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Gospodarcze znaczenie pszczół może być znacznie zwiększone przez
odpowiednią hodowlę opartą na znajomości genetyki pszczół.

Odkrycie partenogenezy pszczół przez D z i e .r ż o n a (1845), i potwier-
dzenie tej teorii badaniami nad ubarwieniem potomstwa powstałym
w wyniku krzyżowania żółtych pszczół włoskich z ciemnymi północnymi,
jest pierwszym podstawowym krokiem w genetyce pszczół.

Niestety specyfika kopulacji pszczół, w otwartej przestrzeni, znacznie
utrudnia przeprowadzenie badań genetycznych i hodowlanych. Dopiero
po opanowaniu techniki sztucznego unasieniania w ostatnich czasach, da-
je się zauważyć znaczny rozwój wiadomości o dziedziczeniu pszczół.

W Polsce nie podejmowano dotychczas żadnych prac doświadczalnych
dotyczących dziedziczenia u pszczół. Badania takie podjęto dopiero nie-
dawno w Zakładzie Pszczelnictwa SGGW.

W przeprowadzonych badaniach genetycznych zwrócono między inny-
mi uwagę na powstawanie różnych niezwykłych osobników, jak trutnie
mozaikowe, robotnice z jaj niezapłodnionych, gynandromorfy i mozaiko-
we robotnice.

Dotychczas wielokrotnie opisywano różne niezwykłe pszczoły. Brak
jednak kontroli nad kojarzeniem rodziców nie pozwalał na wytłumacze-
nie sposobu powstawania tych osobników. Zdołano tego dokonać tylko
w ostatnich nielicznych badaniach.

Na skutek stosowania w Zakładzie Pszczelnictwa SGGW ~tucznego
unasienienia i użycia do badań pszczół mutantów, zdołano uzyskać nowe
typy i kombinacje genetyczne pszczół niezwykłych oraz wytłumaczyć
genezę ich powstawania.
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Niezwykłe pszczoły pojawiają sie w wyniku zaburzeń w procesie doj-
rzewania i zapładniania jaja. Normalny przebieg dojrzewania jaja przed-
stawia się wg. P e t r u n k i e w i c z a (1901) następująco (ryc. 1). Jajo
w chwili złożenia go do komórki ma podwójną liczbę chromosomów.

W wyniku pierwszego mitotycz-
nego podziału oddziela się i od-
suwa ku powierzchni jaja pierw-
sze ciałko kierunkowe (ryc. 1b).
Redukcja chromatyny zachodzi
wczasie drugiego podziału, przy
czym dzieli się zarówno pierwsze
ciałko kierunkowe jak i jądro
(ryc. 1c). W trezultacie tego po-
działu powstają trzy ciałka kie-
runkowe oraz jedno jądro, wszyst-
kie o haploidalnej liczbie chromo-
somów. Jądro kieruje się do środ-

ka jaja (ryc. l c), a ciałka kierunkowe ulegają normalnie zanikowi
(ryc. 1 d). Z jaja takiego rozwinie się truteń. Jeżeli jajo zostanie zaple-
mnione (ryc. 1 e), to w czasie zapłodnienia zachodzi podwojenie chro-
mosomów i z takiego jaja normalnie rozwija się samica.

Dotychczas opisano następujące niezwykłe pszczoły o znanym pocho-
dzeniu genetycznym.

T u c ker (1958) opisał trzy mozaikowe trutnie. Pcchodziły one od
nieunasienionych matek heterozygotycznych ze względu na następujące
geny mutacyjne barwy oczu: kości słoniowej, złocistozielone i czerwone.

Partenogenetyczne powstawanie matek lub robotnic u innych pszczół
niż afrykańskie zostało udowodnione przez M a c k e n s e n a (1943). Otrzy-
mał on matki i robotnice od nieunasienionych matek.

W podobny sposób uzyskali partenogenetyczne robotnice G u b i n
i C h a l i f fi a n (1951) oraz T u c ker (1958). Ten 'Ostatni tłumaczy to
zjawisko następująco. W czasie dojrzewania jaja zachodzi wadliwe rów-
noległe do powierzchni, ustawienie wrzeciona pierwszego podziału jądra.
W rezultacie, w czasie i po drugim podziale, zamiast jednego jądra kie-
rują się do środka jaja dwa. Tak więc powstaje jajo o dwu jądrach i je-
dynie o dwu ciałkach kierunkowych. W wypadku połączenia się tych dwu
jąder po*staje zygota, z której rozwija się samica.

Pierwsze gynandromorfy u pszczół opisano już przed stu laty (8 i e-
b o l d 1864). W dalszych badaniach opisano wszystkie możliwe kombina-
cje męskich i żeńskich części ciała u gynandromorfów. A więc osobnik

Ryc. 1. DOjrzewanie i zapładnianie
jaja pszczoły.

1. lVIaturation and fertilization
of honey bee egg.

Fig.
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taki mógł mieć jedną stronę ciała charakterystyczną dla trutnia, a drugą
dla robotnicy lub głowę i tułów trutnia, a odwłok robotnicy. Poszczególne
części ciała tych dwu płci mogły być wreszcie nieregularnie rozmieszczo-
ne. M e h l i n g (1915), L e u e n b e r g e r (1925), S a k a g a m i i T a-
k a h a s h i (1956).

