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Znamiê weselne matki pszczelej
pochodzi od dwu trutni
S³oweñski pszczelarz A. Janša (1771) oraz niewidomy szwajcarski badacz
F. Huber (1792) byli pierwszymi, którzy opisali, ¿e matka pszczela wraca z lotu godowego ze znamieniem weselnym tkwi¹cym w koñcu jej odw³oka.
Huber stwierdzi³, ¿e znamiê weselne jest czêœci¹ narz¹du kopulacyjnego trutnia, z charakterystycznymi br¹zowymi chitynowymi p³ytkami. Znamiê wype³nione jest bia³ym œluzem.
Nastêpnie znamiê weselne bada³ anatom
K. Siebold (1854) z Wroc³awia oraz zoolog
R. Leuckart (1860) z Giesen. Siebold zauwa¿y³,
¿e zewnêtrzna powierzchnia znamienia pokryta by³a czêœci¹ pomarañczowych ro¿ków
narz¹du kopulacyjnego trutnia. Spostrze¿enie to nie zosta³o potwierdzone w póŸniejszych badaniach. Nastêpnie wielokrotnie
opisywano naturalne unasienianie matki
pszczelej i znamiê weselne tkwi¹ce w jej
odw³oku. Arnhart naliczy³ w 1935 roku 175
takich opisów. Zastanawiano siê, w jaki sposób znamiê weselne stanowi¹ce czêœæ
narz¹du kopulacyjnego trutnia, zostaje od
niego od³¹czone i pozostaje w koñcu
odw³oka matki. Popularne by³y dwa wyjaœnienia. Pierwsze mówi³o, ¿e znamiê po prostu
odrywa siê od narz¹du trutnia. Przypadkowi
obserwatorzy kopulacji opisywali, ¿e s³ychaæ
trzask „rozrywanego narz¹du trutnia”. Potwierdzi³ to równie¿ Gary w 1963 roku, prowadz¹c dok³adne obserwacje nad naturalnym unasienianiem matek. Inni autorzy opisywali, ¿e matka odgryza znamiê weselne.
Czasem znajdowano kopuluj¹c¹ parê na ziemi. Sugerowano, ¿e to w³aœnie po upadku na
ziemiê matka odgryza znamiê od narz¹du
kopulacyjnego trutnia.
Uda³o mi siê jednak wykazaæ, ¿e znamiê
weselne wype³nione œluzem wysuwa siê
wraz z chitynowymi p³ytkami z narz¹du
kopulacyjnego trutnia, nie uszkadzaj¹c samego narz¹du (Woyke, 1958).
Poniewa¿ matka pszczela wraca z lotu
weselnego ze znamieniem tkwi¹cym w koñcu jej odw³oka, uwa¿ano, ¿e w czasie lotu kopuluje tylko z jednym trutniem. Argumentowano (Gontarski, 1952), ¿e nie mo¿e kopulo-

