning som Trækplanter, staar Haveplanter (sent blom
strende Frugttræer, især Æble, men ogsaa Pære, Jordbær, Hind
bær m. fl.) og »Skovtræer« (Hestekastanie, Løn, Pil, Fyr og 
Robinie) ret ens, idet hver af disse 2 Grupper har været besøgt 
af godt en halv Snes Procent af Bierne. Det skal her bemær
kes, at Betegnelsen »Pirus o. lign.« omfatter baade de egent
lige Pirusarter (Æble, Pære) samt nærstaaende Slægter som 
Crataegus (Hvidtjørn) og SOl'bus (Røn), der vanskeligt adskilles 
ved Pollenanalysen. Langt de fleste af denne Gruppes Pollen
prøver stammer dog fra de første Junidage, da sene Æblesorter 
endnu var i Blomst, saaledes at der ikke er Tvivl om, at Frugt
træer udgør en større Andel end Hvidtjørn og Røn. 

~ I Tabellen er der under Betegnelsen »Andre Planter« ind
rangeret en Del forskellige af kun ringe Betydning, b1. a. Al
mindelig Klinte (Agrostemma githago), Tusindfryd (Bellis peren
nis), Bede (Beta), Eng-Kabbeleje (Caltha palus/rb;), Ager-Tidsel 
(Cirsium arvense), Høgeskæg (Cl'epis), Kejserkrone (Fritillaria) , 
Storkenæb (Geraneum), Græs (Gramineae), Blaahat (Knautia), 
Hør (Linum), Gedeblad (Lonicera), Kællingetand (Lolus), Kamille 
(Matricaria), Eg (Quercus), Gyvel (Sal'othamnus), Snebær (Sym
phoricarpus) , Kulsukker (Symphytum) o. fl. a. 

Det er allerede i Fig. 2 Side 139 vist, hvorledes Trækkur
ven for Frugttræer viser et mindre og mindre Besøg af Bier i 
de første Junidage. En tilsvarende Undersøgelse for andre Træk
planter viser, at Hestekastanie, Løn og Pil ligeledes aftager 
stærkt i de første Junidage og fra Midten af Maaneden findes 
de praktisk talt ikke mere. Robinie, som der fandtes saa meget 

~-----------------------------------------------------------------,% 

Fig. 3. Trækkurver for Hvidkløver (Trifolium repens) og Korsblomstrede 
(Brassica-Sinapis) i Juni Maaned 1936. Gennemsnit af 7 Stationer. 
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af paa Virumgaard, besøgtes derimod over hele Maaneden med 
stærkest Besøg midt i Maaneden, formentlig svarende til, at 
Blomstringen da har været paa sit højeste. I Fig. 3 ses det, 
hvorledes Trækket paa Hvidkløver og de korsblomstrede er 
forløbet som Gennemsnit for alle 8 Stationer. (Hvidkløveren 
afsat fra Grundlinjen, de korsblomstrede i Fortsættelse heraf). 
Det ses, at Hvidkløver overhovedet ikke har været besøgt i 
første Tredjedel af Juni, i Dagene 16.-20. Juni stiger Besøget 
voldsomt og i Perioden 20.-26. Juni besøges den gennem
snitlig af 2/3 af Bierne (mellem 60 og 70 pCt.). Besøget paa de 
korsblomstrede har navnlig været stort midt i Maaneden, medens 
det er gaaet meget stærkt ned paa samme Tid, som Besøget i 
H vid kløver blev saa stort. 

4. Honningbiernes Trækplanter i Juli Maaned 
(Rødkløverens Blomstringstid). 

Disse Undersøgelser, der blev foretaget i Rød kløverens 
Blomstringstid i 1934 og 1935, er som nævnt tidligere offent
liggjort (Stapel og Eriksen, 1936). Hovedresultatet skal af Hensyn 
til Sammenhængen med det foran beskrevne kort refereres her. 

Undersøgelserne blev· foretaget paa B o n d e r u p ved Korsør 
(26. Juni-26. Juli), Vejsgaarden ved Forlev (27. Juni-
25. Juli), Ny Lellinge ved Køge (2.-30. Juli) og Alslev
gaarden ved Karise (l.-30. Juli). De angivne Datoer viser, 
at Rødkløverens Blomstring i alt væsentligt er faldet i Juli 
Maaned, hvorfor de faa Junidage af Nemhedshensyn regnes 
med til Juliundersøgelserne. I Tabel 5 ses det, at der i alt er 
undersøgt Pollenprøver fra 37192 indfangede Bier, og af disse 
har som Gennemsnit for de 4 Stationer 23.0 pCt. søgt til 
Rødkløver, 24.7 pCt. til Gulerod, 17.,1 pCt. til Hvidklø
ver, 12.3 pCt. til Kornblomst, 5.2 pCt. til Korsblomstrede 
og 5.0 pct. til Ager-Tidsel, d. v. s., at lige ved 9/10 (87.6 pet.) 
af Bierne har søgt til disse 6 Markplanter, blandt hvilke ca. 
2/4 skønnes at have været Frøafgrøder, medens 1/4 har været 
Ukrudt blandt Kulturplanterne. Hertil kommer yderligere et 
lille Kontingent af Markplanter, som Bede, Gul Okseøje, Kæl
lingetand, Valmue, .iErt, Mælkebøtte, Vikke og Stedmoder m. fl., 
der tilsammen dog kun er besøgt af faa Procent af Bierne. 