Z powodu niemożności kontroli unasieniania matek można było wy-
suwać jedynie przypuszczenia co do sposobu powstawania gynandro-
morfów. B o v e r i (1915) po zbadaniu muzealnych okazów doszedł do
wniosku, że męskie części ciała pochodzą jedynie od matki, a żeńskie od
obydwu rodziców. Wysunął on hipotezę, że w tym wypadku jądro jaja
dzieli się raz lub kilka i dopiero jedno z tych jąder łączy się z jądrem
plemnika dając zygotę. Z zygoty rozwijają się żeńskie części ciała,
a z pozostałych jąder lub jądra - części męskie. Brak jednak było
osobników otrzymanych w rezultacie kontrolowanego kojarzenia, które
potwierdziłyby wyżej przytoczoną hipotezę. O jednym takim osobniku
wspomina przy innej okazji M a c k e n s e n (1951), chociaż nie wysuwa
żadnych wniosków co do sposobu jego powstania.

Wiele gynandromorfów znaleźli R o t h e n b li h l er, G Ow e li
i P ark (1953). Powstały one jednak w inny sposób, a mianowicie
zgodnie z hipotezą wysuwaną przez M o r g a n a (1905). Gynandromorfy
te miały żeńskie części również pochodzące od obydwu rodziców, czyli
rozwinęły się one z zapłodnionego jądra jaja. Trutowe części ciała wy-
kazywały jednak jedynie cechy ojca, co wskazywało, że rozwinęły się
one jedynie z dodatkowego plemnika, który wniknął do jaja.

Jeszcze Inny sposób powstawania gynandromorfów opisał T u c ker
(1958). Znalazł on pięć gynandromorfów w potomstwie niezapłodnionych
matek. Powstawanie ich tłumaczy podobnie jak powstawanie samic z jaj
niezapłodnionych. Różnica polega jedynie na tym, że dwa haploidalne
jądra muszą najpierw podzielić się przynajmniej raz, a następnie dwa
z nich połączyć się dając zygotę. Z zygoty powstaną części żeńskie,
a z pozostałych jąder części męskie.

Mozaikowe pszczoły robotnice opisał T a b e r (1955). Barwa ich
oskórka była częściowo brązowa (cordovan) a częściowo czarna. Uważa
on, źe można to wytłumaczyć dwujądrowymi jajami zapłodnionymi
dwoma różnymi plemnikami.

MATERIAŁ I METODA

Mozaikowe trutnie C7,yrobotnice, gynandromorfy oraz robotnice z JaJ
niezapłodnionych pojawiają się w rodzinie bardzo rzadko i dlatego trzeba
przejrzeć bardzo wiele pszczół, aby je odnaleźć.

Celem łatwiejszego zauważenia pojawiających się niezwykłych osob-
ników UŻJ·to do badań mutantów o cechach wyraźnie różniących się od
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cech normalnych osobników w ulu. Do badań użyto prócz normalnych
pszczół o czarn~m pigmencie w oskórku ciała i czarnych oczach na-
stępujące mutant y: pszczoły o brązowej barwie. ciała (cordovan - cd),
o oczach ceglastych (brick - bk) i oczach złocisto zielonych (char-
treuse - ch). Geny wywołujące te objawy nie są ze sobą ani sprzężone,
ani też nie są względem siebie allelami (L a i d l a w i pozostali 1953,
M a c k e n s e n 1958). Geny bk oraz ch razem dają w hemizygocie (bk;
ch) lub homozygocie (bk/bk; ch/ch) fenotyp o ciemnożółtej barwie oczu
(buff).

Wszystkie wymienione tu geny mutacyjne są natomiast recesywne
względem genów normalnych zwanych dzikimi (r+),

Po dokonaniu odpowiednich unasienień i zaczerwieniu przez matkę
lub trutówki plastrów czekano do momentu wygryzania się czerwiu.
Następnie plaster z takim czerwiem przenoszono do izolatora i trzymano
w cieplarce. Codziennie oglądano, liczono i wyjmowano wylęgnięte
pszczoły. W sumie unasieniono 18 matek z mutacyjnymi genami oraz
przeliczono kilkadziesiąt tysięcy pszczół.

Niezwykle osobniki starano się uzyskać na innej drodze lub przy
użyciu innych mutantów niż to dotychczas czyniono. Szczegółowy sposób
uzyskiwania różnych typów niezwykłych osobników podano oddzielnie
przy każdym typie. osobników.

WYNIKI

MOZAIKOWY TRUTEN

Opisane dotychczas trzy mozaikowe trutnie pochodziły od nieunasie-
nionych matek (Tucker 1958).

Nam udało się uzyskać jednego mozaikowego trutnia od pszczół
trutówek .
. Cała rodzinka, w której pojawiły się trutówki pochodziła od matki

homozygotycznej, pod względem mutacyjnych genów - ceglaste oczy
(bk). Matka ta miała oczy ceglaste i była unasieniona nasieniem trutni
o czarnych oczach. Pochcdzące od niej pszczoły miały oczy czarne, lecz
w genotypie miały jeden gen czarnych oczu, a drugi ceglastych bk/bk+.
Po stracie matki pojawiły się w ulu pszczoły trutówki składające jaja.
Ze składanych przez nie jaj rozwijały się trutnie bądź o oczach czarnych,
bądź o cezach ceglastych. Wśród tych trutni udało się jednak znaleźć
jednego mozaikowego. Mozaikowość udało się stwierdzić. jedynie
w oczach.