waæ z kilkoma trutniami, gdy¿ koniec jej
odw³oka zatkany jest znamieniem trutnia,
który ostatnio z ni¹ kopulowa³. Jednak Triasko (1951), Taber (1954) i Woyke (1955)
udowodnili, ¿e matka pszczela kopuluje
w czasie jednego lotu z kilkoma (do kilkunastu) trutniami. Nastêpnie Alber, Jordan
i Ruttner (1955) stwierdzili, ¿e matki unasieniaj¹ siê nie tylko w czasie jednego lotu
weselnego, lecz wiele z nich unasienia siê
równie¿ w czasie dwu, trzech, a nawet piêciu
lotów weselnych.
Gary (1963) sfilmowa³ kopulacje matek
uwi¹zanych cienkimi nitkami do poziomego
sznura, a Koeniger (1979) kopulacje matek
przymocowanych do cienkich drucików na
obracaj¹cym siê wierzcho³ku metalowej
wie¿y.
Wydawa³o siê, ¿e wszystko, co dotyczy
naturalnego unasieniania matek pszczelich,
zosta³o ju¿ opisane i sfilmowane. Artyku³y
przegl¹dowe na ten temat napisali Fyg
(1952), Ruttner (1956) oraz Woyke i Ruttner
(1958). Autorzy ci próbowali odtworzyæ (zrekonstruowaæ) przebieg naturalnego unasieniania matek. Na podstawie szczegó³owych
badañ najdok³adniejszy, prawdopodobny
przebieg unasieniania opisa³ Woyke (1958).
Ostatni¹ tak¹ rekonstrukcjê przedstawi³a
G. Koeniger (1984, 1986). Wnioski opar³a
na zbadaniu z³apanych na wie¿y matek z narz¹dem kopulacyjnym pierwszego trutnia
tkwi¹cym w matczynej komorze ¿¹d³owej.
Ja natomiast wyci¹gn¹³em wnioski po zbadaniu matek wracaj¹cych z lotu weselnego
ze znamionami ostatnich trutni oraz po
przeprowadzeniu symulacji naturalnego
unasieniania.
W latach 2007-2009 podj¹³em badania
nad wielokrotnym, naturalnym unasienianiem matek pszczelich, gdy¿ wiele zagadnieñ
wydawa³o mi siê niewyjaœnionych. Zba-

da³em dok³adniej, ni¿ czyniono to dotychczas, znamiona weselne 40 matek wracaj¹cych z lotu weselnego. Podczas symulacji
naturalnego unasieniania bada³em, jakie zdarzenia mog³y zaistnieæ w czasie naturalnego
unasieniania, a jakie nie. Wielu badaczy,
w³¹cznie ze mn¹, opisywa³o, ¿e znamiê
weselne jest pokryte od zewn¹trz pomarañczow¹ substancj¹ znajduj¹c¹ siê na ro¿kach
narz¹du kopulacyjnego trutnia. Nikt jednak
nie opisa³, w jaki sposób substancja ta
przedostaje siê z ro¿ków narz¹du kopulacyjnego trutnia na znamiê weselne tkwi¹ce
w koñcu odw³oka matki. Dlatego w swych
badaniach zwróci³em szczególn¹ uwagê na
to zagadnienie.
Wyniki badañ okaza³y siê nieoczekiwane.
Oryginalna praca zosta³a opublikowana pod
tytu³em „The mating sign of queen bees originates from two drones and the process of
multiple mating in honey bees” w czasopiœmie Journal of Apicultural Research, 2011,
50: 272-283.
Aby zbadaæ matki ze znamieniem weselnym, przyczepi³em do wylotka ulika weselnego przezroczyst¹ plastikow¹ rurkê o œrednicy
2,5 cm i d³ugoœci 10 cm. Na zewnêtrznym
koñcu znajdowa³a siê szczelina, w któr¹
wk³ada³o siê kawa³ek kraty odgrodowej
(fot. 1). Gdy matka pojawi³a siê w rurce, aby
wylecieæ, wyjmowa³em kratê, któr¹ wk³ada³em ponownie po wylocie matki. Matki
wracaj¹ce z lotu mia³y trudnoœci ze znalezieniem wejœcia do przezroczystej rurki. Dlatego na koniec rurki na³o¿y³em plastikowy lejek
(fot. 1). U³atwi³o to matkom znalezienie wejœcia do ulika. Je¿eli matka wróci³a bez znamienia, to unosi³em kratê i wpuszcza³em matkê do ulika. Gdy matka wróci³a ze znamieniem (fot. 2), to ³apa³em j¹ i usypia³em. Pod
mikroskopem bada³em i fotografowa³em koniec odw³oka z tkwi¹cym w nim znamieniem
weselnym.
Symulowa³em równie¿ naturalne unasienianie matek. Najpierw prowokowa³em trutnie do ró¿nych stadiów wynicowania
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narz¹du kopulacyjnego. Nastêpnie zbli¿a³em
narz¹d do otwartego koñca odw³oka matek,
do tzw. komory ¿¹d³owej. Komora ¿¹d³owa
by³a pusta lub znajdowa³o siê w niej znamiê
weselne matki, która wróci³a z lotu weselnego. Sprawdza³em, które zjawiska mog³y zachodziæ w czasie naturalnego unasieniania,
a które nie mog³y.