Med denne dominerende Betydning af Markens Planter 
træder Haveplanter og Skovtræer ganske i Baggrunden. Det 
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s~al nu hertil siges, at de valgte Stationer alle havde en betyde
lig Frøavl, men selvom dette ikke havde været Tilfældet, vil 
Markplanter i Juli Maaned sikkert spille den alt donlinerende 
Rolle, ganske simpelt fordi Haven og Skoven paa denne Tid 

Tabel 5. Oversigt over H o nningbi ernes Trækp 1 a n ter. 
Juli 1934 og 1935. 

Trækplantens Navn 

Asparagus officinalis (Asparges) ..... _ .. . 
Beta vulgaris tRunkelroe, Sukkerroe) .. . 
Brassiea-Sinapis (Korsblomstrede) ... _ . -
Campanula rotundifolia (Liden Klokke) . 
Centaurea cyanus (Kornblomst) ....... . 

]) jacea (Alm. Knopurt) ....... . 
Chamaenerium angustifolium (Gederams) 
Chrysanthemum segetum (Gul Okseøje) .. 
Cichorium intubus (Alm. Cikorie) ...... . 
Cirsium arvense (Ager-Tidsel) ......... . 

» sp .............. o •••••••••••• 

Convolvulus arvensis (Ager-Snerle) ..... . 
Daueus carota (Gulerod) .............. . 
Lappa tomeIltosum (Filtet Burre) ....•.. 
Labiatae {Læbeblomstrede) ............ . 
Lotus corniculatus (Alm. Kællingetand) .. 
Matricaria inodora (Lugtløs Kamille) ... . 
Papaver dubium (Gærde-Valmue) ...... . 

'I> rhoeas (Korn-Valmue) ........ . 
]) sp .......................... . 

Pastinaea sativa (Pastinak) ............ . 
Phlox ............................... . 
Pisum (Ært) .......................•. 
Plantago (Vejbred) ................... . 
Potentilla (Potentil) .................. . 
Rosa (Rose) ......................... . 
Rubus fruticosus (Brombær) .......... . 

») idaeus (Hindbær) .............. . 
Symphoriearpus racemosus (Snebær) ..•. 
Taraxacum {Mælkebøtte) .............. . 
Tilia (Lind) ........•................. 
Trifolium pratense (Rødkløver) ........ . 

1} repens (Hvidkløver) ......... . 
Vicia (Vikkel ........................ . 
Viola (Stedmoderblomst) .............. . 
Andre Planter ....................... . 

Trækplanternes Fordeling i Procent 
1934 I 1935 I __ 

Bande-I Vejs- I Ny IAlslev- I Gen-
o gaar- Lel- gaar-l nem-

I up den linge den snit 

0.6 
0.2 

0.1 
2.8 

0.3 
62.0 

0.2 

0.8 

3.5 

0.3 
0.1 
0.3 

0.2 

0.1 
24.6 

0.1 

0.1 

2.5 
U.1 
9.2 

12.6 
0.8 

0.4 
3.2 

0.1 
37.0 

0.1 

0.5 
0.6 
0.1 
0.1 

0.1 

0.2 

1.2 
1.2 
1.3 

0.1 
0.3 
0.1 

24.5 
3.5 

0.2 

7.6 
0.1 

25.2 
0.5 
0.7 
0.1 

2.5 
1.7 
0.3 I 

2.8 
0.7 
O", 

- I 0.8 

1~: l,! 1~:~ 
6.2 1.7 
0.1 

11.6 
1.5 
0.1 

0.1 
1.0 
l.l 

0.1 
0.1 
5.0 
0.8 
0.2 

24.7 
0.8 
0.4 
0.5 
0.3 

~5 I ~7 1.1 

0.3 

0.2 
0.1 
0.3 

0.1 
0.2 
1.4 

18.0 
32.0 

0.1 
0.2 
1.0 

0.1 
0.1 
0.1 

0.4 
0.2 

0.1 

0.2 
0.4 

24.9 
34.0 

0.2 
4.8 

0.9 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.5 
0.5 
0.4 

0.1 
0.2 
0.5 

23.0 
17.4 

0.1 
1.5 

Antal undersøgte Bier (Pollen prøver) .... 119220 92331 7991 1107481137192 

10 
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ikke huser større Mængder af Biplanter. Af Haveplanter har 
kun Asparges og en Pryd~Valmue gjort sig nævneværdig bemær
ket, og af Skovtræer er der kun noteret Lind. Ud over disse 
3 Kategorier af Trækplanter (Markplanter, Haveplanter og Skov
træer) kan nævnes en fjerde, nemlig vilde, urteagtige Planter 
fra Gærder, Grøftekanter, Vejrabatter, Markskel, Skove o. s. V., 

der tilsammen har udgjort 5-6 pet. (Knopurt, Liden Klokke, 
Gederams, Cikorie, Ager-Snerle, Burre, Kamille, Pastinak, Vej
bred og Potentil m. fl.). 