Truteń ten miał lewe oko całe czarne, prawe natomiast, poza kilku
Ciemnymi plamami w górnej części oka, było całe ceglaste (ryc. 2).



Truteń ten musiał więc po-
wstać z jaja, które miało dwa
różne jądra haploidalne - jedno
z genem oczu ceglastych, a drugie
z genem dzikim. Dwa różne ta-
ploidalne jądra mogły pojawić się
w jaju na skutek zakłóceń w pro-
cesie dojrzewania jaja. Normalnie
w jądrze niedojrzałego, niezapło-
dnionego jaja znajduje się diplo-
idalna liczba chromosomów, czyli
IN opisywanym wypadku zarówno
gen oczu czarnych jak i ceglastych.
W wyniku podziałów dojrzewa-
nia w haploidalnym jądrze raz
znaj dowal się gen oczu czarnych,
innym razem oczu ceglastych.
Dlatego jedne z wylęgających się trutni miały oczy czarne, inne czerwone.

Opisywany mozaikowy truteń mógł powstać wtedy, gdy w wyniku
zaburzeń przy dojrzewaniu jaja, prócz normalnego jądra, jedno z ciałek

kierunkowych zaczęło działać jako
drugie jądro (ryc. 3). W rezultacie
zamiast jednego jądra i trzech cia-
łek kierunkowych powstały dwa
rozwijające się normalnie haplo-
idalne jądra i dwa ciałka kierun-
kowe.

Spośród trutni powstających
w ten sposób nie można zauważyć
tych, które rozwijają się z jaj ma-
jących obydwa jądra o jednako-
wych genach. Można jedynie za-

uważyć trutnie powstające z jaj, w których jedno jądro miało gen oczu
ceglastych, a drugie oczu czarnych. Tak więc spośród trutni powsta-
jących z dwujądrowych jaj można było zauważyć jedynie połowę ich,
to znaczy tylko wszystkie mozaikowe.
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Ryc. 3. Powstawanie mozaikowego
trutnia.

Fig. 3. Ortgin of mosaic drone.

Ryc. 2. Głowa mozuikcwcao trutnia.
Fig. 2. Haed of mesale drone.

ROBOTNICE OD TRUTÓWEK

U pszczół naszej hemisfery opisano jedynie robotnice lub matki
powstałe z jaj niezapłodnionych złożonych przez matki: (M a c k e n s e n
1943, Gubin i Chalifman 1951, Tucker 1958).



Postanowiono więc stwierdzić, czy pszczoły robotnice mogą rozwinąć
się z niezapłodnionych jaj składanych przez pszczoły trutówki.

Ody W jednym uliku weselnym pOjawiły się po stracie matki pszczoły
trutówki, pozwolono im czerwić przez cztery tygodnie. Następnie ramkę
bez pszczół dano do zasiatkowanego izolatora do cieplarki, gdzie co kilka
dni usuwano wylęgające się dojrzałe osobniki.

Niewielka część poczwarek zamarła w ramce. Po odsklepieniu wieczka
można było jednak doskonale po wielkości oczu stwierdzić, czy zamarłe
poczwarki były trutniami czy robotnicami.

W sumie określono płeć u 148 osobników. Z opisywanej ramki wylęgały
się głównie trutnie. Prócz nich wylęgły się jednak również trzy robot-
nice. Robotnice te makroskopowo nie różniły się od pszczół, które roz-
winęły się z jaj zapłodnionych. Wśród zamarłych poczwarek nie znaleziono
żadnej robotnicy. Trzy pszczoły robotnice w stosunku do 148 osobników,
u których określono płeć, stanowią 2%.

Należy przypuszczać, iż robotnice te [powstały z jaj diploidalnych,
Jajo złożone przez trutówki lub nieunasienione matki może być diploi-
dalne w dwóch wypadkach. Albo jeżeli wczasie dojrzewania jaja nie
zajdzie całkowity podział redukcyjny jądra albo jeżeli w jaju pojawią
się najpierw dwa jądra haploidalne, które następnie połączą się dając
jedno jądro diploidalne. Ponieważ u pszczół jajo rozwija się bez wniknię-
cia plemnika, należy przypuszczać, że w omawianym wypadku przeszło
ono podział redukcyjny.

Pojawienie się dwu pierwszych jąder może mieć miejsce albo w wy-
padku podziału jednego jądra haploidalnego, albo w wyniku zaburzeń
dojrzewania doprowadzających do przeistoczenia się ciałka kierunkowego
w drugie jądro.

Badania M a c k e n s e n a (1951), H a c h i n o h e i J im b u (1958)
oraz nasze nad żywotnością czerwiu z jaj homozygotycznych wskazują,
źe gdyby doszło do połączenia dwu uprzednio rozdzielonych identycznych

jąder haploidalnych, to na skutek
działania homozygotycznych alleli
płciowych nie powstałby osobnik
doskonały.

Robotnica mogła powstać z nie-
zapłodnionego jaja, jeżeli w nim
pojawiły się dwa różne jądra ha-
ploidalne. Może to mieć miejsce,
gdy zamiast jednego ciałka kie-
runkowego powstanie drugie ha-
ploidalne jądro (ryc. 4) podobnie
jak to miało miejsce przy opisie

~fnI;O-ttn

Ryc. 4. Powstawanie samicy z nieza-
płodnionego jaja.

