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mencie, w którym znany był wiek wszystkich 
młodych matek, stwierdzono, że w każdej z 
badanych rodzin pszczelich najstarsza matka 
nie uśmierciła wszystkich swoich konkuren-
tek w matecznikach i zarówno młodsze, jak 
i starsze matki opuściły mateczniki (Tofilski 
i CzekońskA 2004). Można na tej podstawie 
wnioskować, że robotnice obroniły dużą 
część młodych matek w matecznikach, przez 
co doprowadziły do licznych walk, w wyniku 
których najsilniejsza matka miała szansę zwy-
ciężyć. Opisany mechanizm pokazuje, że ro-
botnice pszczoły miodnej, będące w konflik-

cie z matkami, manipulują nimi tak, aby same 
między sobą dokonały eliminacji najmniej 
sprawnych matek. Taki sposób selekcji matek 
jest korzystny, ponieważ walki pomiędzy kró-
lowymi pszczoły miodnej najczęściej nie pro-
wadzą do uszkodzeń ciała, tak jak u mrówek 
Leptothorax gredleri walczących przy pomo-
cy żuwaczek (Heinze i lipski 1990). Tylko w 
wyjątkowych okolicznościach, kiedy młoda 
matka walczy ze starą matką, może dojść do 
uszkodzeń ciała (Dzierzon 1898 za Brożek i 
współaut. 1978). 

PODSUMOWANIE

Jest wiele przykładów współdziałania 
i rozwiązywanie konfliktów w społeczeń-
stwach owadów. Różnorodność tych za-
chowań jest bardzo duża. Z jednej strony, 
robotnice mrówek Forelius pusillus rutyno-
wo poświęcają swoje życie w obronie kolo-
nii (Tofilski i współaut. 2008), a z drugiej 
strony, królowe pszczoły miodnej walczą ze 
sobą na śmierć i życie (Tofilski i CzekońskA 
2004). Wspólnymi cechami tych zachowań 
jest ich prostota i brak centralnego sterowa-
nia. U owadów, ze względu na stosunkowo 
prosty układ nerwowy, możliwości percepcji, 
zapamiętywania i przetwarzania informacji są 
ograniczone. W takiej sytuacji skomplikowa-
ne mechanizmy kontroli zachowań oparte o 
centralne sterowanie przez jednego osobnika 
mogłyby prowadzić do kosztownych błędów. 

Znacznie bardziej skuteczna jest organizacja 
pracy polegająca na tym, że wszyscy członko-
wie kolonii wykonują swoje prace jedynie na 
podstawie informacji w ich najbliższym oto-
czeniu, bez centralnego nadzoru. Ostateczny 
efekt jest wynikiem wielokrotnie powtarza-
nych prostych czynności. Taki sposób organi-
zacji pracy zapewnia większą odporność na 
błędy. Nawet jeśli część z wielokrotnie po-
wtarzanych czynności wykonana została nie-
prawidłowo mechanizm pozostaje skutecz-
ny, jedynie jego efektywność jest mniejsza. 
Mechanizmy regulacji używane przez owady 
społeczne są na tyle skuteczne i odporne na 
błędy, że stanowią inspirację do ulepszania 
algorytmów komputerowych (BonABeAu i 
współaut. 2000).

MECHANISMS OF COOPERATION AND CONFLICT RESOLUTION IN SOCIAL INSECTS

Summary

There are many diverse examples of conflicts 
and cooperation in social insects. On one hand hon-
eybee queens fight to death in order to inherit a 
colony; on the other hand workers of Forelius pusil-
lus ants preemptively sacrifice their lives to protect 
their colony. The common feature of those behaviors 
is their simplicity and lack of central control. Nerv-
ous system of insects is relatively uncomplicated 
and their ability to perceive, remember and analyze 
information is limited. In those circumstances com-

plicated mechanisms based on central control by 
single individual could lead to costly errors. A work 
organization where all colony members repeatedly 
perform simple tasks using only local information 
is much more efficient. This kind of work organiza-
tion is more error proof. Even if some of the repeat-
edly performed tasks are carried out incorrectly the 
mechanism remains effective and only its efficiency 
is lower. 
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