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Profesor Jerzy Woyke
honorowym cz³onkiem IBRA
Miêdzynarodowa organizacja pszczelarska
International Bee Research Association
(IBRA) obchodzi³a w 2011 roku mi³¹ uroczystoœæ. W swojej ponad 60-letniej dzia³alnoœci wydawniczej polegaj¹cej g³ównie na publikowaniu artyku³ów naukowych, najbardziej
presti¿owe czasopismo tej instytucji – „Journal of Apicultural Research” (JAR) obchodzi³o 50-lecie istnienia. W „Journal of Apicultural Research” publikowane s¹ oryginalne
prace naukowe z pszczelnictwa. Z okazji tego
jubileuszu tylko jeden naukowiec zas³u¿y³ na
szczególne wyró¿nienie. Jesteœmy dumni,
¿e dotyczy to profesora Jerzego Woyke, który by³ autorem publikacji w pierwszym wydaniu tego czasopisma (Woyke J., 1962.
The hatchability of „lethal” eggs in two sex
allele fraternity of honey bees. J. of Apic.
Res., 1: 6-13) oraz autorem artyku³u w tomie
zamykaj¹cym 50-letni¹ dzia³alnoœæ JAR
(Woyke J., 2011. The mating sign of queen
bees originates from two drones and the
process of multiple mating in honey bees.
J. of Apic. Res., 50 (4): 272– 283).
Za szczególnie wyró¿niaj¹c¹ siê dzia³alnoœæ na rzecz IBRA profesorowi Jerzemu

Woyke przyznano honorowe cz³onkostwo tej
zas³u¿onej w krzewieniu nauk pszczelniczych
w œwiecie organizacji. Hans Kjaersgaard
– przewodnicz¹cy Zarz¹du IBRA napisa³ do
Profesora: „Proszê przyj¹æ to wyró¿nienie
jako uznanie Pana wybitnej kariery naukowej
jak i wielkiego wk³adu w Journal of Apicultural
Research. Jest Pan nie tylko Autorem, który
opublikowa³ pracê w I wydaniu w 1962 i ostatnim zeszycie 2011 roku, ale tak¿e jedynym,
najd³u¿ej i wci¹¿ pisz¹cym do naszego czasopisma”. W odpowiedzi profesor Jerzy Woyke
napisa³: „Jest to najwybitniejsze wyró¿nienie
dla mnie, poniewa¿ IBRA jest najwa¿niejsz¹
w œwiecie organizacj¹ apidologów”.
Z okazji jubileuszu „Journal of Apicultural
Research” jego redaktor naczelny – dr Normann Carreck napisa³ specjalny artyku³ poœwiêcony zarówno 50-leciu czasopisma, jak
i profesorowi Jerzemu Woyke, honorowemu
cz³onkowi IBRA.
Myli³by siê jednak ten, kto s¹dzi, ¿e dzia³alnoœæ naukowa prof. J. Woyke ogranicza³a
siê tylko do tych dwóch wymienionych artyku³ów. Profesor jest autorem 68 oryginalnych publikacji zamieszczonych w „Journal

Prof. Jerzy Woyke w Bhutanie. Obserwacje olbrzymiej pszczo³y skalnej (Apis laboriosa) nie s¹ ³atwe,
a wykonanie dobrego zdjêcia tej pszczo³y na kwiecie gryki wymaga solidnego samozaparcia