Badania matek, które wróci³y z udanego
lotu weselnego, wykaza³y, ¿e nasienie znajdowa³o siê w jajowodach matek. Znamiê weselne tkwi³o w koñcu odw³oka w komorze
¿¹d³owej miêdzy uniesionym ¿¹d³em a ostatni¹ doln¹ p³ytk¹ odw³oka, zwan¹ sternitem
(fot. 2). Znamiê wype³nione by³o bia³ym œluzem, a p³ytki chitynowe znajdowa³y siê na

dolnej stronie, naprzeciw ostatniej p³ytki
sternitowej odw³oka. Z koñca znamienia zwisa³a cienka przezroczysta nitka (fot. 3). Dotychczasowi autorzy (Zander, 1922) opisywali,
¿e jest to czêœæ przewodu wytryskowego trutnia. Po dok³adnym zbadaniu pod mikroskopem, stwierdzi³em ¿e nitka ta sk³ada siê jedynie z nab³onka zerwanego z gruczo³ów œluzowych trutnia (Woyke, 2010). U wiêkszoœci
matek, ta cienka nitka by³a przygiêta ku przodowi matki i przylega³a do znamienia (fot. 4).
By³o to dziwne, gdy¿ pêd powietrza wokó³
matki wracaj¹cej do ula powinien odginaæ
niæ raczej ku ty³owi.
Po odpreparowaniu ostatnich p³ytek
odw³oka matki, mo¿na by³o zaobserwowaæ
pomarañczow¹ substancjê okrywaj¹c¹ znamiê (fot. 9).

Gdy wyj¹³em znamiê z komory ¿¹d³owej
i zanurzy³em w wodzie, to œluz rozpuœci³ siê.
Pozosta³y jedynie chitynowe p³ytki oraz z ka¿dej strony b³onka pokryta pomarañczow¹
substancj¹ (fot. 6). Okaza³o siê, ¿e znamiê
weselne nie jest pokryte jedynie kleist¹ pomarañczow¹ substancj¹, jak dotychczas opisywano, lecz pokrywaj¹ je dwie b³onki z kleist¹ substancj¹. B³onki te mo¿na by³o oddzieliæ od znamienia (fot. 7). Podobne b³onki
uda³o mi siê oddzieliæ od ro¿ków narz¹du
kopulacyjnego trutnia (fot. 8). Okaza³o siê,
¿e znamiona weselne niektórych matek by³y
pokryte nie dwiema, lecz czterema pomarañczowymi b³onkami (fot. 9). Oznacza to, ¿e
nastêpny truteñ usi³owa³ kopulowaæ z matk¹.
Ro¿ki jego narz¹du kopulacyjnego objê³y
znamiê pozostawione przez poprzednika, w

Fot. 1. Werandka do kontroli lotów matek
pszczelich

Fot. 2. Matka pszczela ze znamieniem
weselnym

Fot. 3. Znamiê weselne z cienk¹ nitk¹ na koñcu

Fot. 4. Cienka nitka zagiêta ku przodowi na
znamiê

Fot. 5. Cienka nitka znamienia zagiêta ku górze

Fot. 6. Pomarañczowe b³onki znamienia po
rozpuszczeniu œluzu

Fot. 7. Pomarañczowe b³onki oddzielone od
znamienia weselnego

Fot. 8. Pomarañczowa b³onka oddzielona z ro¿ka narz¹du kopulacyjnego trutnia

Fot. 9. Trzy pomarañczowe b³onki na znamieniu, widoczne po usuniêciu koñcowych p³ytek
odw³oka

