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Високi температури навколишнього середовища i
етологiя бджiл
Iнформацiя про те, як високi температури навколишнього середовища впливають на медоносних бджiл, у науковiй лiтературi обмежена [2–5]. Тому наша мета була спрямована на дослiдження адаптивностi
бджiл до високих температур навколишнього середовища.
Для досягнення мети поставленi такi завдання: дослiдити вплив високих температур на ефективнiсть видiлення рослинами нектару в рiзних екосистемах, визначити привабливiсть для бджiл квiток сiльськогосподарських культур i дикорослих рослин, проаналiзувати етологiю
льотних бджiл i реакцiю сiмей за дiї рiзних температур навколишнього
середовища.
Матерiали та методи. Сформували групу з 10 бджолиних сiмей
за принципа аналогiв. П’ять сiмей розмiстили в зонi з дикорослими медоносами, iншi — бiля масивiв сiльськогосподарських культур. За температури понад 24◦ С i до закiнчення спеки щоденно вели, з iнтервалом
2 години, облiк льотної дiяльностi бджiл [1]. Отриманi данi обробляли
математично та аналiзували.
Результати дослiджень. Встановлено, що реакцiя бджолиних сiмей
за високих температур навколишнього середовища зводилась до iнтенсивного принесення води, посилення вентиляцiї гнiзд, виходу з гнiзд
i зосередження бджiл на зовнiшнiх конструкцiях вуликiв, пiдвищення злобливостi особин, зниження i припинення їх льотної дiяльностi.
Встановлено, що залежно вiд видового походження рослин, тривалостi
посушливого перiоду i за рiзних температур навколишнього середовища
бджоли з неоднаковою iнтенсивнiстю вiдвiдують квiти. Бiльш вологолюбнi рослини (сiльськогосподарськi культури) припиняють видiляти
нектар за температури 24–30◦ C. Польове рiзнотрав’я (бур’яни) видiляли нектар навiть за 35–38◦ C тепла.
Пiдтверджено, що в спеку, навiть за незначного видiлення нектару,
льотна бджола працювала в полi. Iз припиненням видiлення або при
надмiрному згущеннi нектару бджоли припиняли лiтати i поверталися
до своїх гнiзд. Паралельно зi зниженням чисельностi бджiл на квiтках
зростала їх кiлькiсть на поїлках i вентиляторщиць на прильотних дошках вуликiв. Згодом бджоли збиралися групами i часто формували
грона на зовнiшнiх конструкцiях вуликiв.
Встановлено, що зниження i припинення льотної дiяльностi призводить до перенасичення гнiзд робочими особинами. Наслiдком цього є

зростання температури у вулику через збiльшення продукування тепла самими бджолами. Пiдвищення температури повiтря гнiзда змушує
сiм’ю до стабiлiзацiї мiкроклiмату шляхом вентилювання, викучування
бджiл, випаровування води.
Висновок. Зростання температури навколишнього середовища негативно впливає на медоносних бджiл, знижується їх запилювальну дiяльнiсть, що, вiдповiдно, ставить пiд загрозу збереження ентомофiльнi
рослинностi в екосистемах.
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