Medens der ,'ed Maj- og Juni-Undersøgelserne ikke viste 
sig nogen sikker Forskel paa Honningbiracernes Forhold til 
disse Maaneders Trækplanter, viste Juli-Undersøgelserne en 
meget stor og sikker Forlikel over for Rødkløver, idet den ita li
enske Bi (Apis mellifica var. ligustica) var langt flittigere til 
at besøge denne Trækplante, end den danske Bi (Apis mel/i
{ica). Til Enkeltheder herom henvises til ovennævnte Afhand
ling. 

5. Pollentræk og Nektartræk. Om den pollenanalytiske Metodes 
Rækkevidde. 

Ved den Metodik, som vi anvender ved disse Undersøgel
ser, er det Biernes Pollen, som afgiver Indicium for, hvilke 
Planter de har besøgt. Det vilde herefter næppe være uberet
tiget at lnene, at Metoden da kun gav Oplysning om Biernes 
Pollenlræk, medens den ikke kan oplyse noget om Nektar
trækket i samme Periode. 

Vi har imidlertid tidligere (1936) været i Stand til at paa
vise det sandsynlige i, at Pollentrækket paa Rødkløver sam
tidig dækkede over et Nektartræk paa denne Plante. Vor Be
grundelse for denne Opfattelse var følgende: 

1. Paa et givet Tidspunkt viste Pollenanalysen et meget stort Træk 
paa Rødkløver af de italienske Bier, medens de danske Bier ikke viste 
et tilsvarende Besøg. Da de to Racer maa have lige let ved at tilegne 
sig Pollen, medens Italienerbierne paa Grund af en længere Tunge 
har lettere ved at tilegne sig Nektar ad normal Vej i Blomsten, end 
de danske Bier, er det sandsynligt, at Italienerbiernes store Træk 
væsentligst var et Neklartræk. 

2. Samtidig med Italienerbiernes store Pollentræk, steg Antall~t af 
Nektarrøvere, især af danske Bier, i Rødkløveren, sandsynligvis en 
Følge af en særlig stærk N ektarsekretion. 

3. Samtidig med Italienerbiernes store Rødkløvertræk og de dan-
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ske Biers store Nektarrøveri, var Temperaturen meget høj, saaledes 
som det netop er en Betingelse for en stor Nektarsekretion hos 
Rødkløver. 

Det ses, at vi har maattet ty til indirekte Bevisførelse, idet 
vi ikke har haft nogen direkte Maaling af Biernes Nektarsam
ling. Ved Undersøgelserne i Grønning i 1936 har vi imidlertid 
ved Nektarmaaling været i Stand til direkte at paavise, at det 
Pollentræk, vi finder, til dels ogsaa dækker over Nektartræk. 
Førstelærer J. M. Møller, der paa Flyvebrædt samlede Bier for 
os til Pollenundersøgelse, var saa elskværdig samtidig at under" 
søge disse Biers Nektarindhold, idet Honningma,'en blev under
søgt, og det skønnedes derpaa, om den var tom eller halvfyldt 
eller fyldt med Nektar. Resultatet heraf var følgende: 

H onningm avens Fyldningsgrad 
fyldt halvfyldt tom 
pCt. pCt. pCt. 

Maj 1936, Danske Bi .. . . . . . .. 8.0 79.8 12.2 
Italienske Bi....... 0.8 59.6 39.6 

Juni 1936, Danske Bi. ........ 30.6 58.8 10.6 
Italienske Bi ...... 29.7 50.0 20.3 

Det ses her, at det er forholdsvis faa pollensamlende Bier, 
der kommer hjem til Stadet med' helt tom HonningnIave. 

Det vilde nu være af Interesse at vide, hvilke Planter, det 
er, der leverer den tomme, den halvfyldte og den fyldte Hon
ningmave. Et utvetydigt Svar herpaa, d. v. s. et Bevis paa de 
forskellige Trækplanters Værdi som Nektarproducenter, vilde 
man faa ved paa Flyvebrædtet at undersøge de enkelte Biers 
Nektarindhold (saaledes som det ogsaa er gjort ovenfor), men 
dernæst at emballere og registrere Biernes Pollenladninger hver 
for sig til senere mikroskopisk Analyse i Stedet for, som hid
til, at blande de 25 Biers Pollenladninger sammen i eet Prøve
glas. Vi har ikke ment at kunne bekoste Undersøgelser i et 
saadant Omfang, men kan alligevel ved at sammenholde Under
søgelserne af Mavernes Fyldningsgrad med Pollenanalysens 
Resultater slutte os til visse Ting af Interesse. 

I Tabel 6 ses det, at Pi l (Salix) i Grønning har været den 
alt dominerende Trækplante gennem hele Maj Maaned, og 
sammenholdes Biernes Besøg herpaa med Nektarudbyttet, kan 
der ikke herske Tvivl om, at Pilen gennemgaae.nde har leveret 
halvfyldte Honningmaver, saaledes at den ikke blot kan karak-
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teriseres som en god Pollenplante men ogsaa en jævnt god 
Nektaryder. Det er ogsaa tydeligt, at samtidig med Frugttræer
nes Blomstring begynder de fyldte Honningmaver at vise sig, 
ikke saaledes at Antallet af fyldte Maver nøjagtigt svarer til 
Antallet af Bier paa Frugttræer, men dog saaledes at der er en 
tydelig Sammenhæng mellem de 2 Størrelser (se f. Eks. den 
25. Maj, hvor 48 pCt. af Bierne har besøgt Æble og 48 pCt. 
af Bierne møder med fyldt Honningmave), saaledes at i det 
mindste Pirusarterne (Æble, ulaaske ogsaa Pære) kan være 
værdifulde Nektarydere. Dette stemmer godt overens med 
vore Erfaringer fra Undersøgelser over Honningbiernes Færden 
ude i Frugthaven (Stapel, 1939). 