Matki naturalnie unasienione
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w pomarañczowe b³onki z ro¿ków przylepi³y siê

wynicowanie, a¿ koñce chitynowych p³ytek
znalaz³y siê na koñcu narz¹du kopulacyjnego
(fot. 16). Wtedy z narz¹du zaczê³o wydobywaæ siê nasienie (fot. 16). Podczas naturalnego unasieniania, w tym stadium wynicowania, nasienie jest wtryskiwane do jajowodów matki.
Dalsze wynicowanie powoduje, ¿e chitynowe p³ytki, tworz¹ce znamiê weselne,
wysuwaj¹ siê z narz¹du kopulacyjnego
(fot. 17). Jak widaæ na fotografii, nie ma mo¿liwoœci, aby pomarañczowe b³onki z ro¿ków
narz¹du przylepi³y siê do chitynowych p³ytek
znamienia tego samego trutnia. Znamiê weselne wraz z chitynowymi p³ytkami pozostaje
w komorze ¿¹d³owej matki (fot. 18), a truteñ
odpada od matki.
Nastêpny truteñ usi³uj¹cy kopulowaæ
z matk¹, wsuwa czêœciowo wynicowany
narz¹d kopulacyjny pomiêdzy doln¹ powierzchniê znamienia poprzednika a ostatni¹
brzuszn¹ p³ytkê odw³oka matki (fot. 19).
Ro¿ki ostatniego trutnia obejmuj¹ znamiê
pozostawione przez poprzednika (fot. 19).
Oczywiœcie kleiste, pomarañczowe b³ony
przylepiaj¹ siê do znamienia poprzednika
(fot. 19). Dalsze wynicowanie narz¹du
kopulacyjnego powoduje wyci¹gniêcie znamienia poprzednika wraz z przylepionymi

do niego pomarañczowymi b³onkami
z w³asnych ro¿ków.
Symulowana kopulacja ze sztucznym
znamieniem potwierdzi³a, ¿e pomarañczowe b³onki z ro¿ków narz¹du kopulacyjnego
trutnia przylepiaj¹ siê do znamienia poprzednika (fot. 20). Po od³¹czeniu trutnia,
pomarañczowe b³onki z jego ro¿ków pozosta³y na sztucznym znamieniu poprzednika
(fot. 21).
Truteñ wtryskuje nasienie do jajowodów
matki i pozostawia w komorze ¿¹d³owej
w³asne znamiê bez pomarañczowych b³onek
z w³asnych ro¿ków. Wynika³oby z tego, ¿e
matka powinna wracaæ z lotu weselnego ze
znamieniem bez pomarañczowych b³onek.
Wszystkie matki wracaj¹ jednak ze znamieniem
z pomarañczowymi b³onkami, a niektóre nawet z wiêcej ni¿ z dwiema.
Ró¿ne obserwacje, filmy i doœwiadczenia
wykaza³y, ¿e bia³e znamiê wystaj¹ce z odw³oka matki przyci¹ga inne trutnie, które
usi³uj¹ kopulowaæ z matk¹.
Je¿eli truteñ zdo³a wyci¹gn¹æ znamiê poprzednika, to jego pomarañczowe b³onki pozostaj¹ na usuniêtym znamieniu poprzednika. Je¿eli jednak truteñ nie zdo³a wyci¹gn¹æ
znamienia poprzednika, to pomarañczowe
b³onki z ro¿ków jego narz¹du pozostaj¹ na

Fot. 10. Nasienie (N) na koñcu znamienia.
Koñcowe p³ytki odw³oka odpreparowane

Fot. 11. Dwa znamiona weselne

Fot. 12. Dwa znamiona weselne. Koñcowe
p³ytki odw³oka odpreparowane

Fot. 13. W czêœciowo wynicowanym narz¹dzie
kopulacyjnym, ro¿ki wyginaj¹ siê ku do³owi,
a pomarañczowe b³onki zsuwaj¹ siê na doln¹
stronê

Fot. 14. W czêœciowo wynicowanym narz¹dzie
kopulacyjnym koñce ro¿ków zbli¿aj¹ siê ku
sobie

