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Ситуація і загальні факти

• Чисельність бджолиних сімей поступово зменшується 
вже багато років.

• Виробництво меду знижується. Собівартість 
виробництва меду зростає.

• Хвороби і шкідники знищують бджіл, що призводить 
до збільшення собівартості меду у приватних 
бджолярів.

• Пік сезонного запилення поступово зростає.

• Сільгоспвиробники переходять на модель платного 
запилення.

• Комерційне запилення найбільше практикують у 
бджільництві, на нього спрямовано увагу.



Запилення - один з

фундаментальних процесів, який

відбувається в 

сільськогосподарських культурах



Чисельність:

5.9 млн. бджолиних сімей 1948
4.3      “          “        “        “ 1985
2.7      “          “        “        “         1995
2.4      “          “        “        “     2007  (приблизно)

Зниження чисельності 

бджолиних сімей у США



Пасічна промисловість
під облогою паразитів, хвороб та СЗБ

Комахи

Кліщі

Дріжджі та Грибки

Бактерія

Вірус



Паразитування Varroa
кліща

Вони годуються бджолиною кров'ю. Вони не 
одиниці в вулику. Їх тисячі.



SHB Larva



Втрати бджолиних сімей

• Глобалізація і гомогенізація паразитів, хижаків, 
паразитів, хвороб і медоносних бджіл

• Застосування промислових технологій у сільському
господарстві

• Утримання та розведення медоносної бджоли

• Неправильне застосування пестицидів

• Виключення “продуктивного” розташування 
бджолиних сімей

• Вплив навколишнього середовища



Запилювачі не можуть бути 
замінені один іншим



N. Rice

N. Rice

D. vanEngelsdorp

D. vanEngelsdorp

Медоносні бджоли не мають впливу 
на виникнення CЗБ



Симптоми CЗБ

• Нормальне співвідношення бджіл і 
розплоду в сім’ї медоносної 
бджоли, в грубому загальному 
сенсі, 2 дорослі бджоли до 1 
комірки запечатаного розплоду

D. vanEngelsdorp

• Коли співвідношення змінюється - 1 доросла 
медоносна бджола до 2-3 комірок, це - найостанніше
визначення CЗБ





Nosema…..Nosema ceranae….
Nosema apis



D. vanEngelsdorp



D. vanEngelsdorp

Свідчення 

грибкових 

вражень



Pathogen

D. vanEngelsdorp



Обніжжя, перга

▪ 160 різних пестицидів

Віск

▪ Хімічний залишок

Розплід

▪ Хімічний залишок

D. vanEngelsdorp

Хімікати













За прогнозами песимістично налаштованих 
дослідників, якщо так триватиме і далі, то до 
2035-го року медоносні бджоли можуть 
повністю зникнути. Хтось згадує пророцтво 
Іоанна Богослова, яке, як ми пам'ятаємо, 
говорить про те, що перед Кінцем Світу 
спочатку зникнуть всі бджоли, а потім вже 
Апокаліпсис і до людей добереться.



Есфір Коблер Загибель бджіл

Бджоли – комахи, які, за даними палеонтології,  
існували за 55-60 млн. років до появи первісної 
людини.

ДОВІДКА З ІНТЕРНЕТУ

Зникнення бджіл, що запилюють більшість
сільськогосподарських рослин, може привести до
скорочення врожаю, і, відповідно, до масового голоду.
The Independent наводить слова Альберта Енштейна,
що без бджіл людство зможе прожити лише чотири
роки.



Співвідношення: 50000000:1000000

Співвідношення: 1000000:50

Закономірності життєдіяльності бджіл  формувались 
починаючи з Канозойського етапу (перша половина 
палеогенового періоду). Паралельно із розвитком 
рослинного світу, зароджувався і вдосконалювався 
спосіб життя у бджіл, який поступово перейшов від 
індивідуального (поодинокого) існування до 
групового – суспільного.
Медоносні бджоли адаптувались до різноманітних 
природно-кліматичних і медозбірних умов, виробили 
низку умовних і безумовних рефлексів спрямованих
на виживання соціуму. Нажаль, завдяки активній 
експлуатації природних ресурсів людина суттєво 
вплинула на навколишнє середовище. Нераціональне 
використання земельних угідь, впровадження 
інтенсивних технологій виробництва і переробки 
продукції, застосування генетично модифікованих 
організмів, біологічно-активних і гормональних 

препаратів, хімічних речовин та інші чинники 
суттєво погіршили умови існування медоносних 
бджіл. За останні декілька десятків років у 
всьому світі відбувається різке скорочення 
чисельності бджолиних сімей, зниження їх 
продуктивності та резистентності до хвороб



Висновок

Погіршення екології загрожує вимиранню
медоносної бджоли. Враховуючи важливість бджіл
як складової біоценозу живої природи зростає
ймовірність зникнення на землі багатьох видів
рослин і тварин, в тім числі й людства. Лише за
поліпшення екології, поглиблення досліджень
пов’язаних із впливом негативних факторів на
бджіл, розробкою шляхів зниження їх дії на цей
вид комах можна попередити ті загрози, які
можуть виникнути в майбутньому.



Занотуй

Медоносну бджолу необхідно 
зберегти

Дякую за увагу!