Fig. 4. Ortgin of impaternate female.
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mozaikowych trutni. Jeżeli teraz te dwa haploidalne jądra mają nie-
jednakoweallele wpływające na przeżywalność czerwiu i gdy mastępnie
połączą się, to powstanie heterozygota, z której rozwinie się samica
robotnica. Takie wytłumaczenie powstawania cobotrdc z jaj niezapło-
dnionych wydaje się najbardziej prawdopodobne.

GYNANDROMORFY

Dotychczas opisano wiele gynandromorfów. Spośród gynandromorfów
o znanym genetycznie pochodzeniu męskich i żeńskich części ciała
jedynie jeden był taki, u którego żeńskiecześeiciała mogły pochodzić od
obydwu rodziców, a męskie barwy cordovan tylko od matki (Ma c k e n-
s e n 1951).Nie zajmowano się jednak wytłumaczeniem sposobu powstania
tego osobnika.

W naszych badaniach użyto do krzyżowań również różne inne mutant y
podane na początku pracy. W potomstwie jednej z matek udało się
znaleźć jednego gynandromorfa. Gynandromorf ten pochodził od matki
heterozygotycznej pod względem trzech mutacyjnych genów bk/bk"f:,
chlcn +, cd/cd +. Matka ta była unasieniona nasieniem czterech typów
trutni, tj. dzikich + i takich, z których każdy miał tylko po jednym
genie mutacyjnym bk, lub ch, lub cd.

Otrzymany gynandromorf miał w zasadzie poza pewnymi przesunie-
ciami prawą stronę ciała trutową, lewą stronę pszczoły robotnicy. Prawa
strona głowy wraz z okiem złożonym, jedną żuwaczką, jedną szczęką
była trutowa, lewa pszczoły robotnicy. Prawy głaszczek językowy był
nieco krótszy niż lewy, jednak nie było między nimi takiej różnicy, jaka
zachodzi między głaszczkiem robotnicy a trutnia. Języczek był przegięty
w prawo. Cała warga dolna miała jednak raczej cechy robotnicy.

Tułów był w zasadzie z prawej strony trutowy. Jednakowoż przed-
tułów miał w większości cechy pszczoły robotnicy, a w śródtułowiu prócz
prawej stronyrównież cały grzbiet tzn. tarczka była trutowa.

Pierwsza para nóg miała cechy nóg robotnicy, a spośród pozostałych
dwu par prawe nogi były trutowe a lewe robotnicy. Nie zauważono
różnicy między prawymi a lewymi skrzydłami. Skrzydła te w kształcie
przypominają skrzydła trutnia, chociaż są mniejsze od normalnych
skrzydeł trutowych, gdyż gynandromorf wychował się w komórce
pszczelej.

Cały odwłok wraz z pierścieniem przed zwężeniem tułowia był w za-
sadzie z prawej strony trutowy, a z lewej charakterystyczny dla robotnicy.
Ukształtowanie ostatnich półpierścieni brzusznych było z prawej strony
ciała zupełnie inne niż z lewej. Ponieważ jednak gynandromorfa tego
chciano w całości zachować do dokumentacji, nie wypreparowano-



poszczególnych płytek odwłoka i dlatego nie można podać dokładnego
ich opisu. Z tego względu nie podano też opisu anatomicznego. Gynandro-
morf ten miał ż~dło wraz z dwiema pochwami.

Opisywany gynandromorf był rasy włoskiej złotej amerykańskiej.
Ciemne części ciała charakterystyczne dla robotnicy wraz z okiem
złożonym były barwy czarnej. Trutowe ciemne części były brązowe
(cordovan - cd), a oko złożone było ceglaste (briek - bk).

Przechodząc obecnie do wyjaśnienia sposobu powstania tego gynandro-
morfa można wziąć pod uwagę różne hipotezy. Gdyby trutowe części
ciała gynandromorfa powstały z plemnika, jak podaje R'O t h e n b u h l er
i inni (1952) wtedy mogłyby one zawierać Co najwyżej tylko jeden gen
mutacyjny, gdyż przy zastosowanym kojarzeniu nie było plemnika,
który miałby jednocześnie dwa geny' mutacyjne, jak ma to miejsce
u opisywanego gynandromorfa (brązowy i ceglasty). Gdyby natomiast
trutowe części ciała powstały z dwu plemników o różnych genach, wtedy
byłyby mozaikowe, czego jednak nie stwierdzono. Pozostaje więc jedynie
możliwość, że trutowe części ciała rozwinęły się z jednego haploidalnego.
jądra, które pochodziło od matki mającej zarówno gen cordovan jak
i gen oczu ceglastych.

Części ciała charakterystyczne dla robotnicy mogą natomiast rozwinąć
się albo w wyniku zapłodnienia jądra jaja przez plemnik albo w wyniku
połączenia w zygotę dwu haploidalnych jąder jaja. Te dwa haploidalne
jądra mające dać zygotę mogłyby powstać w dwojaki sposób. Albo przez
podział jednego jądra haploidalnego albo w wyniku opisanych już nie-
normalnych podziałów dojrzewania. W pierwszym wypadku powstałaby
homozygota, która według dotychczasowych danych albo nie rozwijałaby
się, albo powstałby z niej truteń (R o t h e n b u h l er 1957).

