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Znamiê weselne matki wracaj¹cej z lotu weselnego pierwszy zauwa¿y³ Janscha
(1770), a nastêpnie opisa³ je doœæ dok³adnie niewidomy Huber (1792). W póŸniejszych
latach, matki pszczele wracaj¹ce z lotu weselnego, opisywano ponad 150 razy. Woyke
(1955) stwierdzi³. ¿e matka unasienia siê w czasie jednego lotu weselnego z wieloma
trutniami a nie z jednym jak dotychczas s¹dzono. Przebieg wielokrotnego unasienia
opisa³ Woyke (1958), a G. Koeniger (1986) sfilmowa³a naturalne unasieniania matki.
Pomimo to, wiele szczegó³ów nie jest znane. Dlatego podj¹³em badania nad tym
zagadnieniem.
Dziewicze matki podda³em do ulików weselnych. Przed wylotkami znajdowa³a siê
werendka z wyjmowan¹ krat¹ odgrodow¹ umo¿liwiaj¹c¹ kontrolê lotów matek.
W ci¹gu 3 lat, 2007 - 2009, z³apa³em 40 matek wracaj¹cych z lotów weselnych.
Znamiê weselne znajduj¹ce siê w komorze ¿¹d³owej matek, bada³em dok³adnie pod
mikroskopem. Przeprowadzi³em równie¿ symulacjê naturalnego unasieniania matek.
W tym celu, prowokowa³em wynicowanie narz¹du kopulacyjnego trutnia do stadiów
zachodz¹cych podczas naturalnego unasieniania (G. Koeniger 1986). Nastêpnie tak
wynicowane narz¹dy zbli¿a³em do matczynej komory ¿¹d³owej bez znamienia, lub ze
znamieniem weselnym. Obserwacje pod mikroskopem pozwoli³y wnioskowaæ jakie
zjawiska mog¹ zachodziæ a jakie s¹ niemo¿liwe podczas naturalnego unasieniania.
Stwierdzi³em, ¿e przednia czêœæ komory ¿¹d³owej ze znamieniem weselnym jest
ca³kowicie wype³niona œluzem. Znamiê jest pokryte z obydwu stron nie kleist¹
pomarañczow¹ substancj¹ jak dotychczas opisywano, lecz chitynow¹ b³onk¹
pochodz¹c¹ z ro¿ków narz¹du kopulacyjnego trutnia. Symulacja wykaza³a, i¿ jest
niemo¿liwe aby pomarañczowa b³onka z ro¿ków narz¹du kopulacyjnego znalaz³a siê
na znamieniu weselnym od tego samego trutnia.
Doszed³em do wniosku, ¿e pochodzi ona od nastêpnego trutnia. Tak wiêc znamiê
weselne matki pochodzi od dwu trutni. Wiêkszoœæ znamienia pochodzi od jednego
trutnia, lecz pomarañczowa b³onka - od nastêpnego który usi³owa³ kopulowaæ z matk¹.
Podczas konferencji przedstawiê fotografie spod mikroskopu dotycz¹ce opisywanego
zagadnienia.
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