*3.8. 1898

†1.9. 1996

Bratr Adam – Karl Kehrle

(během 70 let vyšlechtil včelu backfastskou)

Karl Kehrle se narodil 3. srpna v Německu. Ve věku 11 let se ze
zdravotních důvodů přestěhoval z rodného Německa
do Anglie do opatství Backfkast. Zde vstoupil do
řádu (stal se bratrem Adamem). V roce 1915 zahájil
svoji

včelařskou

činnost.

Nejprve

se

stal

pomocníkem ve včelařské zahradě kláštera a později
v roce 1919 mu bylo svěřeno vedení klášterního
včelařství. Byl to člověk vnímavý a cílevědomý. Ve
své práci se zaměřil na získání produktivní, ale přitom mírné včely, zvláště když
byla anglická černá včela neobvykle agresivní. Východiskem jeho šlechtění byla
vlašská včela ligustica. V roce 1916 dorazil do Anglie „Acarapis woodi“ (roztočík
včelí) a ten prakticky zničil všechny původní včely v Anglii. Zůstaly jen
kolonie „Apis mellifera carnica“ a „Apis mellifera ligustica“. Matky
ligustici pářil s trubci staré anglické rasy.
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Během dlouhodobých pokusů začlenil do plemenářské práce také další plemena.

V

svých

jeho práci jej podporoval opat a na
četných

cestách

byl

podporován

sponzory. Při hledání vhodného materiálu pro
tzv. „backfastskou včelu“ navštívil mnoho zemí
Evropy a Afriky, kde se seznámil s místními
včelami. Na Krétě objevil samostatnou rasu včel, kterou profesor Ruttner po
něm pojmenoval „Apis mellifera Adami“. Od roku 1950 a po více než deset let
bratr Adam pokračoval ve šlechtění a postupném zlepšování včel Backfast
analyzováním a křížením včel z celé Evropy, Blízkého východu a severní Afriky.

V roce 1964 byl zvolen členem představenstva Asociace pro výzkum
včel, která se později stala Mezinárodní asociací pro
výzkum včel. Pokračoval ve studiu včely Backfast a na
svých cestách v 70 letech získal několik ocenění, včetně
jmenování samotnou anglickou královnou důstojníkem
Řádu

britského

imperia

(1973)

a

německého

Bundesverdienstkreuz (1974). Dne 2.října 1987 byl
zemědělskou fakultou Švédské univerzity zemědělských
věd jmenován čestným doktorem při hledání včely na
horách Kilimandžáro v Tanzánii a Keni, což jej hluboce
dojalo a považoval to za oficiální uznání vědecké povahy
jeho výzkumu. O dva roky později byl jmenován čestným doktorem na Exter
Univerzity v Anglii.

Dne 2.února 1992 ve věku 93 let rezignoval na funkci včelaře v opatství
a bylo mu dovoleno strávit několik měsíců ve svém rodném městě
Mittelbiberach se svou neteří Marií Kehrle. Od roku 1993 žil v důchodu v
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opatství Backfast a stal se nejstarším mnichem anglické benediktické
kongregace. Bratr Adam byl celý svůj život oddán anglickému včelařství.

V roce 1995, ve věku 97 let se
přestěhoval do nedalekého pečovatelského
domu, kde 1.září 1996 zemřel.
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