of Apicultural Research”. Warto z tej okazji
przybli¿yæ w skrócie tematykê tych prac.
Pierwsza i wiele kolejnych prac opublikowanych w „Journal of Apicultural Research”
dotyczy³o rozwi¹zania zagadnienia determinacji p³ci u pszczó³. Dotychczas uwa¿ano, ¿e
samice (robotnice i matki) rozwijaj¹ siê z jaj
zap³odnionych, a trutnie – samce z niezap³odnionych. Profesor Woyke udowodni³,
¿e trutnie mog¹ rozwijaæ siê równie¿ z jaj
zap³odnionych. Prace te wyjaœni³y tak¿e
przyczyny powstawania czerwiu rozstrzelonego, to jest giniêcia do 50% larw i opisa³y
odkrycie substancji kanibalizmu u pszczó³.
Profesor Jerzy Woyke opracowa³ tak¿e metody wychowu trutni z jaj zap³odnionych.
Dotychczas nikt nigdy takich trutni nie widzia³. Wykry³ i pierwszy opisa³ plemniki diploidalne i wielokrotne, a tak¿e okreœli³ liczbê
chromosomów u pszczó³, udowadniaj¹c, ¿e
trutnie powstaj¹ z zap³odnionych jaj. Opisa³
tak¿e narz¹dy rozrodcze oraz okreœli³
d³ugoœæ plemników pochodz¹cych od trutni
zwyk³ych (haploidalnych) i diploidalnych.
Z innego artyku³u mo¿na by³o dowiedzieæ
siê o strukturze widzianej w mikroskopie
elektronowym pojedynczych i wielokrotnych
plemników diploidalnych pszczo³y miodnej.
Na ³amach czasopisma „Journal of Apicultural of Research” Profesor dyskutowa³ na temat mo¿liwoœci uzyskania pszczó³ triploidalnych, czyli posiadaj¹cych potrójn¹ liczbê
chromosomów.
W kolejnej pracy opublikowanej w JAR
profesor Jerzy Woyke udowodni³ wielokrotn¹ kopulacjê matki pszczelej. Dotychczas bowiem uwa¿ano, ¿e matka pszczela
kopuluje tylko z jednym trutniem. Odkrycie
to zmieni³o ca³kowicie podstawy genetyki
pszczó³. Profesor pierwszy scharakteryzowa³ genetyczne w³aœciwoœci stadiów rozwojowych dzikich pszczó³ i ich mutantów.

Inny pakiet prac dotyczy³ opracowania
sko zwiêkszenia iloœci pokarmu podawanego
metody sztucznego unasieniania matki
wszystkim larwom w rodzinie pszczelej zaraz
pszczelej – przyjêtej w œwiecie za standarpo jej osieroceniu.
dow¹ oraz polepszenia efektywnoœci sztuczNastêpne, wa¿ne prace Profesora opublinego unasieniania przez zbadanie optymalnych
kowane w „Journal of Apicultural Research”
warunków, w jakich powinna przebywaæ matdotyczy³y biologii naturalnego unasieniania,
ka pszczela po zabiegu. Badano wp³yw ró¿opisania ró¿nic w budowie organów rozrodnych warunków i sposobów przechowywaczych jak i opracowania metody sztucznego
nia matek przed i po sztucznym unasienieniu
unasieniania pszczó³ indyjskich Apis cerana
na efektywnoœæ inseminacji, tj. prze¿ywalindica oraz rozwi¹zania zagadnienia determinoœæ matek, zdolnoœæ opró¿niania jajowodów, liczbê plemników w zbiorniczku nasiennym i koncentracjê nasienia. Wyniki tych
badañ mia³y du¿e znaczenie praktyczne,
szczególnie przy masowym unasienianiu matek pszczelich. Przez zastosowanie wypracowanych w tych badaniach metod, istotnie
zwiêkszono efektywnoœæ sztucznego unasieniania. Wyniki badañ nad doskonaleniem
sztucznego unasieniania nadal czêsto cytowane s¹ w literaturze œwiatowej i wykorzystywane w wielu krajach. Niew¹tpliwie zaliczyæ je
Prof. Jerzy Woyke oczarowany robotnicami Apis
laboriosa, czy one zaczarowane Mistrzem?
mo¿na do najwiêkszych osi¹gniêæ praktycznych. Okreœlono tak¿e dynamikê
i opracowano matematyczny model
wnikania plemników do zbiorniczka
nasiennego sztucznie unasienionych matek pszczelich przetrzymanych w ró¿nych warunkach.
Profesor Jerzy Woyke dowiód³
tak¿e istnienie ujemnej korelacji
miêdzy wiekiem larw przek³adanych do wychowu a jakoœci¹ wychowanych matek pszczelich.
Wiêksze i jakoœciowo lepsze matki, maj¹ce wiêcej rurek jajnikowych i wiêksze zbiorniczki nasienne wychowuje siê z m³odszych,
Obserwacje karliczki (Apis florea) wymagaj¹ skupienia i cierpkilkugodzinnych larw. Udowodni³ liwoœci, szczególnie jeœli chcemy udokumentowaæ je na filmie
równie¿, ¿e sztuczne unasienianie
lepszych jakoœciowo matek, daje lepsze renacji p³ci u tych pszczó³. Profesor J. Woyke
zultaty. Opisa³ tak¿e podstawowe czynniki
opisa³ tak¿e efektywnoœæ wychowu czerwiu
wp³ywaj¹ce na produkcjê miodu przez
i ucieczki (migracje) pszczó³.
pszczo³y, ze szczególnym uwzglêdnieniem
W kilku artyku³ach presti¿owego czasokorelacji miêdzy wielkoœci¹ rodziny pszczepisma Profesor opublikowa³ badania dolej, d³ugoœci¹ ¿ycia robotnic a wydajnoœci¹
tycz¹ce biologii groŸnego paso¿yta pszczó³
miodow¹. Profesor wykaza³ dodatni wp³yw
Tropilaelaps clareae oraz opracowanej metopodawania fumagiliny na produkcyjnoœæ rody jego zwalczania bez u¿ycia jakichkolwiek
dzin pszczelich. Odkry³, ¿e jaja pszczó³ ustaœrodków chemicznych. Pozwoli³o to uratowicznie zmieniaj¹ wielkoœæ w ci¹gu ca³ego
waæ pszczo³ê miodn¹ w Azji po³udniowookresu inkubacji. Opisa³ interesuj¹ce zjawi-wschodniej. W rezultacie tej pracy Profeso-