W drugim wypadku, to znaczy, gdy zamiast jednego ciałka kierunko-
wego rozwija się drugie jądro haploidalne, musiałby najpierw zajść
jeszcze jeden dalszy podział doprowadzający do powstania czterech jąder,
z których dwa połączyłyby się. Bez takiego podziału nie starczyłoby
jąder na jednoczesne rozwinięcie się haploidalnej i diploidalnej części
ciała. W takim wypadku jednak trutowa część ciała powstałaby z dwu
niejednakowych jąder haploidalnych, co doprowadziłoby do mozaikowa-
tości, której w tym wypadku nie stwierdzono.

Pozostaje więc jedynie najprostsze tłumaczenie, że części ciała robot-
nicy rozwinęły się z drugiego jądra, które uległo zapłodnieniu. Ponieważ
części ciała robotnicy miały czarną barwę, więc jądro mogło połączyć
się albo z plemnikiem o genach dzikich lub plemnikiem mającym jeden
gen mutacyjny, którego właśnie nie było w jądrze jaja.

Ostatecznie więc powstanie opisywanego gynandromorfa można wy-
tłumaczyć w następujący sposób. W jaju na skutek nienaturalnego doj-
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rzewania powstały dwa haploidalne
jądra, z których jedno uległo zapło-
dnieniu (ryc. 5). Z zapłodnionego
jądra rozwinęła się część ciała ro-
botnicy, a z niezapłodnionego -
część trutowa.

Możliwe jest też tłumaczenie B 0-

v e r i e g o (1915) w myśl którego Ryc. 5. Powstawanie gynandromorfa.
W procesie dojrzewania najpierw Fig. 5. Ortgin of a gynandromorph.
powstaje jedno haploidalne jądro
jaja, które ulega mitotycznemu podziałowi na dwa potomne. Teraz dopiero
jedno jądro zostaje zapłodnione przez plemnik dając zygotę, z której
rozwijają się części ciała robotnicy, a z niezapłodnionego jądra roz-
wijają się części ciała trutnia.

W myśl obydwu tych tłumaczeń trutowe części ciała gynandromorfa
mają tylko matkę, a części ciała charakterystyczne dla robotnicy, oby-
dwoje rodziców.

Bardziej prawidłowe wydaje się jednak pierwsze tłumaczenie, gdyż
zgadza się ono z schematem przedstawianego powstawania niezwykłych
pszczół.

znfl fl
(3:::~ Qln
I O-ttn ł-O I I O-+tn

Q/nf O-ttn

PSZCZOŁY O DWU OJCACH

Dwie mozaikowe pszczoły robotnice udało się uzyskać od matki homo-
zygotycznej ze względu na dwa geny mutacyjne - gen ceglastych oczu
i gen oczu barwy chartreuse (bk/bk; ch/ch). Ich współdziałanie w gamecie
lub homozygocie daje osobnika o fenotypie oczu nazwanych "buf!", co
oznacza barwę ciemnożółtą.

Matka o takich oczach była unasieniona nasieniem trzech typów trutni:
dzikich (+), chartreuse (ch) i ceglastych (bk). Produkowała ona wszyst-
kie tru1mi.eo oczach ciemnożółtych (buff - bk; ch). Notomiast z jej jaja
(bk; ch) zapłodnionego plemnikiem o genach dzikich (+ +) powstawała
heterozygota (bk/bk+; ch/ch+), z której rozwijała się robotnica o oczach
czarnych. Z jaja (bk; ch)zapoodnionego plemnikiem o genie 'Oczucegla-
stych (bk), powstawała zygota (bk/bk; ch/ch+), z której rozwijała się
robotnica o oczach ceglastych i wreszcie zapłodnienie jaja (bk; ch) przez
plemnik o genie oczu chartreuse (ch), dawało w rezultacie robotnice
o oczach chartreuse (bk/bk+; ch/ch). Widać więc, że zapłodnienie jaja
przez jakikolwiek z trzech typów plemników dalwało inny efekt i w re-
zultacie mogło być dokładnie prześledzone. Gdyby natomiast na skutek
połączenia się dwu haploidalnych jąder jaja (bk; Lh) powstała robotnica
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albo tylko jej część zawierająca oko, to oko takie byłoby ciemnożółte
(bk/bk; ch/ch), gdyż matka, była homozygotyczna ze względu na te geny.
W r~~ult!H!i~wiQC!i ten typ połQc!ZQńjQdgl' d~w~ł inny gfgkt niż uprzsdmo
podane.

Tak więc każdy typ połączeń jąder czy to jajowych czy jądra jaja
z różnymi plemnikami dawał inny efekt i mógł być dokładnie prze-
śledzony.

Pierwsza ze znalezionych pszczół o dwu ojcach wyglądała następująco.
Pszczoła ta miała prawe złożone oko, czarne, jedynie przez środek oka
przechodził poprzecznie jasny pasek c szerokości dwu omatidiów.

Drugie 'Oko 'Opisywanej pszczoły było barwy chartreuse z jednym
szerokim na dwa omatidia paskiem czarnym. Pasek ten przechodził po-
poprzecznie przez środek oka od czoła do połowy oka. Zarówno omatidia
chartreuse jak i czarne były wielkości spotykanej u innych robotnic.

Na odwłoku pszczoły można było
z łatwością zobaczyć, że prawa stro-
na ma inny rysunek czarnej barwy
niż lewa.

