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Friedrich Ruttner

F riedrich R uttner se narodil 15. května v  (Eger),Chebu, jako syn

Franze  Ruttnera  –  limnologa  (Limnologie  je  nauka  o  sladkých  vodách  a

organizmech v nich žijících). Vystudoval medicinu na vídeňské univerzitě. V roce
1936 byl  ze studia dočasně vyloučen z důvodů ilegálních aktivit  ve prospěch

NSDAP. Ale  v roce 1938 promoval a získal doktorát. Od roku 1939 pracoval v
Ústavu genetického výzkumu u Hermana Boehma v  Alt Rehse. Po skončení 2.sv.

války byl jako bývalý člen NSDAP na příkaz spojenců propuštěn z univerzitních
služeb. 

P oté si vybudoval karieru jako včelař. V roce 1948 absolvoval Vysokou

školu přírodních a biologických věd v Lunzu. Pracoval ve skupině pro genetiku
včel na biologické stanici v Lunzu. Tato stanice byla přejmenována  na Institut

pro  včelařství  a  v  roce 1957  figurovala  pod
názvem Federální institut pro  včelařství.  Už  v  roce

1948 zde došlo k prvnímu důkazu  vícenásobného
páření  včelí  královny během  svatebního  letu.

Friedrich  Rutter  v  této době  ještě  studoval
zoologii  na  vídeňské univerzitě. V roce 1965 byl

jmenován  profesorem zoologie  na  katedře
biologie  Frankfurtské univerzity.  Od listopadu 
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1964  až  do  svého  odchodu  do  důchodu  v  roce  1981  vedl  také  Institut  pro

včelařství v Oberursel. 

V  roce 1977  se  v  Německu

započalo  s testováním  prvních

látek proti varroáze. Friedrich  Ruttner
udržoval  intenzivní výzkumné  kontakty  s

vědci  a  včelaři  a spolu  se  svým
francouzským kolegou   Jeanem

Louveauxem  na snímku  založil  už  v
roce  1970  časopis  Apidologie.  Ruttnerův  přístup  k  chovu  a  zavedení  umělé

inseminace  včelích  matek  trvale  ovlivnily  včelařství  především  v  Německu  a
Rakousku.   Friedrich  Ruttner  je  autorem celé  řady  odborných knih,  viz.

některé příklady níže.

 

F  riedrich  R  uttner  vyvinul  metodu  morfologie  pro  rozlišení  mezi

včelími poddruhy. Věděl, že vlastnosti poddruhů se natolik překrývají, že odlišit
je  lze  jen  synchronním  měřením  a  porovnáváním  mnoha  měřených  hodnot.

Především se měří body na křídlech a úhly mezi křídly, navzájem se  posuzují
podle  určitých  předpisů.  Morfologická  diferenciace  podruhů   je  obtížná  a

pořízení mnoha regionálních forem závisí na přesné metodě měření. 
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