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NAUKA PRAKTYCE
Artyku³ autoryzowany

Prof. dr hab. Halina Woyke

Profesor Woyke pisze... (Czêœæ IV)
Przez kogo i gdzie czytane s¹
prace Profesora

Ryc. 1. Mapa USA z zaznaczonymi placówkami naukowymi, z których autorzy powo³ywali siê na prace profesora Woyke

fot. J. Woyke

W trzech poprzednich czêœciach tego artyku³u opisano, co, gdzie i jak profesor Woyke
pisze. Pracownika naukowego interesuje
jednak nie tylko liczba opublikowanych
prac, ale tak¿e i to, czy i gdzie s¹ one czytane oraz, z których czêœci œwiata i z których
krajów pochodz¹ autorzy, którzy powo³uj¹
siê na prace Profesora.
Ka¿da oryginalna praca naukowa rozpoczyna siê przegl¹dem literatury. Tutaj autor
powo³uje siê (cytuje) na publikacje tych autorów, którzy prowadzili badania na podobny temat. Pod koniec pracy znajduje siê zawsze dyskusja, w której autor porównuje
wyniki w³asnych badañ z wynikami innych
naukowców. Praca koñczy siê spisem publikacji, z których autor korzysta³. Podaje siê tu
nazwisko autora, rok publikacji oraz tytu³
pracy i tytu³ czasopisma, w którym praca
zosta³a opublikowana.
Miar¹ jakoœci pracownika naukowego
jest w³aœnie liczba takich powo³añ siê na
jego prace (tzw. cytaty). Dlatego niektórzy
naukowcy dobieraj¹ modne tematy, którymi interesuje siê wielu badaczy. Mog¹
wtedy spodziewaæ siê stosunkowo wielu
cytatów. Profesor Woyke jednak nigdy
nie kierowa³ siê takimi motywami. Bada³
to, co go interesowa³o, a przede wszystkim pasjonowa³ siê zagadnieniami, które wydawa³y siê trudne do rozwi¹zania,
jak np. zagadnienie determinacji p³ci
pszczó³. Z pasj¹ opracowywa³ metodê
wychowu trutni diploidalnych. Swego
czasu wydawa³o siê to niemo¿liwe, gdy¿
istnia³y prace naukowe udowadniaj¹ce,
¿e jaja, z których takie trutnie mia³yby siê
wylêgn¹æ, s¹ letalne. Bada³ te¿ biologiê
pszczo³y skalnej Apis laboriosa wysoko
w Himalajach. Przed nim pszczo³ê tê bada³
10 lat wczeœniej Amerykanin B. Underwood.
Nastêpne badania ktoœ przeprowadzi mo¿e
za nastêpne 10 lat. Wydawa³oby siê, ¿e takie prace nie bêd¹ cytowane. Wbrew temu
i wobec niewielu istniej¹cych wiadomoœci
na temat tej pszczo³y wspólne badania profesora Woyke i profesora Wilde nad t¹
pszczo³¹ s¹ cytowane m.in. przez B. Oldroyda
i S. Wongsiri’ego oraz innych.
Wstêpne dane na temat cytatów prac
profesora Woyke podano ju¿ w I czêœci tego

Ryc. 2. Mapa Niemiec i okolic z zaznaczonymi placówkami naukowymi, z których autorzy powo³ywali siê na prace profesora Woyke

artyku³u. Tutaj dodajemy uzupe³nienia dotycz¹ce liczby cytatów oraz omawiamy bardziej szczegó³owo, z jakich czêœci œwiata
pochodz¹ publikacje, których autorzy
powo³uj¹ siê na prace Profesora.
Istniej¹ specjalne instytucje, posiadaj¹ce
du¿e tzw. bazy danych, gromadz¹ce literaturê œwiatow¹ okreœlonych dziedzin wiedzy.