Z powyższego opisu jak i z oglę-
dzin owada można się przekonać,
że wszystkie części ciała rozwi-
nęły się 'z zapłodnionych jąder, lecz
części te nie są jednorodne. Powsta-
nie takiej pszczoły można wytłuma-

having two czyć na podstawie podanych wyżej
możli wości połączeń jąder w nastę-
pujący sposób (ryc. 6).W jaju mu-

siały powstać najpierw dwa haploidalne jądra. Każde z obydwu jąder
od 'homozygotycznej matki ma obydwa mutacyjne geny ch i bk. Jeżeli
jedno z jąder zostało następnie zapłodnione plemnikiem o genach dzikich
(+; +) to powstała heterozygota tchlch+; bk/bk+), z której rozwinęłysic
czarne części oczu.
. Jeżeli drugie jądro zostało zapłodnione plemnikiem o genie chartreuse

(ch), te powstała zygota (bkjbk+; ch/ch), z której rozwinęły się części
oczu o barwie chartreuse. Z połączenia tych dwóch jąder jajowych
z: .dwoma różnymi plemnikami rozwinęły się również pozostałe części
ciała, 00, spowodowało, że odwłok nie był jednorodny,
"', Z, wszystkich powyższych danych widać, że jajo zostało zapłodnione
dwoma plemnikami od dwu różnych trutni. Tak więc pszczoła ta miała
dwu ojców.

U drugiej pszczoły występowały jeszcze dodatkowe kombinacje gene-
tyczne i dlatego opisano ją poniżej oddzielnie.

~2AI &+2n
Ryc, 6, Powstawanie pszczoły o dwu

ojcach.
Ortgin ot a bee

fathers.
Fig, 6.
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C:ZĘSCIOWO PARTENOGENETYCZNA PSZCZOŁA O DWU OJCACH

Pszczoła ta pochodziła od uprzednio opisanej homozygotycznej matki
(bk/bk; cłi'cn), unasienionej nasieniem trzech typów trutni, tj. dzikich +
oraz mających po jednym genie mutacyjnym bk lub ch.

Pszczoła ta wyglądała następująco. Odwłok z prawej strony miał inny
rysunek niż z lewej. Niektóre pierścienie z lewej strony ciała były
zupełnie żółte, podczas gdy z prawej strony miały czarny pigment.
Inne kombinacje barw w stosunku do uprzednio opisanej pszczoły
znajdowały się jednak w oczach złożonych. Prawe oko było całe barwy
chartreuse. Lewe natomiast tylko w górnej połowie było chartreuse.
Środek oka zajmował duży klin czarnych omatidiów. Omatidia takiej
barwy znajdowały się również na krawędzi dolnej połowy oka, oraz
kilka ich grup znajdowało się w dolnej połowie oka. Cała reszta dolnej
połowy oka była barwy ciemnożółtej
(buff) ryc. (7 i 8). Wszystkie omatidia
były wielkości spotykanej u normal-
nych robotnic.

Ryc. 7. Głowa mozaikowej pszczoły
o trójbarwnym oku wykazującym ce-
chy tylko matki oraz dwu różnych oj-
ców. Pszczoła ta jest częściowo parte-
nogenetyczna, a częściowo ma dwu

różnych ojców.
Fig. 7. Haed of a mosaic worker bee
with a three colored eye patches, cha-
rakteristic only for the mother, and twa
different fathers. The worker bee is
partly parthenogenetic and partly of

two fa thers.

9 -t-

Ryc. 8. Rysunek głowy pszczoły z ry-
ciny 7. Pszczołę tę otrzymano w wy-
niku kojarzenia bk/bk; chIch <jl x

+/0; b kI (3'; chi c)
+ = typ dziki, bk = oczy ceglaste,
ch = oczy chartreuse, bk;ch = oczy

ciemnożółte.
Fig. 8. Diagram of the bec haed shown
in fig. 7. The bee is produced by mat ing
bk/bk; chIch 2 x + 3;bkl (?;chl O'
+ = wild-type, bk = brie]" ch = chart-

reuse, bk;ch = buff.
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Pochodzenie omatidiów barwychartreuse i czarnej można wytłumaczyć
podobnie jak u poprzednio opisanej pszczoły. Znaczy to, że dwa haploidal-
ne jijdra jaja o1JBtałyzapłac1nione różnymi plemnikami. Jedno jądro ple-
mnikiem o genie chartreuse, a drugie plemnikiem o genach dzikich. Żaden
truteń nie miał jednak plemników o obydwu genach mutacyjnych
tz. bk oraz ch, które mogłyby wywołać ciemnożółte zabarwienie oczu.
Omatidia takiej barwy o wielkości spotykanej u normalnych robotnic
mogły powstać w wyniku połączenia dwu haploidalnych jąder jaja,

z których każde ma obydwa mu-
tacyjne geny bk; ch. W rezultacie
tego powstała zygota (bklbk;
chich), ujawniająca się w fenoty-
pie przez ciemnożółte zabarwienie

~G
16 I 1°0 I

fo\./nQ/n ~8~2n ~2q

I O l/n 1<50 I/nI~CfI -re-tz" oczu.
Na podstawie powyższych wy-

wodów należy przyjąć, że w jaju
pojawiły się cztery haploidalne
jądra (ryc. 9). Następnie dwa ją-
dra zostały zapłodnione różnymi
plemnikami, a pozostałe dwa po-
łączyły się. W rezultacie powstała
więc pszczoła robotnica mająca

dwu ojców, a jednocześnie pewne partie jej ciała pochodziły tylko od
matki i pomimo to są charakterystyczne dla robotnicy. Tak więc opisy-
wany owad jest częściowo partenogenetyczną pszczołą o dwu ojcach.
Taki typ powstawania pszczoły nie został dotychczas stwierdzony.

