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Profesor Jerzy Woyke
honorowym członkiem
IBRA
Woyke i dwie przyjazne robotnice
Apis mellifera
International Bee Research Association obchodziła w 2011 roku miłà uroczystoÊç. W swojej ponad 60 letniej
działalnoÊci wydawniczej, polegajàcej
głównie na wydawaniu artykułów naukowych, najbardziej presti˝owe czasopismo tej instytucji, publikujàce prace
oryginalne z pszczelnictwa, „Journal of
Apicultural Research” (JAR), obchodziło
swoje 50. lecie. W t´ okràgłà rocznic´
tylko jeden naukowiec zasłu˝ył na szczególne wyró˝nienie. JesteÊmy dumni, ˝e
dotyczy to profesora Jerzego Woyke. Był
on autorem publikacji w pierwszym wydaniu tego czasopisma (Woyke J. 1962.
The hatchability of „lethal” eggs in two
sex allele fraternity of honeybees. J. apic.
Res., 1: 6-13). Tak si´ te˝ pi´knie zło˝yło, ˝e jest on tak˝e autorem artykułu
w tomie zamykajàcym 50 letnià działalnoÊç „JAR” (Woyke J. 2011. The mating
sign of queen bees originates from two
drones and the process of multiple mating in honey bees. J. apic. Res., 50 (4):
272–283).
Za szczególnie wyró˝niajàcà si´
działalnoÊç na rzecz IBRA, prof. Jerzy
Woyke został honorowym członkiem tej
organizacji zasłu˝onej dla krzewienia nauk pszczelniczych w Êwiecie. Jak napisał
Hans Kjaersgaard przewodniczàcy zarzàdu IBRA: „Prosz´ przyjàç to wyró˝nienie
jako uznanie Pana wybitnej kariery naukowej, jak i wielkiego wkładu w „Journal of Apicultural Research”. Jest Pan nie
tylko Autorem, który opublikował prac´
w I wydaniu w 1962 i ostatnim zeszycie
2011 roku, ale tak˝e jedynym, najdłu˝ej
i wcià˝ piszàcym do naszego czasopisma. W odpowiedzi prof. J. Woyke napisał: “Jest to najwybitniejsze wyró˝nienie
dla mnie, poniewa˝ IBRA jest najwa˝-
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niejszà w Êwiecie organizacjà apidologów”.
Z tej okazji redaktor naczelny „JAR”
Dr Normann Carreck napisał specjalny
artykuł poÊwi´cony zarówno jubileuszowi „JAR”, jak i prof. Jerzemu Woyke, honorowemu członkowi IBRA.
Myliłby si´ jednak ten, kto sàdzi, ˝e
działalnoÊç naukowa prof. Jerzego Woyke ograniczała si´ tylko do tych dwóch
wy˝ej wymienionych artykułów. Jest on
Autorem 68 oryginalnych publikacji zamieszczonych w „Journal of Apicultural
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Research”. Warto mo˝e z tej okazji, choç
w skrócie, przybli˝yç tematyk´ tych prac.
Pierwsza i wiele kolejnych prac opublikowanych w JAR dotyczyły rozwiàzania
zagadnienia determinacji płci u pszczół.
Dotychczas uwa˝ano, ˝e samice (robotnice i matki) rozwijajà si´ z jaj
zapłodnionych, a trutnie – samce z niezapłodnionych. Profesor Woyke udowodnił, ˝e trutnie mogà rozwijaç si´
równie˝ z jaj zapłodnionych. Prace te
wyjaÊniły tak˝e przyczyny powstawania
czerwiu rozstrzelonego, to jest gini´cia

