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WSTĘP

Naturalne ~lodrnenie u pszczół odbywa się ,w powietrzu, w związku
z czym poznanie przebiegu kopulacji natrafia na duże trudności. Do
niedawna wierzono, że maJtkipsr1JCZetle spotykają się tyJJro jeden raz
IZ trutniem. Ostatnie [ednak pUlblikacje doniosły o stwierdzonych kilka-
k:roImych kopulacjach maJtek.

Celem ru:istzej pracy było zbadanie, czy u matek pseczelieh rasy miej-
scowej ZIOO'hod~k!i:1kakrotma kopulacja i jaki ma ona przebieg.

PRZEGLĄD LITERATURY

Od k:illru' lat wielu badaczy iIllrtere5lUljesię zagadnieniem kilkakJrotmej
kopulacji. Już w 1944 r. Rotbe:nts, a potem w 1~54 r. F. i S. Ru1Aln.er
donieśli o kilikakrotnym unasienianiu się matek podczas kolejnych 1ciIl:ku
lotów, A.t~ber i_.iOlIli (,1955) wiążą kilJk;ak:rotną kopulację z warunkami
pogody i z wytrwałością matki. Według nich kNikalk:ro1me parowanie
zdalje się być typowe dla pseeeoły miodne]. Przy odpowiedrdej pogodzie
praJWlie każda młoda, .zdolna do kopulacji matka wyka:ziuJje chęć do lciJlka"
krotnego parowania. Najozęście] spot~ się dwulkrotne loty z kopulacją,
C7JaSem 3, '4 i 5~rotne. O ile po pieI"WSlZym zapłodnieniu nastąpi zła
pogoda, to część matek rozpoczyna Czerwienie, część z nich czeka jed-
nak na odpowiednią pogodę do parowania nawet do 24 dna. Dmigie' i dal-
sze unasieniania mogą nastąpić podczas następnych kolejnych lotów,
względnie bywają poprzedzielane latami bez lropulaoji.

*) Praca niniejsza była początkowo prowadzona w Zalkladzie Pszczelnictwa
SGGW w Sktemtewicach pod kierumlk:iem dl' Jerzego Woydte QI954) a następnie
kontynuowena w Zakładzie Pszczelnictwa I.S.
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Ruttner' (1954) doniósł o 1','2 i 3-'kTotnych Iotach-matek ż kopułalClją
',:oraz, .że po pierwszej kopulacji' zbiorraezek nasienny ma.tI1cizawiera· już
plemniki trutnia, Woyke (1955) po przeprcwadaennr badań mikroskopo-
wych nad matkami,kltÓ!'e wylart;ywaly na powtórne loty godowe wykazał,
że matki te wylatywały pomimo obecności w zbiomic-.lIku nasiennym
plemników. Triasko (1956) na podstewie danych z 1ri.;teraturyi własnych
obsenWaojd'potwierdza ·'fildct· kilkaJk:rótnej koptM~i ri1a1:~k: ~Za'przyczynę
tego uważa ona 'riiE!iCloStartecrzmy'stopień' wYiPel<nieri:iailbiormiC2lka nasien-
nego mailk!i podczas' pierwszej kopulacji,

Poza tym Triasko (1951fw'ylsunęia hipotetę o łączeniu się matki z kił-
-- koma trurtJniam1w czasie jednego lotu,. za przyczynę ~ozja\yiska poda-

jąc f~ niedostatecznej ilości spermy uzyskanej od jednego trn.vtnioa.
Potwierdzają to późnięjsze badania Woykego (1955) i Triaslko' (1956),
którzy ma podstawie pomiarów 110'001spermy, znajdującej się w pochwie

.ma·t!ki. zaraz po kOipuiLacjtii'llqś~ ~e.rmyzIl!łjdtldącęj się :w: pęcb~~yil{U
nasdennym trutnia wykazali.. ~ pochwa. mąJtk;i'po~QPUlao,jli._~~rYona

jest,spermą w ilo.ścip~jąJCej ~ie. ilość ~y-,j~ąza-
_wierają,pęcherzyki nasa.erme' .tr'llltm.ia.Wyn~ ,wó.ęcz ·tego'.?:ema.tka
w masie jednego lotu musi kopuJ.OWGĆ z ~atru1miaa:pL .....: .. ' .

W przeciwieństwie do poprzedmch autorów GortltM'Sik,i.(1953) wY~4Cza
możlrwość poWtóm~o d~ia~ię nasienia do' jajowodów matld .. '

Fy,g (1957) podaje, żepriyczYną' szybkiego wyczerpania plemników
w pęcherzyku nasiennym martlk!i jest złe zapłodnienie, tzn., że podczas ko-
pulacjli do organów rozrodcsyeh' maillkldostało się mało plemnśków.

Opierająe jsię na wynillkacll os~ichbadańprZ~crmmy,że marny
tu do ozynienia z.matkami, które kopurlQw:aly z niedostateczną H05qą
trutni.

