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Filogenetyka pszczół stoi dopiero u progu swego rozwoju i obecnie otwiera pole do 

dalszych badań. Końcowy obraz stosunków filogenetycznych pomiędzy podgatunkami pszczół 

winien być uzyskany tylko na podstawie analizy łącznej wszystkich materiałów gromadzonych 

w tym zakresie przez długi czas. 

Gatunek A. mellifera L. zajmował areał naturalny obejmujący całą Afrykę i Europę, a 

także część Bliskiego Wschodu. Według F. Ruttnera (1992) gatunek dzieli się na 25 

podgatunków. W.S. Sheppard i M.D. Meixner (2003) całkiem niedawno wykryli w górach Tien-

szanu w Azji Środkowej jeszcze jeden podgatunek – A. m. pomonella. Wielość podgatunków 

wynika zapewne z izolacji i późniejszego nagromadzenia różnic genetycznych. W wyniku 

działania czynników antropogenicznych stale zachodzi intensywna hybrydyzacja podgatunków. 

Nastąpiła introdukcja różnych podgatunków A. mellifera do Ameryki Północnej i Południowej, 

Australii i Azji, co dało początek populacjom hybrydowym. Przypadkowo powstałe populacje 

pszczół zafrykanizowanych w Ameryce Południowej – potomkowie A. m. scutellata i 

zhybrydyzowanych podgatunków z Europy: A. m. mellifera, A. m. ligustica, A. m. carnica, A. 

m. caucasica i A. m. iberica (D.R. Smith, 1991) – stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla 

ludności, ale także dla pszczelarstwa tego regionu. 

W związku z wysokim poziomem integracji genomów różnych podgatunków, co jest 

skutkiem powszechnej introdukcji pszczół, filogenia A. mellifera jest niedopracowana. Przed 

kilku laty filogenetyka pszczół opierała się jedynie na badaniu morfometrii (F. Ruttner, 1992). 

Pierwsze kryteria dla systematyki wewnątrzgatunkowej A. mellifera zostały opracowane przez 

W.W. Ałpatowa (1948) i G. Goetzego (1940, 1964). Europejski system morfometryczny 

przybrał ostateczną postać po modyfikacji dokonanej przez F. Ruttnera (1978). 

Według F. Ruttnera (1978), zgodnie z charakterystykami morfometrycznymi, gatunek A. 

mellifera L. dzieli się na cztery grupy: A, M, C i O (zob. tabela). 

Grupie afrykańskiej podgatunków (grupa I) M.C. Ariasa i W.S. Shepparda (1996) 

odpowiada zaproponowana przez F. Ruttnera (1978) grupa A; grupie podgatunków 

Śródziemnomorza Północnego (grupa IV) – grupa C; A. m. mellifera (grupa III) – grupa M. 

Grupa IV odpowiada grupie C z wyłączeniem A. m. meda, która według F. Ruttnera (1988) 



należy do grupy O. M.C. Arias i W.S. Sheppard (1996) potwierdzają analogię między grupą II a 

grupą O. Ich podobieństwo jednak jest tylko zewnętrzne, pod względem składu różnią się. Grupa 

O zawiera A. m. meda, ale nie zawiera A. m. lamarckii. Hipotezę spokrewnienia przez 

pochodzenie podgatunków z Bliskiego Wschodu i Afryki potwierdza skład grupy II, która łączy 

A. m. lamarckii z Egiptu i A. m. meda z Syrii.  

Skład grup F. Ruttner (1988), M.C. Arias and W.S. Sheppard (1996) oraz A. Estoup (1995) 

F. Ruttner M.C. Arias A. Estoup 

Grupa Podgatunki Grupa Podgatunki Grupa Podgatunki 

A A. m. monticola I A. m. monticola I A. m. capensis 

  A. m. adansonii   A. m. adansonii   A. m. intermissa 

  A. m. capensis   A. m. capensis   A. m. scutellata 

  A. m. lamarckii   A. m. intermissa     

  A. m. yemenitica   A. m. sahariensis     

  A. m. litorea   A. m. sicula     

  A. m. scutellata   A. m. iberica     

  A. m. unicolor   A. m. scutellata     

            

M A. m. mellifera III A. m. mellifera II A. m. mellifera 

  A. m. iberica   A. m. liqustica     

  A. m. intermissa         

  A. m. sahariensis         

  A. m. major         

            

C A. m. liqustica IV A. m. liqustica     

  A. m. carnica   A. m. carnica     

  A. m.macedonica   A. m.macedonica  III  A. m. liqustica 

  A. m. cecropia   A. m. meda   A. m. carnica 

  A. m. sicula       A. m. cecropia 

            

O A. m. meda II A. m. meda     

  A. m. caucasica   A. m. lamarckii     

  A. m. armeniaca         

  A. m. anatoliaca         

  A. m. syriaca         

  A. m. cypria         

  A. m. adami         

 

Dwie próbki A. m. meda mieszczą się w różnych grupach: jedna razem z podgatunkami 

afrykańskimi, druga razem z północnośródziemnomorskimi. Potwierdza to hipotezę, że Bliski 

Wschód może być ośrodkiem pochodzenia gatunku (F. Ruttner, 1988; L. Garnery, 1992; M.C. 