ra znacznie wzros³a produkcja miodu i niektóre kraje jak np. Tajlandia i Wietnam sta³y
siê eksporterami miodu.
W ostatnim dziesiêcioleciu w „Journal of
Apicultural Research” ukaza³ siê cykl prac
opisuj¹cych nowe fakty z biologii pszczo³y
skalnej Apis laboriosa i pszczo³y olbrzymiej
A. dorsata. Do nich nale¿y zaliczyæ:  opisanie periodycznych, masowych lotów pszczó³
obu wymienionych gatunków, a tak¿e
 opracowanie metody utrzymywania
w jednym gnieŸdzie gatunków pszczó³ wolno¿yj¹cych (A. dorsata i A. laboriosa) wraz
z pszczo³ami ulowymi (A. mellifera i A. cerana);  zbadanie wzajemnego zachowania
siê w jednej rodzinie pszczó³ wolno¿yj¹cych
i ¿yj¹cych w ulach;  odkrycie odmiennego
zachowania higienicznego u wolno¿yj¹cych
gatunków A. dorsata i A. laboriosa polegaj¹cego na nie odsklepianiu komórek
z martwym czerwiem, co zapobiega rozprzestrzenianiu siê chorób i paso¿ytów; wykazanie, ¿e periodyczne, wieczorne loty trutni
A. dorsata s¹ wykonywane przez pszczo³y
zbieraczki;  opisanie zachowañ obronnych pszczó³ Apis laboriosa w Nepalu, Apis
dorsata w Indiach i Apis dorsata brevilligula
na Filipinach.
Obecnie znajduje siê w druku w „Journal
of Apicultural Reseatch” praca opisuj¹ca,
które urwiska skalne i dlaczego A. laboriosa
i A. dorsata wybieraj¹ na miejsca gniazdowania w Indiach, Nepalu i Bhutanie. Opublikowanie 68 oryginalnych rozpraw w „JAR” nie
wyczerpuje ca³ej aktywnoœci profesora Jerzego Woyke dla IBRA. W „Bee World” – czasopiœmie wydawanym tak¿e przez IBRA Profesor opublikowa³ piêæ prac oryginalnych. Nie
mo¿na nie wspomnieæ o licznych recenzjach
artyku³ów wysy³anych przez innych autorów.
£¹cznie profesor Jerzy Woyke wykona³ 47 recenzji prac wys³anych do „Journal of Apicultural Research” przez innych autorów.
Niew¹tpliwe prof. J. Woyke sw¹ aktywnoœci¹ naukow¹ w pe³ni i jak nikt dotychczas zas³u¿y³ na honorowe cz³onkostwo
International Bee Research Association”.
Panie Profesorze serdecznie gratulujemy
i ¿yczymy wiele zdrowia i jeszcze licznych
artyku³ów pisanych nie tylko dla IBRA.
¢

Szanowny Panie Profesorze,
w związku z przyznaniem Panu honorowego członkostwa prestiżowej, międzynarodowej organizacji
pszczelarskiej – International Bee Research Association, prosimy przyjąć od redakcji „Pszczelarstwa”
najserdeczniejsze gratulacje. Życzymy wielu owocnych lat pracy i realizacji planowanych badań
naukowych.
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