T a b e l 6. O v e r s i g t o v e r H o n n i n g b i e r n e s T r æ k p l a n t e r 
og deres Nektarudbytte af samme Planter. 

(Danske Bi, Apis melli{ica). 
Grønning, Maj 1936. 

Trækplanternes Fordeling i Procent Honningmavernes 

i 
I 

N eldarindhold 
::.. 

O; 
<l) 

V' ~ ej '(? O- '"" S== ej Sd '" 2f ::E SI <l) o.. ~ a:: ::I Q o: Q. 
~ 

d ::: 
Cf.) E o.Q ar "'O .- o 

Cf.) a! 
c;j d.l 

<l) :E- a! E § E ~..:I: S o ::.. ::I ..... .::S c;j- ::.. > . ~ 

~ 
<l) <l) ,.Q Cl o 

I 
::.. Sd '"O S ~u 

'"O 
o d ~3 ::..EQ -; <:'C::E d :& O -< -< c.._ r.r; E-<~ -< .8 ':::Q. 

L - - -

I 
- 84 - 16 16 84 O 

2. - - - - 96 - 4 24 76 O 
4. - 4 - l - 92 - 4 16 84 O 
5. - - - - 92 - 8 8 92 O 
7. - 8 - - 92 - - 16 84 O 
9, - 20 - - 80 - - 4 96 O 

10. - 12 - - 84 - 4 16 76 8 
11. - - - 4 92 - 4 12 76 12 
12. - - - - 100 - - 16 76 8 
13. - - - 20 72 4 4 24 72 4 
14. - 4 - 32 64 - - 16 72 12 
15. - - 24 - 60 16 - 16 72 12 
16. - - 4 - 48 44 4 28 64 8 
18. - - 4 - 68 28 - 12 76 12 
19. 4 - 20 12 56 4 4 O 84 16 
20. 16 - 5 - 26 48 5 4 88 8 
25. 32 - 48 - 12 - 8 O 52 48 
26. 52 - l 4 -- 16 12 16 O 92 8 
27. 20 - 20 - 8 4 48 O 92 8 
28. - -

I 
8 - 24 52 16 28 72 O 

30. - - 20 - 56 8 16 O 96 4 
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Medens den nævnte Tabel 6 refererer til danske Bier 
har vi en tilsvarende Tabel for i t a l i e n s k e B i e r (af Hen
syn til Pladsbesparelse ikke medtaget her), der i det store 
og hele viser samme Trækplanter, hvorimod Italienerbierne 
har samlet betydelig mindre Nektar (Se Oversigten Side 147), 
idet f. Eks. ca. 40 pCt. (39.6 pCt.) af disse mødte med helt 
tomme Maver mod kun 12 pCt. af de danske Bier. Dette 
viser formentlig, at Bierne (som man ogsaa vilde vente) kan 
koncentrere sig om Poljensamling alene, selvom der er Nektar 
til Stede i de Blomster, de besøger, saaledes at et Pollentræk 
ikke ubetinget samtidig dækker over et Nektartræk. 

'2 
::I 
~ .-
.8 

I;'W" 

Cl 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
9. 

10. 
11. 
13. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

Tabel 7. Oversigt over Honningbiernes Trækplanter 
og deres Nektarudbytte af samme Planter. 

(Danske Bi, Apis mellifica). 
Grønning, Juni 1936. 

Trækplanternes Fordeling i Procent I 
Honning-
mavernes 

'a~ C-
I 'J'J Nektarindhold 

]: c 
~ 

'J'J '1l 

§ ab ~ '2 v 0.._ 2 ej 
I 

'J'J il,) ~ c -a ..... .- 'J'J :Q ::I (S;) s:::: ;.., il,) 
<:Ol Q) d 'J'J <l'l V(8 ~ e3- ... (S;) 8 ~ c.. (S;) <l'l <:Ol ::I ~ 0;:0- § .... ..0 o: :o o.. 

8 2~ to~ 
~ o b.OQ) U U '1l :::- ili 

il,) ~ 
u_ 

d ~ ~ Ul I;'W"~ ._~ 

~I 2~ ::I ..... .;; ..Q ::I Q) 
8 I;'W" ;.., Ul -..Q ::I i>'!_ -'" :.. ;.., o tn .... \;l <l'l rn ::I c·."... .~ ..Q E ~ rE .- .... 

Q) Ul il,) ep I;'W" ;.., ;.., ~ il,) c ;.., ......... "'O a ";u "'O 
U il,):z:: ... o o: -> ~ ~ o ~e ;..,::c C 

.8 :& '< '<--- u- CQ~ 0..._ p.:; CIl (/') E-<~ < II "=0.. 