Ryc. 9. Powstawanie pszczoły częścio-
wo partenogenetycznej i mającej jed-

nocześnie dwu ojców.
Fig. 9. Ortgin of a partly parthenoge-
netic and partly two fathers' worker

bee.
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HEOBbPIA:A:HbIE rrsansr

EJKH BOHKe

Pe3łOMe

Bo BpeMSI HCCJIe~OBaHHHno reaeraxe n-len H cPH3HOJlOrHI1HX pa3MHOJKeHl'lSi
yztanocs HaToJlKHyTbCSIHa cnenyroume He06bI'IaHHble OC06J-CM03aH'IHbIH TpyTeHb,
pa60THI14bI 113 SlHq n'leJl-TpYTOBOK, rnHaH~poMopcP, pa!ł0THHqa c ~ByMSI OT4aMH
H 'IaCTH'IHO narpeaoreaerrorecxaa pa60THH4a c ~ByMSI oTqaMH.

rrpOJ1CXOJK~eHHe3Tl1X oco6eH MOJKHO6bIJIO yCTaHoBHTb 6JIaro,llupSl TOMY, 'ITO
B I'ICCJIe~OBaHHSlXnOJIb30BaJIHCb n'leJIaMH-MYTaHTaMH H HCKycTBeHHbIMocexeae-
HHeM n'leJIHHbIX MaToK.

M03aH'IHbl!1 TPyTeHb (pHC. 2) c On;HHMrJIa30M 'IepHbIM. a ~pyrHM no 60JIbIlle!1
xacra Kl1pnH'IHhIM (bk), npoHCXO~HJI OT reTep0311rOTHbIX n'leJI-TpYTOBOK(bk/bk+):
CJIe~OBaTeJIbHOOH pa3BI1JICRH3 RHqa c ~ByMSI reHeTI1'1eCKHHeO~HHaKoBbIMHSI~pa-
MH (pHC. 3).

COT c paCnJIO~OM nqeJI-TPYToBOK H30JIHpOBaHOB HHKy6aTope. Cpe,!IH 148 BbI-
Be~IIIHXCR oco6etł 6blJlO HaH~eHo TpH pa60THH4bI, 'ITO COCTaBJISlJIO2%. 3TH pa-
60THJ1~bI HH'IeM He OTJlH'IaJIHCbOT HOpMaJIbHbIXD'leJI. BepoRTHO OHH np0l130LUJIH
B peayns'rare CJIl1ilHI1S1~ByX ra!I.1JOH~aJlbHbIXSI~ep SltłqeBoH KJIeTO'IKH (pHC. 4).
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rHHaH~poMOp<p npOHCXO~HJl OT MaTKH, KOTOpaJł 5blJla rereposaroraa B OTHO-
llleHHH rpex MYTaqHoHHbIX reHOB: bk/bk+, ch/ch+, cd/cd+ H oceaeaeaa cnepMO~
TPYTHe~ 'łeTblpex TI:IOOB: Z\HKHX H TaKHX, xoropsre HMeJlH 0AHH H3 Tpex M1Ta9H-

OHHbIX reHOB: bk; ch HJIH cd. JIeBaJł CTopOHa rena sroro rHHaHz\poMop<pa HMeJla
crpoeaxe rrsensr-paóoraausr, a npaaaa TpyTHR. )KeHcKHe 'łaCTH rena J1MeJlHxep-
HYIO, a MyJKCKHe KOpH'łHeByIO oxpacxy "Kop~oBaH'" (cd). rrpaBbI~ CJIOJKHbIHTPYT-
HeBO~ rJIa3 6bIJI KJ1pmf'łHOrO nsera (bk). TaK KaK HH O~VfH J13 TpyTHe~, B3f!TbIX

_~JlJł oceMeHeHVfJł MaTKJ1,He HMeJI O~HOBpeMeHHOlIEyx MyTaqHoHHblX reHOB bk J1 cd
MyJKCKJfe 'łaCTJf reJIa rJ1HaH~OMop<pa MOrJIH 06pa30BaTbcR TOJIbKOH3 rannoanana-
xoro Jł~pa f!~eBO~ KJIeTO'łKH, a JKeHCKHe B pe3yJIbTaTe OnJIO~OTBOpeHHf!npyroro
raxoro JKe aztpa (pYIC. 5).

Tlxena pa60THHqa 'lfMeBlIIaf! ~ByX OTqOB npOHCXO~HJIa OT MaTKJ1, KOTOpaJł 6bIJIa
rOM03J1rOTHaB OTHOllleHJfH ~ByX MyTaqHoHHbIX reHOB: bk/bk H ch/ch, oceMeHeHHo~
cnepMoH TpYTHeH ~JfKHX H TaKHX, xoropsre r1MeJIJfTOJlbKO OAHH MY'l'aquomiblH rea
bk J1JIH ch. rrO'łTJ1 aecs npaasra rJIa3 :nOH nxensr 6bIJI 'łepHbIH, a nO'łTJf aecs
.JleBbIH uraprpes. OHa MOrJIa 06P3.30BąTbCP.:H3 ~ByXJł~epHoroRtiqa. OIlJIO~OTBOpeH-
xoro O~HHM CIlepMaT030H~OM ~HKoro Tpy'l'Hf! Jf ~pyrHM, HecyLqJfM ren nraprpes
(PHC. 6).