Spotkanie dwóch geniuszy? Prof. Jerzy Woyke podczas wykładu w Bangalore (Indie)
do 50% larw i opisały odkrycie substancji kanibalizmu u pszczół. Profesor Jerzy
Woyke opracował tak˝e metody wychowu trutni z jaj zapłodnionych. Dotychczas nikt nigdy takich trutni nie widział.
Wykrył i pierwszy opisał ponadto plemniki diploidalne i wielokrotne. A tak˝e
okreÊlił liczb´ chromosomów udowadniajàc, ˝e trutnie powstajà z zapłodnionych jaj. Opisał tak˝e narzàdy rozrodcze
oraz okreÊlił długoÊç plemników pochodzàcych od trutni zwykłych (haploidal-

nych), jak i diploidalnych. Z innego artykułu mo˝na było dowiedzieç si´ o strukturze widzianej w mikroskopie elektronowym pojedynczych i wielokrotnych
plemników diploidalnych pszczoły
miodnej. W czasopiÊmie tym profesor
Jerzy Woyke dyskutował tak˝e o mo˝liwoÊciach uzyskania pszczół triploidalnych, czyli posiadajàcych potrójnà liczb´
chromosomów.
Kolejna praca profesora Jerzego
Woyke opublikowana w JAR udowodni-

Obserwacje karliczki (Apis florea) w Bangalore. Rodzinki wymagajà ochrony przed
małpami, a ich obserwacje – poÊwi´cenia, skupienia i cierpliwoÊci

ła wielokrotnà kopulacj´ matki pszczelej. Dotychczas uwa˝ano bowiem, ˝e
matka pszczela kopuluje tylko z 1 trutniem. Zmieniło to całkowicie podstawy
genetyki pszczół. Jako pierwszy Profesor
scharakteryzował tak˝e genetyczne właÊciwoÊci stadiów rozwojowych dzikich
pszczół i ich mutantów.
Inny pakiet prac dotyczył opracowania metody sztucznego unasieniania
matki pszczelej przyj´tej w Êwiecie za
standardowà oraz polepszenia efektywnoÊci sztucznego unasieniania przez
zbadanie optymalnych warunków w jakich powinna przebywaç matka pszczela po zabiegu. Badano wpływ ró˝nych
warunków i sposobów przechowywania
matek przed i po sztucznym unasienianiu na efektywnoÊç inseminacji tj. prze˝ywalnoÊç matek, zdolnoÊç opró˝niania
jajowodów, liczb´ plemników w zbiorniczku nasiennym i koncentracj´ nasienia. Wyniki tych badaƒ miały du˝e
znaczenie praktyczne szczególnie przy
masowym unasienianiu matek pszczelich. Przez zastosowanie wypracowanych w tych badaniach metod istotnie
zwi´kszono efektywnoÊç sztucznego
unasieniania. Wyniki badaƒ nad doskonaleniem sztucznego unasieniania sà
nadal cz´sto cytowane w literaturze
Êwiatowej i wykorzystywane w wielu
krajach. Niewàtpliwie zaliczyç je mo˝na
do najwi´kszych osiàgni´ç praktycznych.
OkreÊlono tak˝e dynamik´ i opracowano matematyczny model wnikania
plemników do zbiorniczka nasiennego
sztucznie unasienionych matek pszczelich przetrzymanych w ró˝nych warunkach.
Profesor Jerzy Woyke stwierdził tak˝e, i˝ istnieje ujemna korelacja mi´dzy
wiekiem larw przekładanych do wychowu, a jakoÊcià wychowanych matek
pszczelich. Czyli wi´ksze i jakoÊciowo
lepsze matki, majàce wi´cej rurek jajnikowych i wi´ksze zbiorniczki nasienne
wychowuje si´ z młodszych, kilkugodzinnych larw. Udowodnił równie˝, ˝e
unasienianie sztuczne lepszych jakoÊciowo matek daje lepsze rezultaty. Opisał
tak˝e podstawowe czynniki wpływajàce
na produkcj´ miodu przez pszczoły, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem korelacji
mi´dzy wielkoÊcià rodziny pszczelej,
długoÊcià ˝ycia robotnic a wydajnoÊcià
miodowà. Profesor wykazał równie˝ dodatni wpływ podawania fumagiliny na
produkcyjnoÊç rodzin pszczelich. Odkrył
ponadto, ˝e jaja pszczół ustawicznie
zmieniajà swà wielkoÊç w ciàgu całego
okresu inkubacji. Opisał tak˝e interesu-
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Uroczyste nadanie prof. J. Woyke Doktora Honoris Causa na Uniwersytecie Warmiƒsko-Mazurskim w Olsztynie w 2002 roku.
Obok autor niniejszego artykułu prof. dr hab. Jerzy Wilde
jàce zjawisko zwi´kszenia iloÊci pokarmu podawanego wszystkim larwom
w rodzinie pszczelej zaraz po jej osieroceniu.
Nast´pne wa˝ne prace opublikowane w JAR dotyczyły biologii naturalnego
unasieniania,
opisania
ró˝nic
w budowie organów rozrodczych, jak
opracowania metody sztucznego unasieniania pszczół indyjskich Apis cerana
indica oraz rozwiàzania zagadnienia determinacji płci u tych pszczół. Profesor
Jerzy Woyke opisał tu tak˝e efektywnoÊç
wychowu czerwiu i ucieczki (migracje)
pszczół.
Profesor Jerzy Woyke zbadał i opublikował w kilku artykułach w JAR biologi´ i opracował metody zwalczania
groênego paso˝yta pszczół Tropilaelaps
clareae bez u˝ycia jakichkolwiek
Êrodków chemicznych. Pozwoliło to
uratowaç pszczoł´ miodnà w Azji południowo-wschodniej. W rezultacie tego
ogromnie wzrosła produkcja miodu
i niektóre kraje jak np. Tajlandia i Wiet-
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nam stały si´ eksporterami miodu.
I wreszcie cykl prac publikowanych
w JAR w ostatnim dziesi´cioleciu opisujàcych nowe fakty z biologii pszczoły
skalnej Apis laboriosa i pszczoły olbrzymiej Apis dorsata. Do nich nale˝y zaliczyç opisanie periodycznych lotów
masowych obu wymienionych gatunków, a tak˝e opracowanie metody
utrzymywania w jednym gnieêdzie gatunków pszczół wolno˝yjàcych (A. dorsata i A. laboriosa) wraz z pszczołami
ulowymi (A. mellifera i A. cerana). Zbadanie wzajemnego zachowania si´
w jednej rodzinie pszczół wolno˝yjàcych
i ˝yjàcych w ulach. Odkrycie odmiennego zachowania higienicznego u wolno˝yjàcych gatunków A. dorsata i A.
laboriosa polegajàcego na nieodsklepianiu komórek z martwym czerwiem, co
zapobiega rozprzestrzenianiu si´ chorób
i paso˝ytów. Wykazanie, ˝e periodyczne wieczorowe loty trutni A. dorsata sà
wykonywane przez pszczoły zbieraczki.
Opisanie zachowaƒ obronnych pszczół