-
I 

4 - - 44 - 20 24 - 8 - - 16 84

1 

o 
16 4 - - 12 4 28 12 - 16 - 8 16 84 o 
12 - - 8 4 8 8 - - 16 - 44 4 96 o 
8 8 - 8 4 4 32 8 - 16 - 12 20 76 4 

16 4 - 8 - 4 8 - 36 4 - 20 32 60 8 
8 - - 20 - 20 8 - 32 ..-- - 12 16 84 o 
4 - - 44 12 - 8 - 12 - - 20 28 68 4 
S - - 68 - - 4 - - s - 12 32 64 4 
3 6 30 61 - - - - - - - - 16 84 o 

- - - 92 - - 8 - - - - - 4 76 I 20 
- - 8 92 - - - - - - - - 4 96 o 
- - 16 80 - -- - - - - - 4 12 76 12 
- - 8 72 - - - - - - 16 4 o 72 28 
- - - 84 - - - - - - 8 8 32 60 8 
- - - 92 - - - - - - 4 4 o 56 44 
- - - 16 - - - - - - 84 - o 4 96 
- - - 8 - - - - - - 92 - 8 8 84 
- - - 12 - - - - - - 88 - o 24 76 
- - - 4 - - - - - - 92 4 o 4 96 
- - - 76 - - - - - - 12 12 4 64 32 
- - _. 20 - - - - - - 76 4 o 12 88 
- - - 16 - - - - - - 80 4 o 28 72 
- - - 60 - - - - - - 32 8 o 72 28 
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I Tabel 7 er der et tilsvarende Eksempel paa en Under~ 

søgeIse i Juni Maaned. Det bemærkes her, at iMaanedens 
første Trediedel har Bierne besøgt mange forskellige Planter 
uden særlig godt Nektarudbytle (mange tomme og næsten ingen 
fyldte Maver). Det er typisk, at daarlige Trækkilder næsten 
altid afslører sig i en lang Trækplanteliste (jvnf. Side 137). Men 
efter denne kritiske Periode er de Korsblomstrede i Stand til 
at tage Hovedtrækket, og vel at mærke med en ret god Nektar~ 
ydelse, 'idet tomme Honningmaver bliver sjældne, medens paa 

Fig. 4. 

Jtolt~hS.t~ .lJ/ 

(r/pis mdf/ficQ vor. !'gustit'et.) 

Fig. 5. 

Fig. 4 og Fig. 5. Kurver, der viser, at stort Nektartræk (fyldte Honning~ 
maver) falder sammen med Pollentræk paa Hvidkløver. -- Procent 
Bier med Hvidkløverpollen (Trifolium repens). ~ - - ~ Procent Bier med 

fyldte Honningmaver. (Grønning, ,1936.) 
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den anden Side helt fyldte Honningmaver ogsaa hører til 
Undtagelserne (se f. Eks. d. 13. Juni). De korsblomstrede har 
her ligesom Æbletræerne vist sig som jævnt gode Nektarplanter. 
Efter H vid kløvertrækkets Begyn d else (d. 17. J uni) ændres B il
ledet endnu mere afgørende i gunstig Retning; det er tydeligt, 
at næsten alle pollensam lende Bier fra Hvidkløver vender hjem 
med helt fyldte Honningmaver, og det er lige saa tydeligt, at 
Hvidkløveren er i Stand til at tage næsten hele Bitrækket paa 
de Dage, hvor den er stærkt nektarydende. I Fig. 4 viser en 
grafisk Fremstilling Tabellens meget smukke Overensstemmelse 
mellem Pollentrækket paa Hvidkløver og Biernes Nektarudbytte, 
og Fig. 5 viser de tilsvarende Resultater fra en anden Bifa
milie i Grønning (Familier af henholdsvis dansk og italiensk 
Race). Der kan efter disse Undersøgelser næppe være Tvivl om, 
at den af os anvendte pollenanalytiske Metode rækker 
videre end til blot at anvise Biernes Pollenplanter, men 
at den faktisk samtidig kan give et udmærket Udtryk 
for d is se PI a n ters V ærdi so m N ek tarpla n ter. 

6. Sammenfattende Oversigt. 

I Tabel 8 er det væsentligste af baade Maj, Juni og Juli 
Maaneds Trækplanter opført, idet samtlige Undersøgelser ind
gaar i disse Gennemsnitstal. I de 3 Maaneder er der indfanget 
henholdsvis 12341, 9813 og 37192 Bier eller tilsammen lige 
ved 60.000, og der er udført et tilsvarende Antal Pollenbestem
melser. 

Selvom Materialet, som nævnt, er af en forskellig Oprindelse, 
saaledes at det ikke er de samme Bistader, der danner Grund
laget for de 3 Maaneder, og saaledes at Undersøgelserne ikke 
er gennemført paa samme Stationer, saa anser vi det dog for 
givet, at Materialet i det store og hele viser det samme, som 
en uafbrudt gennemført Forsøgsrække i samme Tidsrum vilde 
have vist. Det er muligt, at de valgte Stationer i Maj Maaned 
har været stærkere knyttet til F r u gta v l og i Juli Maaned til 
Frøavl, end Gennemsnittet af Danmarks Bigaarde, men det 
er dog vor Opfattelse, at den Trækplanteliste, som Tabel 8 
viser, paa faa Undtagelser nær ret nøje dækker Trækplante
forholdene, som de gennemgaaende er i Øernes vidtstrakte Frø· 
og Frugtavlsegne. 
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Tabel 8. Oversigt over Honningbiernes Trækplanter. 
Gennemsnit af alle Undersøgelser (+ angiver ubetydelig Forekomst, 

det egentlige Antal er inkluderet i »Andre Planter«). 