Fot. 15. Symulacja. Czêœciowo wynicowany
narz¹d kopulacyjny i otwarta komora ¿¹d³owa
matki

do znamienia poprzednika, lecz trutniowi nie
uda³o siê usun¹æ znamienia poprzednika
z komory ¿¹d³owej matki.
Â U 13 matek (33% spoœród 40 badanych)
znalaz³em nasienie (N) na tylnym koñcu znamienia (fot. 10). Mia³o ono kremow¹ barwê
i strukturê typow¹ dla nasienia. Obserwuj¹c
nasienie pod mikroskopem, stwierdzi³em, ¿e
w nasieniu znajdowa³y siê plemniki.
Â U 6 matek (15%) prócz nasienia znajdowa³ siê jeszcze dodatkowy œluz oraz dodatkowa cienka nab³onkowa nitka (fot. 11, 12).
By³o to wiêc drugie znamiê weselne, lecz bez
chitynowych p³ytek.
Obie obserwacje dowodz¹, ¿e nastêpne
trutnie usi³owa³y kopulowaæ z matkami, lecz
nie zdo³a³y usun¹æ znamienia poprzednika.

Stymulacja naturalnego
unasieniania
Najpierw prowokowa³em trutnia do czêœciowego wynicowania narz¹du kopulacyjnego (fot. 13). W tym stadium ro¿ki narz¹du
s¹ wygiête ku do³owi (fot. 13), a patrz¹c od
góry, tworz¹ rodzaj pó³okr¹g³ych kleszczy
(fot. 14). Nastêpnie narz¹d zbli¿a³em do
otwartej komory ¿¹d³owej matki (fot. 15). Po
ucisku odw³oka trutnia, nastêpowa³o dalsze

Fot. 16. Symulacja. Nasienie na koñcu wynicowanego narz¹du i otwarta komora ¿¹d³owa matki

Fot. 17. Znamiê weselne z chitynowymi p³ytkami wysuwa siê z narz¹du kopulacyjnego

Fot. 18. Znamiê weselne w komorze ¿¹d³owej
matki

Fot. 19. Symulacja. Matka ze znamieniem weselnym kopuluje z nastêpnym trutniem. Ro¿ki
obejmuj¹ znamiê poprzednika

Fot. 20. Ro¿ki obejmuj¹ sztuczne znamiê poprzednika

Fot. 21. Po od³¹czeniu trutnia, pomarañczowe
b³onki pozostaj¹ na znamieniu poprzednika

znamieniu poprzednika, tkwi¹cym w komorze ¿¹d³owej matki wracaj¹cej z lotu weselnego do ula.
Obecnie staje siê jasne, dlaczego cienka
nitka na koñcu znamienia nie jest odgiêta ku
ty³owi, lecz ku przodowi. To truteñ, który
usi³owa³ bez powodzenia kopulowaæ
z matk¹, przygi¹³ ku przodowi cienkie zakoñczenie znamienia poprzednika. Nasienie na
koñcu niektórych znamion lub nawet drugie

znamiona weselne dowodz¹, ¿e nastêpne
trutnie usi³owa³y kopulowaæ z matk¹, lecz nie
zdo³a³y usun¹æ znamienia poprzednika.
Opisane badania dowodz¹, i¿ nie ma mo¿liwoœci, aby pomarañczowe, kleiste b³onki
z ro¿ków narz¹du kopulacyjnego przyklei³y
siê do chitynowych p³ytek znamienia weselnego tego samego trutnia. Kleiste b³onki
przylepiaj¹ siê do znamienia pochodz¹cego
od trutnia, który uprzednio kopulowa³

z matk¹. Wynika z tego, ¿e znamiê matki wracaj¹cej do ula pochodzi od dwu trutni. Wiêksza czêœæ znamienia, to znaczy chitynowe
p³ytki i œluz, pochodz¹ od jednego trutnia,
lecz pomarañczowe b³onki okrywaj¹ce znamiê pochodz¹ od drugiego trutnia, który
usi³owa³ kopulowaæ z matk¹, lecz nie zdo³a³
usun¹æ znamienia poprzednika.
e-mail: jerzy_woyke@sggw.pl
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