Arias and W.S. Sheppard, 1996). Dodatkowe badanie podgatunków z Turcji, ze 

Śródziemnomorza Wschodniego i Kaukazu, takich jak A. m. anatoliaca i A. m. caucasica, 

pozwoli rozstrzygnąć kwestię pokrewieństwa podgatunków. 



Badania A. Estoupa (1995) nad siedmioma loci mikrosatelitarnymi – A113, B124, A7, 

A24, A28, A88 i A43 – potwierdzają istnienie i skład trzech gałęzi ewolucyjnych: M, C i A, 

które zostały uprzednio wyróżnione przez F. Ruttnera (1978). Gałąź M jest reprezentowana 

przez trzy populacje z Avignon (Francja Południowa, A. m. mellifera), Valenciennes (Francja 

Północna, A. m. mellifera) i Umea (Szwecja, A. m. mellifera). Gałąź C jest reprezentowana 

przez populacje z Forli (Włochy, A. m. ligustica), Berlina (Niemcy, A. m. carnica) i Chalkidiki 

(Grecja, A. m. cecropia). Gałąź A reprezentują populacje z Johannesburga (Afryka Południowa, 

A. m. scutellata), Cape Town (Afryka Południowa, A. m. capensis) i Tinznitu (Maroko, A. m. 

intermissa) (zob. tabela). 

Tabela porównawcza wyników badań filogenetycznych trzech autorów wykazuje, że u 

M.C. Arrias i W.S. Shepparda (1996) z 16 porównywanych podgatunków tylko osiem 

podgatunków odpowiada grupom F. Ruttnera (1988), a u A. Estoupa(1995) z siedmiu 

podgatunków – tylko sześć. Być może tłumaczy się to różnym znaczeniem ewolucyjnym loci 

zastosowanych w danym porównaniu. Każdy locus posiada własny współczynnik selekcji, co 

jest czynnikiem decydującym w ustalaniu częstotliwości alleli, która stanowi podstawę do 

określania stopnia spokrewnienia między porównywanymi podgatunkami. 

Metody morfometryczne, pomimo swego znaczenia w badaniach filogenetycznych, przy 

osiągniętym obecnie poziomie hybrydyzacji podgatunków, a także wobec silnej zmienności 

cech, nie nadają się do stosowania w identyfikacji podgatunków (N.N. Grankin, 1997). Metody 

molekularno-genetyczne, przy całej swej precyzyjności, także nie mogą pretendować do 

doskonałości – ze względu na nierównomierność nagromadzenia mutacji, istnienie poziomego 

przenoszenia materiału genetycznego, niejednoznaczności procesów splicingu i częstotliwości 

stosowania kodonów (W.W. Grieczko, 2002; J.J. Jeśkow, 1995). 

Metody morfometryczne nie mogą być stosowane odrębnie od molekularno-

genetycznych, gdyż każda cecha morfometryczna na poziomie cząsteczkowym jest kodowana 

przez kilka genów, w tym strukturalnych i regulacyjnych, i zależy od przypadkowości mutacji w 

każdym z nich. Metody molekularno-genetyczne nie mogą wyprzeć metod morfometrycznych, 

ponieważ bezpośrednim punktem przyłożenia doboru naturalnego są fenotypy skorelowane z 

genotypami, ale nieodzwierciedlające ich bezpośrednio (L.P. Tatarinow, 1984). Jednak metody 

molekularno-genetyczne częściej pozwalają uzyskać jednoznaczne rezultaty. Na przykład 

identyfikacji podgatunków A. m. mellifera i A. m. caucasica dokonuje się według długości 

amplifikowanego fragmentu locusu międzygenowego COI-COII mtDNA (J.M. Nikonorow et al., 

1998; A.G. Nikolenko i A.W. Poskriakow, 2002). 

W taki sposób współczesne badania filogenetyczne prowadzi się z zastosowaniem metod 

zarówno morfologicznych, jak molekularno-genetycznych. Schematy pokrewieństwa 



podgatunków zbudowane na podstawie korzystania z różnych metod wykazują określony stopień 

podobieństwa, gdy chodzi o liczbę grup, często jednak powstają rozbieżności co do składu 

każdej z nich. Jest to być może skutek różnego znaczenia ewolucyjnego i współczynnika selekcji 

loci oraz doboru próbek, które mogły okazać się hybrydowymi. 
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