Trækplantens Navn I 
Trækplanternes Fordeling 

i Procent 

I Maj I Juni I Juli 

Acer (Løn) .................•............. 
Aesculus (Hestekastanie) .................. . 
Anemone ............................•... I 

3.5 1.4 

I 
--

0.6 1.5 -
1.5 - -

Asparagus (Asparges) ..................... . - - 0.8 
Betula (Birk) .......•.................•... 0.4 - -
Brassica-Sinapis (Korsblomstrede) ......... . 9.6 27.0 5.2 
Carex (Star) .........•..•.........•....... 0.3 - -
Centaurea cyanus (Kornblomst) ........... . 0.2 7.2 12.3 

» jacea (Alm. Knopurt) ........... . - - 0,4 
Chamaenerium (Gederams) ..... , ......... , - - 1.7 
Chrysanthemum (Okseøje) ................ . + 1.7 0.1 
Cirsium arvense (Ager-Tidsel) ............. . - + 5.!} 

1> sp .............................. . - - 0.8 
Convolvulus arvensis (Ager-Snerle) ........ . + - 0.2 
Daucus carota (Gulerod) .................. . - - 24.7 
Fagus (Bøg) ............................. . 1.7 - -
Fragaria (Jordbær) ....................... . 2.1 2.2 -

Lappa (Burre) .......................... , . - - 0.8 
Labiatae (Læbeblomstrede) ............... . - - 0.4 
Lotus (Kællingetand) ..................... . - + 0.5 
Matricaria (Kamille) ...................... . - + 0.3 
Papaver (Valmue) ....................... . + 0.9 2.0 
Pinus (Fyr) ............................. . - 0.2 -
Pirus, Prunus o. lign. (Frugttræer o. lign.) .. . 43,4 10.1 -
Pisum (Ært) ............................ . - 0.3 0.1 
Plantago (Vejbred) ........................ . + 0.2 0.1 
Potentilla (Potentil) ...................•... - - 0.5 
Quereus (Eg) ............................ . 3.2 + -
Ranunculus (Ranunkel) ................... . 0.5 0.9 -
Raphanus sativus (Radis) ................. . - 0.3 -
Ribes (Stikkelsbær, Ribs) ................. . 1.1 _. -
Robinia (Robinie) ........................ . - 4.5 -
Rosa (Rose) ............................. . + 0.1 0.5 
Rubus (Hindbær, Brombær) .............. . 2.1 2.8 0.4 
Salix (Pil) ........................ , ..... . 16.4 1.3 -
Syringa (Syren) ......................... . + 0.6 -
Taraxacum (Mælkebøtte) .................. . 1l.!} 1.0 0.2 
Tilia (Lind) ............................. . - - 0.5 
Trifolium pratense {Rødkløver) ............ . 

1> repens (Hvid kløver) ............ . 
- 1.2 23.0 

+ 28.9 17.4 
Ulmus (Elm) ............................ . 0.6 - -
Umbellifera (Skærmplanter) .............. . 
Viola (Stedmoderblomst) ................. . 
Andre Planter ........................... . 

+ 
I 

1.7 -
0.1 0.5 0.1 
1.7 3.5 2.0 

Antal undersøgte Bier (PoIlenprøver) ...... . 12341 9813 37192 
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Det ses da, at i M aj M a a n ed er Frugttr æ ern e (Pirus, Pru
nus) alt dominerende som Trækplanter, idet over 43 pCt. 
af Bierne har søgt herpaa, og det ses ogsaa, at der hele Som
meren igennem overhovedet ikke findes Planter, der kOl}1mer 
op paa en saa stor procentisk Andel, som Frugttræerne. I Maj 
Maaned er Pilen (Salix) af næststørst Betydning (16.4 pCt.) fulgt 
af Mælkebøtte (Taraxaeum, 11.0 pCt.) og forskellige korsblom
strede (Brassica-Sinapis, 9.6 pCt.). Alle andre Trækplanter er i 
Sammenligning med disse 4 af underordnet Betydning, men 
det bemærkes, at adskillige »Skovtræer« tilsammen spiller nogen 
Rolle (Løn, Hestekastanie, Birk, Bøg, Eg og Elm). 

I Juni Maaned har i alt ca. 10 pCt. af Bierne søgt paa 
Frugttræer o. lign. (sene Æblesorter, i mindre Grad ogsaa Tjørn, 
Røn o. lign.). Men ellers præges Billedet i Ju ni af Hvidkløver 
(Trifolium repens, 28.9 pCt.) og Korsblomstrede (Brassica
Sinapis, 27.0 pCt.). Af andre el' der kun Grund til at nævne 
Kornblomst (Cenlaurea eyanus, 7.2 pCt.), forskellige »Skov
træer( (Løn, Hestekastanie, Robinie, Pil m. fl., der tilsammen 
er besøgt af 8-9 pCt. af Bierne, hvorved det dog bemærkes, 
at Robinie er forekommet i usædvanlig Grad paa een Station, 
se Tabel 4) og af Haveplanter : Jordbær og Hindbær med til
sammen ca. 5 pCt. 