OT TOH JKe MaTKH" npoxcxorraaa 'łaCTH'łHO napreaoreaersrsecxaa n-rena-pasoraa-
na, JfMeBlIIaJł ~ByX OTqOB. Ee npaasra rJIa3 Jf aepxaaa nOJlOBJfHa JleBOrO 6blJUI
nsera niaprpes. .z:(pyraf! nOJIOBr1Ha JIeBOrO rnaaa cnepxy Jf CHJ.f3y 6Dma xepaaa;
a OCTaJIbHaf! ee 'łaCTb TeMHO-JKeJITaf! (buff) (pxc, 7 Jf 8). Bce OMMaTJ1~HH6bIJIJf
o~HHaKoBoH BeJlH'łJfHbI, xapaxrepaoa ~Jlf! Il'łeJlbI-pa60THHQbI. OMMaTJfl\l1H 'IepHbIe
Jf lIIapTpe3 MOrJIH 06pa30BaTbCf! Jf3 ~ByX Jł~p JłHqa OnJIO~OTBOpeHHbIXcnepMaTo-
30H,lIaMJf -~ByX paaasrx TpYTHeH: ~HKoro H necyntero rea uraprpes. OMMaTJf~JfJf
TeMHO-JKeJlTbIe MOrJIH nOf!BHTbCf! TO.JlbKOB pesym.rare CJIJff!HHf!-l\ByXf!~ep f!Hqa;
TaK KaK B CeMenpJfeMHHKe MaTKH He 6bIJIO cnepMaT030Vf~OB, B KOTOpbIX O~łIOBpe-
MeHHO HaXO~HJIHCb ObI 06a MyTaqliloHHbIe reasr bk H ch, ~aIOLqHe 1'eMHO-JKeJITbIH
<peHOTl1n rnasa. TaKJ1M 06pa30M 'łaCTb 3TOH rrsensr 06pa30BaJIaCb nyTeM napreao-
reaesa, a xacr nprr y'łaCTHH ~ByX OTqOB (pHC. 9).

THE ORIGIN OF UNUSUAL BEES
J. Woyke

Summary

During the course of investigation on bee genetics and physiology of repro-
duetlon ths folIowing unusual bees were found: mosaic drone, gynondromorph,
wórker bees originating from Iaying worker bees, bee having two fathers and
a worker ,bee partly parthenogenetic and partly having two fathers.

". Thanks to use of mutant bees. and the adaptation of the artificial insemination
the way of origtnattng of these unusual bees was possible to explain.

A mosaic drone having one black and one nearly entire brick eye (Fig. 2) was
foundamong the progeny of .heterozygous laying worker (bk/bk+). (These laying
.worker bees were produced by a queen homozygous for brick genes bklbk
and inseminated by drones of wild type). It is suggested that the mentioned mosaic
drone developed from an egg of two different nuclei (Fig. 3).
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A comb to whtch the laying worker bees laid the eggs was put into an incubator.
Among 148 numbe, of progendes three worker bees were found what indicates •.%
of the progeny to be females. These bees did not differfrom other bees. They
arose probably by union of two eggs nuclei having different sex alleles (Fig. 4).

A gynondromorph was found among the progeny of a queen heterozygaus for
three mutant genes: bklbk+; ch/ch+; cd/cd+; inseminated v',th -he semen ol
faul" types of drones i. e. wild (+), brick (bk), and chartreuse eyed (ch) and cordovan
body colored (cd). The left side of this individual was of a worker bee and the
right one of adrone. The wórker bee part was of wild type while the drone part
was cordovan with a briek eye (cd;bk). Since no drone used to the insemlnation
of queen could have two mutant genes, the drone tissue 01 the gynondromorph
could develop only foom one of the egg nuclei. The worker bee tissue could develop
from a second nucleus after being fertilized (Fig. 5).

A bee having two fathers derived from a queen hornozygous for two mutant
genes - brick and chartreuse (bk/bk; ch/ch). This queen was inseminated with
semen from all three types of drones: wild (+), brick (bk) and chartreuse eyed (ch),
One eye of the mentioned bee was almost whole black and the whole other one -
almost chartreuse. This bee could develop from a binucleate egg fertilized with
two different spermatozoons, one of a wild and one of a chartreuse eyed drone
(Fig. 6).

A worker bee partly parthenogenetic and parfly having two fathers was found
among the progeny of the same queen bee homozygous for both brick and
chartreuse eye genes (bkjbk; chIch). This genotype results in a buff phenotype.
The queen was inseminated with the semen of three types of drones H.., bk and ch).

One eye of the worker bee was of wild type. The other eye was chartreuse in
the upper part, buff in the lower part, and olack in the middle and lower margin
(Fig. 7 and 8). AU facets were the size ot wórker eye. The chartreuse and black eye
tissue could have arisen from two egg nućlei fertilized with two different sperms
trom twa drones - one chartreuse and one black eyed. This resulted in two diffe-
Tent zygotes (bk/bk +; ch/ch and bk/bk+; ch/ch+). Since no single sperm in the
queerr's spermatheca could have given Il"ise,after union with the egg nucleus, to
the buff pigrnented facets, it is suggested, that this tissue arose from the union ol
two egg nuclei (bk; ch X bk; ch -+ bklbk; ch/ch). Thus one part of the worker bee
arose probably by union of two eggs nuclei having different sex alleles (Fig. 4).
the other part bas two fathers (Fig. 9).