przeglàd pszczelarski nr 4-5 (24-25)/2011

Apis laboriosa w Nepalu, Apis dorsata
w Indiach i Apis dorsata brevilligula na
Filipinach. Obecnie znajduje si´ w druku w JAR praca, opisujàca, które urwiska
skalne i dlaczego A. laboriosa i A. dorsata wybierajà na miejsca gniazdowania
w Indiach, Nepalu i Bhutanie. Opublikowanie 68 oryginalnych rozpraw
w „JAR” nie wyczerpuje całej aktywnoÊci
profesora Jerzego Woyke dla IBRA.
W „Bee Word”, czasopiÊmie wydawanym tak˝e przez IBRA, Profesor opublikował 5 prac oryginalnych. Nie mo˝na
nie wspomnieç tak˝e o licznych recenzjach artykułów wysyłanych przez innych autorów. Łàcznie profesor Jerzy
Woyke wykonał 47 recenzji prac wysłanych do „JAR” przez innych autorów.
Niewàtpliwe profesor Jerzy Woyke
swà aktywnoÊcià naukowà, w pełni i jak
nikt dotychczas, zasłu˝ył sobie na honorowe członkostwo IBRA. Panie Profesorze serdecznie gratulujemy i ˝yczymy
wiele zdrowia i jeszcze licznych artykułów pisanych nie tylko dla IBRA.