Den meget stærke Forekomst af Gulerod (Daueus carola, 
24.7 pCt.) i J u l i er noget særegent for den Egn (Korsøregnen), 
hvor 2 af .Juli-Stationerne laa, idet del' her drives megen Frø
avl af Gulerod. For den øvrige Del af Landet vil Gulerod høre 
til Sjældenhederne som Trækplante. Til Gengæld vil vi anlage, 
at H v i d k l ø ve r e n (Trifolium repens, 17.4 pCt.) er for svagt 
repræsenteret i Juli, idet den i det ene Undersøgelsesaar (1934) 
svigtede næsten fuldstændigt i Juli paa Grund af Tørke (Tabel 5). 
Rødkløveren (Trifolium pralense, 23.0 pCt.) har været en meget 
vigtig Trækplante i Juli, især for Italienerbierne. blandt hvilke 
33.4 pCt. besøgte den, medens den i samme Tidsrum k un besøg
tes af 12.6 pCt. af de danske Bier. Endvidere maa der nævnes 
Kornbloms t (Cenlaurea cyanus, 12.3 pCt.), K o l'S bl o m stre de 
(Bl'assica-Sinapis, 5.2 pCt.), Ager-Tidsel (Cirsium arvense, 5.0 pCt.) 
og Valmue (Papaver, 2.0 pCt.), medens alle andre er af under
ordnet Betydning. 

Under Betegnelsen »Andre Planter« sidst i Tabellen er der 
inkluderet en Del, som ikke kunde bestemmes, samt en Række 
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af ringe Forekomst: Almindelig Klinte (Agrosfemma githago), 
Engelskgræs (Ameria lJlzlgaris), Tusindfryd (Bellis perrennis), Bede 
(Beta), Eng-Kabbeleje (Callha palustris) , Liden Klokke (Campa
nula .rotundifolia), Stor Knopurt (Ceniaurea scabiosa) , Cikorie 
(Cichorium intubus), Ager-Snerle (Convolvulus arvensis) , Gærde
Snerie (Convolvulus sepium), Høgeskæg (Crepis) , Dueurt (Epilo-

ca.40 andre. "'2. q '"/o Planter tQ. 'to Clndre 
Ptanter -17.3 oJ., 

CQ.1to andre 
PlQntcr .. U.1t % 

Eg Oaercus 3.2 "I., A!let"-Tid~cl 
Cl rsil,.t.hI, Q,-Y. ~-:o " ... 

Løn Acer J.5 "'o 

Kor.5blom:ifr. q.l. % Bra.ssica 
Singpi5 

MOIll\'ebøffe Ai.o '"Io 

3ørdb. Fh1garia 2.2. % 
Hindb. RUD'" s .l..8 % 
Robilu·Q. "t.S~ 

Kornblomst 
7.2"4 ~nrau"l!a 

Korsbloms1r. ~: 2 'Y.. 
ZJret$~iC"Q o.a . 

Kørnblom sf 
Centaurea "2.3 % 
c!laruus 

7QraxacuJn. Frugftrartr AO.1% 
Piru s o.I~". Hvi dlrl ø ve r 

Tri/ol lun? "''J.", % 

PiL ..{(,.'t % 
r,pens 

05alix 
tf or"blom 51r. 
.l!JrøssicQ, .l7.o% 
Sinap/s 

Fødh"øve r 
Trljoliu"" 23.0 '% 
prcrteh5e 

Frugttræer 
Prunus,Pl- ;3.4 ol.. 
ru.:s o.lig",. 

Hvidkløver 
Trl/Otiu.m 28.<1% Gulerod 
r~p~n.s .J)aUCl.lS 2+-.? ./(t 

Cetrørq 

Juni Ju.li 
Fig .. 6 Honningbiernes vigtigste Trækplanter i Maj, Juni og Juli 
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bium), Klokkelyng (Erica), Mjødurt (Filipendula), Kejserkrone 
(Fritillaria) , Gul Snerre (Ga/ium verllm), Storkenæb (Geraneum), 
Græs (Gramineae), Perikum (Hypericum) , Mark-Blaahat ([{nau
tia arvensis) , Tvetand (Lamium), Hør (Linum), Gedeblad (Loni
cera), Katost (Malva), Narcis (Narcissus), Natlys (Oenothera) , 
Skovsyre (Oxalis), Pastinak (Pastinaca), Phlox, Gran (Picea), 
Kobjælde (Pulsatilla), Rhododendron, Gyvel (Sarothamnus), Scilla, 
Snebær (Symphoricarpus) , Kulsukker (Symphyturn), Tulipan 
(Tulipa), Følfod (Tussilago) og Vikke (Vicia) m. fl. 