¯mudnie wyszykuj¹ cytaty dla poszczególnych autorów i wreszcie robi¹ ich spisy.
Najs³ynniejsze z nich to „Science citation index” (Wykaz cytatów naukowych) oraz
„Google Scholar”. Wyszukiwarki tych baz
podaj¹ liczbê powo³añ na prace okreœlonego
autora oraz publikacje, w których publikacjach takie powo³ania znalaz³y siê.
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Liczby podane w poszczególnych bazach
nieco siê ró¿ni¹. Dlatego podawane ni¿ej
dane nie s¹ dok³adne, ale stanowi¹ raczej
rz¹d wielkoœci.
W bazie „Science Citation Index” znajduj¹
siê internetowe dane publikacji, które ukaza³y siê w ci¹gu ostatnich 35 lat
(1975–2010). Mo¿na tu znaleŸæ, w ilu i w
których publikacjach z tych lat znajduj¹ siê
powo³ania na prace okreœlonego autora publikuj¹cego swe prace równie¿ wczeœniej.
Okazuje siê, ¿e ró¿ni autorzy powo³ywali siê
w ci¹gu tych ostatnich lat na 270 prac profesora Woyke, a¿ w 1252 publikacjach. Je¿eli przyjmiemy, ¿e wczeœniej by³o podobnie, to oka¿e siê, ¿e w ci¹gu 60 lat pracy naukowej Profesora powo³ywano siê na jego
prace a¿ w 2146 publikacjach. Prawdopodobnie tych powo³añ jest wiêcej, gdy¿
w³aœnie wczeœniej Profesor publikowa³ prace, z których nawet w ostatnich latach jest
najwiêcej cytatów. Najwiêcej, bo a¿ w 87
publikacjach powo³ywano siê na pracê „What
happens to diploid drone larvae in a honeybee colony”, opublikowan¹ w1963 roku
w „Journal of Apicultural Research”. Druga
praca, cytowana 44 razy, to „Drone larvae
from fertilized eggs of the honeybee” (Journal
of Apicultural Research, 1963).
Na wiele publikacji Profesora powo³ywano siê od 20 do 40 razy. Oczywiœcie istniej¹
i takie prace, na które powo³ano siê tylko kilka, a nawet i 1 raz.
W bazie „Gogle Scholar” znajduj¹ siê 243
prace Profesora Woyke, na które powo³ywali siê ró¿ni autorzy. Chocia¿ ca³kowita liczba cytowanych prac Profesora w tej bazie
jest nieco ni¿sza, to ta wyszukiwarka okaza³a siê bardziej wnikliwa. Na dwie wy¿ej
podane, najliczniej cytowane prace powo³ywano siê wed³ug tej bazy odpowiednio
a¿ 98 i 50 razy. W sumie wed³ug tej wyszukiwarki na prace Profesora powo³ywali siê
autorzy w 1347 publikacjach. Niestety
dok³adnie nie wiadomo, jakiego okresu to
dotyczy.
Ostatnio znalaz³a siê w Internecie
zupe³nie nowa przegl¹darka o nazwie „Autor
Mapper”(Mapa autorów). W przeciwieñstwie do innych systemów podaje ona nie
tylko liczebnoœæ cytatów, lecz pokazuje
równie¿, gdzie na œwiecie ktoœ powo³ywa³
siê na prace interesuj¹cego nas autora.
Po otwarciu Internetu i klikniêciu na adres: http://authormapper.com/search.aspx?
q=J+Woyke&P=6, ukazuje siê w ramce
mapa ca³ego œwiata, na której umieszczono
symboliczne postacie autorów, którzy powo³ywali siê na prace profesora Woyke
(ryc. 1 i 2). Mapê mo¿na powiêkszaæ i zm-

