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Všeobecné externé
stresové faktory

KĽÚČOVÉ MYŠLIENKY

Pre ekologický chov včiel je potrebná krajina
s rôznorodou pastvou po celý včelársky rok.
Používanie prostriedkov, ktoré nie sú určené
pre ekologické poľnohospodárstvo predstavuje
riziko ovplyvňovania kvality života včiel
a kvality včelích produktov (prípravky
na ochranu rastlín, hnojivá a pomocné pôdne
látky, ekologické kŕmne suroviny, produkty
pre účely čistenia a dezinfikovania budov
a zariadení používaných pre rastlinnú výrobu).
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Úlet aplikovaných chemických prostriedkov
môže pre ekologický chov včiel predstavovať
významné riziko prítomnosti chemických
látok v peli, nektári alebo vode prinášanými
včelami do úľa.
V posledných rokoch sú straty včelstiev jednou z najdiskutovanejších tém a majú priamu súvislosť s intenzifikáciou poľnohospodárstva, chorobami a zmenami v krajine, v ktorej včely
žijú. V nasledujúcej kapitole si priblížime základné rozdelenie
externých faktorov, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav včelstva.
V priebehu posledných niekoľkých rokov v určitých častiach
sveta nastala kríza v opeľovacej činnosti včiel v dôsledku poklesu včelstiev, z dôvodu rozvoja chorôb v kombinácii s nárastom
plôch potrebných pre opeľovanie včelami. Šírenie chorôb často
súvisí s niekoľkými stresovými faktormi, ktoré ovplyvňujú
zdravie včiel. (Abrol 2013, Capri, Higes et al. 2013, Reuber 2015).
Tlaky (stresory) majú pôvod prevažne v prírode a môžu byť
rozdelené do štyroch všeobecných skupín: fyzikálne, chemické, biologické a výživové. Fyzikálny tlak zahŕňa prevažne
environmentálne zmeny (napr. zmeny klímy, poškodenie pri-

a výživové stresory môžu byť obmieňané environmentálnymi
zmenami a/alebo ľudskými aktivitami (napr. nárast včelích nákaz
a chorôb spôsobených zmenami klímy a svetovým obchodom
so živočíchmi; výživa včiel je spojená s dostupnosťou zdrojov
v krajine a praktikami chovu včiel).
Robotnice môžu byť kontaminované prostredníctvom konzumovaného nektáru a/alebo peľu kontaminovaného chemickými
postrekmi. Okrem frekvencie a rýchlosti aplikácií postrekov,
význam a rozsah kontaminácie závisí značne na počte faktorov,
ako sú typ nebezpečných látok, počasie pri aplikácii, skladba
krajiny, čas aplikácie ako aj druh ošetrovanej plodiny. Naviac,
prevažujúca plodina v krajine predstavuje dôležitý zdroj peľu
a nektáru pre včely.
Rovnako tak aplikácie nebezpečných látok na neatraktívne plodiny alebo na plodiny v neatraktívnom štádiu (napr. po odkvitnutí),
môže spôsobiť rast perzistentných rezíduí v pôdnom prostredí
a tieto rezíduá môžu byť prijímané koreňmi atraktívnych plodín v čase kvitnutia. Neobrábané plochy môžu byť nepriamo
kontaminované časťou kvapalného postreku unášaného preč
a uložením na vegetačné plochy okrajových alebo susediacich
plodín. Podobne, prachové častice z pevných prípravkov, zahrňujúcich prípravky používané na ošetrenie semien, môžu byť
uložené v neobrábaných plochách.

rodzeného prostredia, zánik (úbytok)/prítomnosti invazívnych
druhov, zmenami fáz kvitnutia rastlín alebo elektromagnetickým
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či svetelným smogom), zatiaľ čo chemický tlak predovšetkým
zahŕňa zlúčeniny antropogénneho pôvodu (napr. farmárčenie,
mestské/priemyslové/ťažobné aktivity, znečisťovanie vzduchu,
nadmerné používanie pesticídov pri včelárení alebo záhradníčení
atď.) rovnako ako prirodzene sa vyskytujúce znečisťovatele.
Biologický tlak predstavujú nákazy včiel a exotické včelie
choroby. Výživové tlaky zahŕňajú zmeny vo výžive včiel (napr.
bielkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny a minerálne látky). Množstvo
a/alebo kvalita príjmu biologických, chemických a fyzikálnych
látok potravou rovnako ako vystavenie ďalším zdrojom závisia
na kvalite životného prostredia a biodiverzite. Oba biologické
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Globálne zmeny
v životnom
prostredí včiel