MA'l'ERI:AL, METODA I PRZEBIEG OBSERW,ACJI

-Obserwacje prowadzono w latach 1954-1956 w pasiece doświadczałnej
- ZalkładJUPseczelnietwa SGGW w Skaemdewioach .i w pasiece tdośwdad-

..cm1nej Zakł:aąlUPszeeelniotwa I.S. w. Dąbrowieach. Matlki. oereyrnywano
z. własnej hodowli. C,:z:ęść.badanych .matek: (dokładna metodyka-podana
:ZiOs1;al~ w pracy pt. "ObserwalClj~ nad. lotami matek pszczelich" Pszczeln.
Zesz; NarUik. 1958/2) pezostawiono . po !pienwlSflej kapuJacji w ulikach
weselnych do dałszych ahserwacji.· ..

WYN1KI' BADAŃ I DYSKUSJA

Mał!k:ipozostawione w ulikach po pierwseej kopulacji dokonywały dal-
. szych .lotćw. i 30 matek WYohQdrzącyepna łotypo pierwszej lroiPuiLacj[
9 matek kopulowało poraz d:ro.gi już w następnym dniu. Jedna matka
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IroPulowa1a p01wtórnieclopiero w 14 dni, a trzeci raz' w 15 dni po
pierwszym 2l8Ipłodnieniu. Ogółem na 30 matek wyIawjącyoo po pierwszej
ltopt.t1aejimpłodndłO się drogi raz. 16 .mś!tekw późniejm:ym lub. wcześniej-
szym terminie (rys. 1). Z' eatemastu P()iZ()S)Wych matek część zginęła
wczasie lotu, część roepoezęła wkrótce /'eeerwienie, 'cząść zabrano do
badań anaJtomicznych przed drugą ~U'laoją.

Nr
Matki

75 ł:!.----,-..:.....:...-.----i

~ ~I -~-----~

25 t--ł

20 t--ł

7 t--ł

46 I~.--~---------------------~
105
33
17

157
161,
79.
66
69'
22
Ja.

-

Rys.!. 'Limie obrazujące okres c!iasu między pierwszą i drugą kopulacją matek dwu-
kiro1mie zapłodnionych. Dni, na; dolne] skałi oznaczają również wiek matek

Po pierwszym zapłodnienju maoki kopulowały podceas pierwszego Lub
dalszych lotów. I tak 5 matek kopuloważo powtórnie podczas pierwszego,
3 matilci podczas drugiego, 6 maltekporlczas trzeciego, a tylko 2 matki'
podczas 4 }011;1.1.

Wyniki naszych obserwacji odnośnie powtórnej kopulacji zgodne są
z wy~ Albera i innych (1'955), z tą jednak różnicą, że w wypadku
doświadczeń na wyspie Vuleano naddł:'ll'ższy okees dzielący pierwszą ko-
pulację.?Ki drugie,j wyniósł 24 dni. Ten dŁUJgiokres przerwy .autorzy
tlumaazyld ndeodpowiednimś warunkami albrnosferycznymi. isła:bym na-
sileniem lotu tnntru. Jak iWiynilka z naszych badań (1958) matki deka-
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nywaływ jednym dniu kilku (nawet 4) lotów, z których ostatni ·ll!i.eld.edy
byłlotern z kopulacją. Bóżarica czasu (średnio 45 minut) między przed-

, ostatnim i ostatnim wtem Ibyła zbyt mała, aiby w tym czasie pogoda mogła
,ulec ~iczej zmianie. Zaobserwowano co prawda rÓ1mice 2-godzinne,
ale 1Jaikżes~~o 1- do 2-minutowe ;przenwiYmiędzy lotami. Można by
więc te kilkakrotne wychodzenie niatek na loty bee kopulacji wytłuma-
crzyć me tylko, nieodpowiednią pogodą, ale' i niedostateczną ilością troJtni
latających w danej chwili. .Co prawda pora lobu matek pokrywa się
z porą lotu trutnd, mimo to' jednaJk w godzśnaeh przed maksimum lotów
trutni przypuszczalnie małe jest prawdopodobieńsewo SIpObkanliasię matki
z trutniem, mimo, że zaszły takie nielicżneprzypa.dki (1958). Z drugiej
strony trutnie latały w tych samych godzinach, w których matki doko-
nywały lotów bez, kopulacji. Może należy raczej uważać, że pieńwsze
beesłeuteeene .loty w danym dnduimają na celu pobudzenie matiki. Jak
wynika z wyliczeń, na 151 lotów godowych aż 59· poprzedzonych było
lotami bez kopulacji w tym samym dnśu. Mań:ikidokonywały nieraz
wstępnych lotów bez kopulacji nawet iW! porze największego lotu tnutni,
00 tym bardzie] zdaje się, potwierdzać poprzednie przypus:zcrzenie.