Fig. 6, der er et Uddrag af Tabel 8, viser med al Tyde
lighed, at Bierne søger Størstedelen af deres Føde paa nogle 
ganske enkelte Trækplanter, saaledes som det ogsaa er beskre
vet foran. Det er de store Fladers Kulturplanter, der 
først og fremmest spiller en Rolle (Frugttræer,. Frøafgrø
der o. s. v.), ligesom Ukrudtet mellem Kulturplanterne 
(Markukrudt som Agerkaal, Kornblomst, Ager-Tidsel, Mælke
bøtte m. fl.) er fremtrædende. "to ,----_--, 

I Fig. 7 er Trækplanterne ind
delt efter deres Forekomst i 4 Grup- ~ 
per: 

1. M ar k p lan ter (Frøafgrøder 
og Markukrudt). 

2. Haveplanter (Frugttræer, 
Frugtbuske, Køkkenurler, Pryd
planter). 

3. Skovtræer (Egentlige Skov
træer, samt Træer ved Bebyggelser, 
Alleer, Pilehegn o. s. v.). 

4. Andre Planter (vilde, urte
agtige Planter ved Veje, Grøfter, 
i Markskel, Skove o. s. v., som ikke 
naturligt omfattes af de 3 først
nævnte Grupper). 

Det freulgaar af Figuren, at 
Haven og Skoven i Maj Maa
ned leverer det største Kontin
gent af Trækplanler, medens 
det i Juni og Juli er Markens 
Planter, der spiller langt den 
største Rolle. Da Størstedelen af 

h'q/ Jani Juk 

Mark- Have- Skov- Andre 
planter planter træer Planter 

field garden forrest other 
plants phmts trees plants 

Fig. 7. 
Honningbiernes Trækplanter 

inddelt efter deres Forekomst. 
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Markplanterne utvivlsomt har været Frøafgrøder, maa det for 
Frøavleren være en Tilfredsstillelse at se, at Bierne i saa høj 
Grad søger til Frøafgrødernes Blomster og bidrager til disses 
Bestøvning. For Biavleren maa det være af Betydning at vide, 
at Markens Planter i J uni og Juli betyder saa meget for Bierne, 
saaledes at dette sikkert bør erindres ved Bigaardens Placering. 
Ved en hensigtsmæssig Placering af Bistaderne i Nærheden af 
de Trækkilder, der ønskes udnyttet, kan Bierne spares for at 
tilbagelægge betydelige Vejstrækninger til Fordel for øget Hon
ningudbytte. Med Henblik paa en saadan hensigtsmæssig Pla
cering er det netop meget uheldigt, at Bitrækket i Maj Maaned 
gaar andre Steder hen, end senere paa Sommeren. Biavleren 
maa med andre Ord i hvert enkelt Tilfælde nøje overveje, hvilke 
Kategoriel: af Trækplanter, der paa hans Egn spiller den største 
Rolle, og da indrette sine Dispositioner herefter. Til yderligere 
Vejledning i saa Henseende vilde Undersøgelser af samme Art, 
som de i denne Afhandling beskrevne, men udstrakt til det 
tidligste Foraar (April) og de seneste Efteraarsmaaneder (Augusi
September), utvivlsomt være af Betydning. 

Summary. 

Pollenanalytic Investigations on the Honey Bees' Food Plants. 
Investigations have been made to indicate the list of plants on 

which the honey bees seek their food. The control has been made 
by means af pollen analysis. Bees were captured at the entrance of 
the hive and a part of the pollen load was mixed up with water on 
an object slide. On the basis of morphological criterions the pollen 
grains were determinated to plant species. 

During the months 01' May, June and July respectively 12341, 9813 
and 37192 bees were captured, i. e. together about 60.000 pollen loads 
were collected and microscopically determinated. 

In the month of May an average of 43.4 per Cent of the pollen
collecting bees were loaded whh pollen from fruit trees (Prunus, 
Pirus etc.) i. e. 43.4 per Cent of the bees visited fruit trees. Fur
thermore 16.4 per Cent visited willow (Salix) , 11.0 per Cent dandelion 
(Taraxacum), 9.6 per Cent cruciferous (Brassica·Sinapis) while the rest 
of the bees visited about 40· other plant species, each of which only 
of Httle importance (table 1, 2, 3 and 8). 

In the month of June 28.9 per Cent of the bees visited white 
clover (Trifolium repens). 27.0 per Cent crnciferous (Brassica-Sinapis) , 
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10.1 per Cent fruit trees (Pirus elc.), 7.2 per Cent cornflower (Centaurea 
cyanus). About 40 other plants were of only little importance (table 
4 and 8). 

In the month of July 24.7 per Cent of the bees visited carrots 
(Daucus carola), on account of carrot seed erops at two of the four 
July-localities (table 5) an unusually high percentage of this plant. 
23.0 per Cent visited red clover (Trifolium pI'atense) , 17.4 per Cent 
white dover (Trifolium repens), 12.3 per Cent cornflower (Centaurea 
cyanus), 5.2 per Cent cruciferous (Brassica-Sillapisl and 5.0 per Cent 
thistle (Cirsium aruense). About 40 other plants were of only HUle 
importance (table 5 and 8). 

In May most of the food plants are found in the gardens and 
in the forrests (Fig. 7), in June and July nearly all the food plants 
are found in the fieIds (seed erops or weeds in the fields). 

The greatest part of the pollencollecting bees also eollect nectar 
(table 5 and 6). Fig. 4 and 5 show a marked corrclation between 
pollen colleeting on white clover and nectar yield. 
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