KĽÚČOVÉ MYŠLIENKY

Hoci včely existujú na našej planéte už 150 miliónov rokov,
v posledných desaťročiach vykonávané ľudské zásahy do

Globálna zmena klímy ovplyvňuje životné
prostredie, v ktorom sa pohybujú včely
a tie sa tejto zmene nedokážu dostatočne
prispôsobiť. Vplyv globálnych zmien
sa môže prejaviť na činnosti opeľovačov.
Bez asistencie človeka u včelstiev dochádza
častejšie k úhynom.

ekosystému zapríčinili, že včela medonosná európskeho typu
už nedokáže v prírode sama prežiť. Pozrime sa spoločne na
hlavné externé faktory, ktoré ovplyvňujú život včiel.
Pokles včelstiev zaznamenávame od polovice 60. rokov 20.
storočia v Európe, avšak k jeho zrýchleniu dochádza od roku
1998. Od roku 2004 úhyny včelstiev v severnej Amerike zanechali
na kontinente len niekoľko menej významných opeľovačov než
kedykoľvek predtým, počas posledných 50 rokov. Od sezóny
2006 /2007, včelári po celom svete začali hlásiť zimné straty
včelstiev v rozsahu 30 až 90 %. Robotnice jednoducho opustia
úľ, vrátane „napohľad“ zdravej včelej kráľovnej a zanechávajú
zásoby v úli. Vedci stále skúmajú rôzne možné príčiny, vrátane účinkov pesticídov a šíriacich sa chorôb. Ako spolučiniteľ
prispievajúci k stresu včelstiev je zmena životného prostredia
spôsobená klimatickými zmenami. Rôzne iné faktory spôsobujú včelstvám obhospodarovaným človekom ich náchylnosť
na nákazy a choroby, čo vedie k ich značnému poklesu alebo
úhynu. (VanEngelsdorp and Meixner 2010)

Z I M N É S T R AT Y V Č E L S T I E V

30 – 90 %
OD SE ZÓNY 2006/2007
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V súčasnej dobe boli zistené tieto faktory, ktoré spoločne
prispievajú k úhynom včiel:

FAK TORY

Zmeny v krajine, vidieckych
aj mestských oblastiach, degradácia
a roztrieštenosť prirodzeného
prostredia včiel.
Biologické zmeny alebo strata
kvitnúcich druhov rastlín, ktoré
poskytujú včelám pastvu.
Nadmerné používanie chemikálií
na ochranu rastlín, zahŕňajúcich
tzv. systémové insekticídy, ktoré prenikajú
dovnútra rastlín počas ich rastu a potom
sa dostávajú prostredníctvom nektáru
a peľu až do potravinového reťazca včiel,
ktoré nektár a peľ konzumujú.

Z tohoto pohľadu, nie sú včely schopné si dostatočne zabezpečiť
svoje životné optimum, aby sa mohli prispôsobiť zmenám klímy
spôsobeným človekom a zvládnuť tak tlak, ktorý pôsobí na celé
včelstvo. Pokiaľ adaptácia na zmenené podmienky včiel nebude
dostatočne rýchla, dôjde k zlyhaniu opeľovacej činnosti voľne
žijúcich a komerčne pestovaných kvitnúcich rastlín.

Konštantná prítomnosť parazitov,
chorôb a invazívnych druhov škodcov,
najmä roztoče Varroa destructor.
Zvyšovanie priemernej ročnej teploty
a znečistenia ovzdušia, vody a pôdy.
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Nesprávne a nadmerné používanie
chemických liečiv na ošetrovanie včiel
proti roztočom Varroa destructor.
4

vanEngelsdorp, D. and M. D. Meixner (2010). "A historical review
of managed honey bee populations in Europe and the United States
and the factors that may affect them." Journal of Invertebrate
Pathology 103: S80-S95.