Oprócz niezaprzeczalnego Wpływu pogody na podejmowanie dalszych
lotów przez zapłodnione już mart:ild,co podkreślał A~ber, i inni (1955),
przypuszczalnie wpłYlWadątu także inne [esseze niepoznane czynniki,
Być może, ŻTeSą to cechy iJndywiduailinemam, lub warunki panujące
w danej rodzinie •.weselnej. PirrzypUsrl.czendeto potwierdzają dane przed-
stawione 'na rys. 2, gdzde podano przykład' i1Jus1:nlijącyfakt, że czas
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Rys. 2. Zestawienie terminów lotów niektórych matek z przebiegiem pogody, Na
lśniachoznaczających ,wiek matek rn." 33,nr 46 i nr 66 oznaczono wiek: wygryzienia

(wg), wystawienia (ws), lotów bez kopulacji' (o) i lotów z !kopulacją (z" z!, Z3).'

Dalsze objaśrnenia w "tekście
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wyjścia m.artkddo drugiego lobu z kopułaoją 7&eiy nie .tylko od pogody.
Powyższy wykres wytka2:l1ijeisl1m.ienli.ewpływu nieodpowiedmej pogody na
przerwanie lotów przez matki, 00 decydowało w Mew wypadkach o opóź-
nieniu powtórne] kopulacji. W CIlIaSIietrzydniowych (15--} 7 lub 23-25
sierpnia) spadków temperaJtmy żadna .matka nie wychodzIiła z ulika. Nie-
odpowiednią pogodą nie mÓ!Żttlajednak tłumaczyć braku lotu metki nr 46
w dniu 18 sierpnia, będącego 4 dniem. popierwssej jej lropulacdii,w którym
to dniu martka nr 33 kopulowała po raz drugi. Matka nr 46
dokonała lotu bez kopulacji WVt dniu 20 i 22 sierpnia i dopiero 27 sierpnia
została po rae druigi za.~ona. W tej trzynastodmowej przerwie, mię-
dzy dwiema kopulacjami oprócz killku chłodnych dni były i ciepłe po-
godne, w czasie których maltika nr 46 nie opuszczała jednak ulilka. Podob-
nie matka nr 66 po plerwszym zapłodntenar w dniu 27 sierpnia wyszła
z ulika dopiero dnia 29 sierpnia, mimo że w dniu 28 sierpnia matka
nr 46 kopulowała.

Nasze badania na pszeeole kraJjo:weow zupełności pokrywają się z obser-
wacjami szeregu' badaczy na ps!ZICZJOłach innej rasy. KiLkaikrotna kopulacja
jest zatem. MTdaŚICiWOŚlCiąpszczoły: miodnej.

Wśw:ietle obserwacji ~aJwtionych w tej pracy wychodzenie ma-
tek na dalsze loty z kopulacją zależy między innymi od czynników ze-
W1Il~ych taik:ich jak temperatura, stopień. zachmurz'€nia i sila wiatru.
Problemem otwartym pozoetaje jednaik poenenie innych nieebadanych
dotąd czynników, mających bezsprzecznie duży wpływ na termin i ilość
lotów podejmowanych p:nz€z mart!ci w cero dokonanśa powtórnych ko-
pulacji.
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HA6J1IO.llEHHSI HM BblJlETAMH n'łEJlHHblX MATOK

Pe3lOMe

•B 1954-1956 r . .u.eJIaHO Ha6JIIO,zr.eHHH B ayxneycax sa 30 MOJIO,zr.bIMH
MaTKaMH, xoropsre ysce cOBepIllHJIH rrepsyio KonyJISłl.l,HIO.'

YCTaHOBJIeHO, ąTO:'
1) 'YacTb MaTOK KonyJIHpOBaJIa- BTOPHąHO B nepsox H.liH O,zr.HOMH3 CJIe-

,zr.ylOIIJ.HX ,zr.HeH nOCJIe nepaoro ocexeneaas.
2) Bropas KonyJIHIJ,HH aacrynaaa BO BpeM:H nepsoro HJIH O,zr.HOrO H3

CJIe,zr.ylOIIJ.HXnOCJIe nepaoa KonyJIHIJ,HH nOJIeTOB •
.3) .Ha MOMeflT cosepureaas BTOpOH KonyJIH:IJ,HH xposr noronu, BJIHHJIH

eIIJ.e HHMble HeBbIHCHeHHbIe ą>aKTopbI.

THE FLIGHTS OF QUEENSMATING SEVERAL" 'fIMES,

Z. Soczek

Summary

30 queens, whicll already took their f..imt m8iUng, we.re observed in
, Zańder mating-hśves duriJng 1954-1956.

A paet of· the queens trok theiir seconde ma1IDg fIli.gqton the first
day ot on the fru:nther days after their first copulation.

The seoonde copulation may ooeur even during the 'finsi flight after

thefimt oopulaltion.
The term of the Seconde oopulation doesn't depend 'on the weather

factors only,
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