niejszaæ oraz przesuwaæ w kierunku ró¿nych
czêœci œwiata. Symboliczne postacie znajduj¹ siê na tle barwy od ¿ó³tej do czerwonej.
Im ciemniejsze jest t³o, tym wiêcej cytatów.
Postaci umieszczone s¹ tam, gdzie znajduj¹
siê placówki naukowe (uniwersytety lub instytuty), z których autorzy powo³ywali siê
na prace Profesora. Po klikniêciu na postaæ
autora, pojawia siê okienko z liczb¹ takich
publikacji danego autora oraz nazw¹ instytucji, z których publikacje pochodz¹. Kolejne
klikniêcie na nazwê instytucji powoduje pojawienie siê tych publikacji.
Pod map¹ znajduj¹ siê dodatkowe informacje. Dowiadujemy siê z nich, ¿e ró¿ni autorzy powo³ywali siê na 211 prac Profesora.
Powo³ywa³o siê na nie 583 autorów w 681
publikacjach pochodz¹cych z 305 instytucji.
Publikacje te ukaza³y siê w 83 ró¿nych czasopismach.
Obok mapy podano informacje dotycz¹ce
krajów, w których powo³ano siê na prace profesora Woyke. Okazuje siê, ¿e na prace Profesora powo³ywano siê w 36 krajach. Wymieniono tu nie tylko same kraje, lecz równie¿ podano w ilu publikacjach z danego kraju powo³ywano siê na ile prac Profesora, np.
w USA – 175 autorów powo³ywa³o siê na 60
publikacji Profesora, w Niemczech 136 autorów na 48 jego prac, w Japonii 86 autorów na
16 prac, w Australii 48 autorów na 14 prac itd.
W Polsce, na prace Profesora powo³ywali siê
autorzy z 5 nastêpuj¹cych placówek: Oddzia³
Pszczelnictwa ISiK w Pu³awach, SGGW
w Warszawie, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Rolniczy w Lublinie i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Autorzy z innych pszczelniczych placówek w Polsce zajmuj¹ siê innymi zagadnieniami, ni¿
profesor Woyke.
Z podanych wy¿ej informacji widaæ, ¿e
pomimo trudnej i rzadkiej tematyki liczne
prace Profesora s¹ szeroko znane i powo³uj¹
siê na nie autorzy z wielu krajów na wszystkich kontynentach œwiata.

Zakoñczenie
Wyliczy³am tu, ile rozmaitych tekstów
Profesor napisa³. Podaj¹c te dane, nie ogranicza³am siê do cytowania samych liczb, ale
wymienia³am tak¿e instytucje, redakcje czasopism, uczelnie, instytuty i inne, dla których pisa³. Robi³am tak dlatego, aby pokazaæ
jak dalece Profesor jest znany, dla jak wielu
rozmaitych instytucji, zarówno w Polsce,
jak i zagranic¹, stanowi autorytet, jak dalece
szanowana jest Jego wiedza i prawoœæ.
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Mo¿liwoœæ
intensywnej
produkcji
czerwiu i pszczó³
w Polsce (czêœæ I)
Prowadzenie pasieki jest du¿ym wyzwaniem, szczególnie dlatego, ¿e pszczelarstwo jest tylko jedn¹ z ga³êzi rolnictwa,
a jak wiadomo zyskownoœæ tej dziedziny
jest niska. Nic dziwnego, ¿e op³acalnoœæ
produkcji pasiecznej budzi wiele emocji
u ka¿dego pszczelarza bez wzglêdu na
miejsce zamieszkania. Dlatego jednym
z wielu wyzwañ dla naszego pszczelarstwa jest obecnie konkurowanie z pszczelarstwem krajów zlokalizowanych w bardziej sprzyjaj¹cych warunkach klimatyczno-po¿ytkowych. Niestety, uwarunkowania
klimatyczne kszta³tuj¹ u nas produkcyjnoœæ rodzin na niskim poziomie w porównaniu z Ameryk¹ Pó³nocn¹ lub zachodni¹
i po³udniow¹ Europ¹, gdzie wydajnoœæ
produkcji mo¿e wynosiæ 120 kg miodu
z pnia. W Polsce œrednia produkcja wynosi oko³o 15 kg miodu z rodziny pszczelej,
co przy liczbie rodzin szacowanej na
1 milion, daje rocznie produkcjê oko³o
15 tys. ton miodu. Kiedy analizowaliœmy
zainteresowanie produkcj¹ py³ku, to szacunki wskaza³y, ¿e tylko 2% polskich
pszczelarzy pozyskuje py³ek przy wydajnoœci oko³o 2 kg z rodziny. W krajach o lepszych warunkach produkcja ta bez specjalnych zabiegów siêga nawet 13 kg.
Bior¹c pod uwagê import miodu wynosz¹cy oko³o 6 tys. ton, nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e mamy niedobory tego produktu w stosunku do zapotrzebowania. Import stanowi
do 45% rocznej produkcji naszych pasiek.
Coraz wiêkszy import mo¿na t³umaczyæ m.in.
wzrostem konsumpcji tego produktu pszczelego w wyniku lepszej jego dystrybucji. Intensywna sprzeda¿ wynika z rozbudowy sieci handlowych, które w ofercie maj¹ miód. Ich zapotrzebowanie pokrywane jest z zasobów
krajowych i importu. Wœród miodów importowanych pojawi³y siê równie¿ egzotyczne miody. Import miodu ma te¿ inne znaczenie dla w