VŠ EO B EC N É E X TE R N É S TR E SOV É FA K TO RY

1 • 1•1

Zmeny v biodiverzite
pestovaných plodín
a vo výživových
hodnotách peľu
KĽÚČOVÉ MYŠLIENKY

Rôznorodosť výživy, ktorú získavajú včely v priebehu fenologického roka zo súčasného životného prostredia, je v niektorých

Včely v ekologickom chove majú byť umiestňované do prostredia s vyššou biodiverzitou,
v ktorom je dostatok peľu a nektáru počas
celej včelárske sezóny.
Kvalita peľu závisí na lokálnych podmienkach
prostredia, kde rastú kvitnúce rastliny, ktoré
významne ovplyvňujú rozvoj včelstva.
Starostlivosť o rastliny v systéme ekologického hospodárenia musí byť vykonávaná
primeraným množstvom schválených prostriedkov tak, aby neboli prekročené ich
povolené limity v prostredí.

oblastiach nedostatočná, alebo sa vplyvom klimatických zmien
či zavádzaním nových kultivarov úplne zmenila. V nasledujúcej
časti sa zameriame na vplyv klimatických zmien na hmyzomilné
rastliny a dopady tohto vplyvu na včely.
Vitálne a zdravé včely žijú v prostredí, kde zbierajú nektár
z rozličných kvitnúcich rastlín alebo medovicu z rôznych ihličnatých stromov a ukladajú ich do plástov v úli. Kým v človekom
meniacej sa krajine sa počas minulých desaťročí zmenšovali
zdroje včelej pastvy, stále pretrváva narušenie dostupnosti
včelej pastvy počas sezóny, čo prispieva k následným vysokým
stratám na prezimovaných včelstvách. Aj keby boli vytvárané
nové lúky k zlepšeniu biodiverzity, a aj keby boli dostupné
sadenice a semená rastlín, ktoré sú vhodné pre opeľovače,
je toho stále málo známeho o vplyve klimatických zmien na
priebeh fenológie rastlín (Gonzalez-Varo, Biesmeijer et al. 2013,
Hicks, Ouvrard et al. 2016).
Kvalita peľu závisí od podmienok rastu, ktoré sú špecifické
pre každú hmyzomilnú rastlinu navštevovanú včelami. Tieto
fenologické podmienky sa v súčasnosti posúvajú a sú pozorované zmeny v čase kvitnutia, jeho dĺžke a frekvencii. Avšak
tieto zmeny sa prejavujú aj v hĺbke rastlín samotných. Rastliny rastúce v nepriaznivých podmienkach produkujú menej
nektáru alebo nektár bez cukrových zložiek, peľ s inými typmi
aminokyselín, alebo rastliny zostávajú v dormantnom stave
v pôde počas dlhého obdobia pred klíčením. Opeľovače reagujú
na tieto zmeny rôznym spôsobom: od navštevovania menej
atraktívnych rastlín, až po posun vývojových štádií včelstva.
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Ako príklad môžeme použiť vidiecku krajinu s extenzívnym poľ-

S T R AT É G I E

nohospodárstvom a porovnať ju s urbanizovaným prostredím
s vysokým podielom priemyslu. Vo vidieckej krajine nie je často
ponuka rôznorodá, pestované plodiny ponúkajú skôr monoflorálnu potravu pre včely. Rovnako ochrana pestovaných plodín
je vykonávaná s vyššou úrovňou účinných látok vo vidieckych
než v mestských oblastiach. Urbanizované oblasti poskytujú

Obmedzenie alebo úplné vynechanie
vytáčania medu na jar.

častejšie stabilnejšie množstvo rôznych rastlín kvitnúcich počas včelárskej sezóny. V neposlednom rade, priemerná teplota
v urbanizovaných oblastiach, alebo mestách je väčšinou o dva
stupne Celzia vyššia ako na vidieku.

Sledovanie včelstiev s cieľom včas zachytiť
prvé signály zlyhávania včelstva.

Nastávajúce zmeny klímy spôsobili priestorový a časový
nesúlad medzi opeľovačmi a rastlinami, ktoré im poskytujú
potravu, v dôsledku stupňujúceho sa posunu v ich distribúcii
a fenológii. Pre výchovu jednej jedinej včelej larvy je potrebný
peľ z 20 rôznych druhov a niekoľkých tisíc kvetín, a 120 kg
nektáru a 20 kg peľu ročne nazbiera jedno včelstvo v miernom podnebí Európy. Vedci zistili (Requier, Odoux et al. 2017),

Zvyšovanie množstva kvetov
dostupných cez tzv.systém rozumne
hospodáriacej krajiny.

