*25.9. 1920

†2.10. 1999

Jean Louveaux

(Výzkum snůšky pylu včely medonosné, založení vědeckého časopisu Apidologie)

Jean Louveaux se narodil 25.září roku 1920 v Paříži, kde také
absolvoval základní a střední školu. Vysokou školu zemědělskou studoval v
Rennes a Paříži. V roce 1942 začal pracovat na ministerstvu zemědělství, kde byl
pověřen odpovědností za úsek včelařství v oblasti Bretaň. Tuto práci vykonával
celkem 4 roky, ale více jej přitahovala práce vědecká a proto odešel do
Národního výzkumného

ústavu agronomického v Buressur-Yvette. V tomto

ústavu patřil mezi pracovníky, kteří měli podíl na založení, výstavbě a výsledcích
jeho výzkumné včelařské stanice, která tvořila samostatnou část z komplexu
pracovišť.

Jean Louveaux na ni začíná od roku 1947 samostatně vědecky
pracovat, nejdříve jako asistent, později jako vedoucí oddělení a nakonec jako
ředitel. Zaměření jeho vědecké práce je poměrně pestré. Zpočátku to byl
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výzkum na vztahu včel k zemědělským rostlinám, na opylování, produkci rostlin
po opylení a problematiku pylu a jeho významu ve včelařství. V roce 1958
dokončil dizertační práci „Výzkum snůšky pylu včely medonosné“ a na jejím
základě získal titul doktora věd. Jeho práce zaměřená na výzkum pylu patří ještě
dnes mezi nejcitovanější díla v dané oblasti. V témže roce dr. Jean Louveax
založil časopis „Annales de l Abeille“, zaměřený na výsledky základního
včelařského výzkumu. Pod jeho odborným vedením se časopis významně podílel
na přenosu vědeckých poznatků do včelařské praxe. Později se z časopisu stalo
mezinárodní periodikum Apidologie.

V

sedmdesátých letech patřil dr. Jean Louveax spolu s Friedrichem
Ruttnerem mezi vědce, kteří realizovali
mezinárodní
biometrických

projekt
aspektů

na
včel

sledování
pomocí

výpočetní techniky. Pod jejich vedením
si stanovil kolektiv pracovníků takové
úkoly, jako např. zpracování informací
pro doplnění klasifikace populací včel.
Jean Louveaux

Friedrich Ruttner

Využití informací pro srovnání dvou

populací včel a výběr biometrických parametrů z hlediska důležitosti a
vědeckého významu. Do výzkumu zahrnuli včely osmi hlavních oblastí. Výsledky
potvrdily hypotézy biologů o původu a geografickém rozdělení hlavních plemen
včel. Poskytly jim i materiál a náměty k vyslovení nových hypotéz.

V

praktickém včelařství vzbudily značnou pozornost výsledky studia

krmení včel jinými sladkými produkty než cukrem. Cílem bylo najít energeticky a
nutričně rovnocenné krmivo jako je cukr, ale levnější. Na základě mnohaletých
pokusů navrhl používat směs produktů na bázi kukuřičného škrobu. Zkoušky
prokázaly, že směs může nahradit tradiční krmení včel. Způsob přípravy tohoto
krmiva byl patentován. V roce 1973 založil Úřad pro informaci a dokumentaci ve
včelařství a periodikum Bulletin včelařské techniky.

Dr. Jean Louveaux působil dlouhou dobu jako učitel včelařství na

Státní zahradnické škole. Z jeho přednášek, pedagogické činnosti a ze závěrů
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vědecké a výzkumné činnosti vznikla kniha „ Včela a její chov“. Kniha vyšla v
roce 1982. Byla mimořádně přijata včelařskou veřejností. Syntézou jeho
celoživotního výzkumu a vědecké činnosti bylo dílo „Opylování a produkce

rostlin“. Kniha vyšla v roce 1984. Dílo se svým obsahem řadí mezi mezi
nepostradatelná pro studium včelařských, zemědělských, ekologických i
ekonomických aspektů opylovací činnosti včel.

Dr. Jean Louveaux byl rovněž schopným organizátorem vědeckého

života. Dokázal to zejména ve funkci generálního sekretáře národního
organizačního výboru XXV. Mezinárodního včelařského kongresu, který se konal
v roce 1985 v Grenoblu. Zvlášť velký zájem na kongresu vyvolala jeho přednáška
„Včela a okolní prostředí“. Poukázal v ní zejména na to, jakým směrem by se
měla ubírat naše činnost, aby se neporušila ekologická rovnováha potřebná pro
existenci prosperujícího včelařství. Významně se také podílel na práci
Mezinárodní komise pro včelařskou botaniku (UIBS) nejprve jako její člen,
později sekretář a pak prezident. Dlouhou dobu působil také jako člen stálých
komisí Apimondie. V roce 1987 byl za všestranné dílo zvolený členem
korespondentem Francouzské zemědělské akademie. Tato největší francouzská
zemědělská vědecká instituce jej už před tím vyznamenala Zlatou medailí (v
roce 1960) a cenou Nomblot.

Dr. Jean Louveaux

zemřel 2. října 1999 ve věku nedožitých 79

let.
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