že zmeny vo fenológii môžu byť považované za príčinu nedostatku peľu a s tým súvisiacimi stratami včelstiev.
Ďalší problém predstavuje výskyt geneticky modifikovaných
organizmov (GMO) v životnom prostredí. GMO plodiny s inROČNÝ ZBE R J E DN É HO VČE LST VA

sekticídnymi vlastnosťami môžu mať negatívny, napríklad
sub-letálny, vplyv na včely, ktorý ešte nebol doteraz celkom

120 kg 20 kg
N E K TÁ R U

potvrdený ani vyvrátený (Boil, Aras et al. 2017).
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Zníženie zdrojov peľu môže viesť k skorému
zanechaniu kŕmenia plodu, čo môže byť
spúšťací mechanizmus predčasného vývoja
dlhovekých zimných včiel. Včelstvá s predčasne vyvinutými zimnými včelami, ktoré
sa vyvinuli skoro, pretože bol nedostatok
peľu, prežijú zimu s menšou pravdepodobnosťou ako tie včelstvá, kde sa zimné včely
vyvinuli neskôr na jeseň. Preto boli vypracované stratégie, ktorými by sa dalo vyhnúť
vysokým stratám v oblastiach s intenzívnym
poľnohospodárstvom.

1522-1532.
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Quantifying the Nectar and Pollen Resources of Urban Flower
Meadows." PLOS ONE 11(6): e0158117.
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"The carry-over effects of pollen shortage decrease the survival
of honeybee colonies in farmlands." Journal of Applied Ecology
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Vplyv klimatických zmien na včelstvo

KĽÚČOVÉ MYŠLIENKY

Mikroklimatické podmienky v okolí včelnice vždy ovplyvňujú
rozvoj včelstva aj znáškové podmienky. Ako môžu zmeny

V ekologickom chove včiel je kladený dôraz
na podmienky prostredia chovu včiel aj na
ich celkovú harmóniu.
Klimatické zmeny ovplyvňujú celkový rozvoj
ako aj zaťaženie včelstva rôznymi patogénmi.
Posun klimatických pásiem vedie k zmenám
v plodovaní. V niektorých oblastiach je plod
prítomný vo včelstve po celý rok.

globálnych klimatických podmienok ovplyvňovať mikroklímu
a s tým spojený výskyt chorôb alebo potravu pre včely sa
dozvieme v tejto časti.
Podnebie má veľký vplyv na celkovú harmóniu a rozvoj včelstva.
Dlhšie obdobie chladu a dažďa alebo horúčavy boli považované
za vinníkov náhlych, neočakávaných úhynov včelstiev v minulosti.
Miestne poveternostné podmienky môžu mať priamy vplyv na
produktivitu včelstva. Napríklad, vyššia teplota prostredia vedie
k zvýšeniu produktivity včelstva, pretože znižuje metabolické
požiadavky robotníc, ktoré zbierajú potravu mimo úľa. Kým dlhé
obdobia chladu a dažďa majú neblahý vplyv na produktivitu,
pretože včely lietavky zostávajú v úli.
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Vplyv počasia na produktivitu včelstva môže byť tak pozitívny
ako aj negatívny, ale súčasne je nepriamy. Napr. vysoké teploty

VARROA DESTRUCTOR

a dostatočné zrážky sú spájané s rastúcou produkciou nektáru,
ktorá sa spätne premieta do zvyšujúcej sa produktivity včelstva.
Naopak, nedostatok dažďa, alebo dážď v nevhodný čas, môže
negatívne pôsobiť na produktivitu včelstva. Dlhotrvajúce letné
sucho a vytrvalé jesenné dažde sú považované za príčinu zlého
prezimovania. Znižujúce sa zásoby peľu na jeseň sa prejavujú
skorým ukončením plodovania, čo vedie k predčasnému vývoju
dlhovekých zimných včiel. Včelstvá so zimnými včelami, ktoré
plodovali skoro z dôvodu nedostatku peľu, budú mať menšiu
šancu prežiť zimu než tie včelstvá, ktoré plodovali neskôr na
jeseň. (VanEngelsdorp and Meixner 2010)

Samička

Samček

Počasie môže mať tiež vplyv na zaťaženie včelstva patogénmi.
Napríklad, teplota a vlhkosť majú priamy vplyv na množenie
populácie roztočov Varroa destructor. Naproti tomu, chladné
počasie môže viesť k podchladeniu plodu, najmä keď množstvo
dospelých včiel vo včelstve je malé (čo je bežné na jar). Kým
podchladenie môže zabiť nevyvinuté včely priamo, šírenie sa
niektorých patogénov si práve vyžaduje prítomnosť podchladeného plodu (napr. zvápenatenie plodu hubou Ascosphaera apis).
Vzhľadom k posunu podnebných pásiem a rastúcej priemernej
ročnej teplote, podmienky v úli vedú k celoročnému plodovaniu.
To je podobné tropickým oblastiam, kde sú vyššie priemerné
teploty a kvetinové zdroje pastvy sú dostupné počas celého
roka. V týchto oblastiach plodovanie trvá po celý rok. Dôsledkom
toho rozmnožovanie, a teda veľkosť populácia parazitov, ktorá
sa rozmnožuje na nevyvinutých včelách, ako roztoč Varroa d.,
podstatne rýchlejšie rastie, ako v prípade, keby plodovanie bolo
prerušované. Z tohoto dôvodu existuje len niekoľko oblastí na
svete, kde v súčasných podmienkach môžu prežiť včely bez
zásahu človeka.
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Vplyv globálneho obchodu rastlín
a hrozby spôsobené so šírením sa
invazívnych rastlín

KĽÚČOVÉ MYŠLIENKY

Hoci iba malá časť cudzích druhov sa stala invazívnymi, kvôli
rýchlej globalizácii v poslednom desaťročí došlo k obrovské-

Globalizácia napomáha k rozširovaniu
nepôvodných druhov, ktoré môžu svojou
prítomnosťou narušiť alebo pretvoriť
pôvodné vzťahy v ekosystéme.
Ak invazívne rastliny produkujú dostatok
peľu a nektáru, stávajú sa často dôležitým
zdrojom potravy pre včely, alebo môžu
vypĺňať znáškové medzery.
V prípade väčšieho rozšírenia invazívnych
druhov nebezpečných pre včely, nie je
doposiaľ známe, akým spôsobom je možné
účinne zabezpečiť ochranu včelstiev.

mu nárastu tempa biologickej invázie. Veľký problém nastáva,
keď invazívne druhy konzumujú, alebo inak fyzicky ovplyvňujú
pôvodné druhy, následne keď invázia ovplyvní interakcie medzi
pôvodnými druhmi v ekosystéme, napríklad prostredníctvom
konkurencie biotických zdrojov, striedaním alebo konkurenciou
dostupnosti abiotických zdrojov, alebo keď invazívne druhy vytvoria nezvyčajnú funkciu ekosystému. (Brown and Paxton 2009)
Zmeny, úbytok a fragmentácia prirodzeného prostredia, spojené
s intenzifikáciou poľnohospodárstva si zasluhujú pozornosť,
pretože predstavujú hlavné nebezpečenstvo nielen pre včely.
Niektoré zavlečené rastliny sú často bežné v prostredí bohatom
na živiny a/alebo územiach obhospodarovaných človekom
(vrátane urbanizovaných a poľnohospodárskych). Veľké množstvo cudzích rastlín bolo zavlečených ako okrasných, napríklad
v Európe a Austrálii, čo poskytuje nápadné, do očí bijúce kvety,
ktoré tiež môžu byť príťažlivé pre rôzne živočíchy. Okrem toho,
mnoho inváznych rastlín môže zaplniť fenologické medzery
alebo nedostatok zdrojov kvetov pre včely a rozšíriť ich obdobie zháňania potravy. Výsledkom tak môže byť, že invazívne
nepôvodné druhy rastlín môžu mať potenciál ovplyvniť nielen

Globalizácia a skracovanie doby transportu tovaru, zvierat

správanie sa včiel pri zháňaní potravy, ale tiež môžu ovplyvniť

i rastlín vedie k nárastu invázie niektorých biologických druhov.

prežívanie včelstiev, veľkosť ich populácie a distribúciu včiel,

V tejto kapitole si priblížime, aké sú riziká výskytu nepôvodných

štruktúru včelstva ako aj celú sieť opeľovačov. Z iného pohľadu,

druhov rastlín pre včely, ale aj aké môžu byť benefity pre včely

niektoré cudzie rastliny poskytujú kvety, ktoré sú vhodné pre

pokiaľ je v danom prostredí nedostatok prirodzenej výživy

opeľovanie živočíchmi a nie včelami, čím nemusí byť dostupný

pre včely.

nektár a/alebo peľ pre včely. (Kluser, Neumann et al. 2010)
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V oblasti výživových hodnôt cudzokrajných rastlín pre včely

Z pohľadu včiel, invazívne druhy hmyzu a včely môžu byť kon-

nebol zatiaľ vykonávaný dostatočný výskum. Množstvo peľu

kurenciou pri hľadaní potravy, ak B sa podstatne prekrývajú

a nektáru produkovaného akoukoľvek rastlinou je ovplyvnené

ich skúsenosti s navštevovanými kvetmi, C sú obmedzené

dostupnosťou živín v prirodzenom prostredí, ich alokáciou

zdroje potravy a D je znižovaná premena množstva získava-

v rastlinách, spôsobom opeľovania, ktorý je závislý od typu

ných zdrojov spojená so zhoršením kondície menej konkuren-

rastliny, ku ktorému rastlina patrí. Početné štúdie kvantifikovali

cieschopného druhu alebo obidvoch konkurujúcich druhov

kvantitu a kvalitu nektáru (z pohľadu obsahu cukrových zložiek)

(obvykle sa prejavuje ako redukcia plodnosti, prežitia a veľkosti

u veľkej časti rastlín, avšak peľ je hlavnou zložkou poskytujúcou

populácie). Jednou z najväčších hrozieb, spojených s invazív-

hlavne výživné zložky potravy včiel. V rámci rôznych rastlín

nymi druhmi, je rozšírenie cudzokrajných chorôb a parazitov.

sú v ich peli obsiahnuté rôzne aminokyseliny v rozdielnych
množstvách, čo ovplyvňuje vyhľadávanie peľu včelami. Po-

Niektoré z invazívnych druhov môžu poskytovať benefit (ako

kiaľ invazívne rastliny produkujú dostatok kvalitného nektáru

ekonomický, tak environmentálny v dôsledku zvýšenia opeľova-

a peľu, môžu sa stať čiastočne dôležitým zdrojom potravy pre

cích možností), ale iné naopak môžu mať negatívny dopad na

včely, napríklad v poľnohospodárskom prostredí bez dostatku

včely (napr. rozšírenie Vespa velutina, Aethina tumida). Vplyvy

zdrojov potravy. Na druhej strane, invazívne rastliny môžu mať

prítomnosti invazívnych druhov na včely môžu byť rôzne a tiež

opačný účinok, ak neposkytujú patričnú odmenu včelám, ale

nepredvídateľné, v závislosti od podmienok danej krajiny. (Moo-

môžu ich poškodzovať. Napríklad, nektár a peľ cudzokrajného

ney and Cleland 2001, Genovese, Shine et al. 2004, Neumann

druhu Rhododendron ponticum obsahuje Grayan toxíny, ktoré

and Ellis 2008, Stout and Morales 2009)

môže spôsobovať aj otravu pre ľudí.
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1 • 1 • 4A

Dostupnosť včelej pastvy a vody

KĽÚČOVÉ MYŠLIENKY

Život včelstva a jeho prežitie závisí na biodiverzite v okolitom
prostredí, najmä na dostupnosti zdrojov peľu a nektáru. Včely

Pre ekologický chov včiel by sa malo
stanovište nachádzať v miestach s vyššou
biodiverzitou (výživnosťou) krajiny
a dostatkom rôznorodej potravy pre
včely počas roka.
Odporúča sa obnoviť v praxi striedanie
plodín a pre ekologickú výrobu používať
osivá z ekologickej produkcie.
Je dôležité predísť kontaminácii peľových
zásob nadlimitnými koncentráciami
pesticídov používaných v poľnohospodárstve a pri liečení včelstiev, pretože
ich prítomnosť môže viesť k zhoršeniu
zdravotného stavu včelstiev.

potrebujú kvalitnú potravu, aby úspešne dokončili svoj larválny
vývoj a prežili obdobie zimy. Sacharidy potrebujú z nektáru
kvetov, aby si udržiavali a regulovali teplotu, kŕmenie plodu
a vyhľadávanie potravy a bielkoviny z peľu potrebujú k rastu,
stavbe plástov, na tvorbu materskej kašičky na výživu plodu,
na zabezpečenie rôznych životných funkcií v tele (imunitu,
metabolizmus živín a iné), ale aj na schopnosť rozmnožovať
sa. Pokles zberu peľu je spojený s priamym poklesom plodovania, čo má negatívny vplyv na veľkosť dospelej populácie
v neskoršom období a na nízke zásoby medu pred nástupom
zimy. Okrem toho, pokles peľovej znášky negatívne ovplyvňuje
zdravie a imunitu jednotlivých včiel a včelstva ako celku, čo vedie
k vyššiemu tlaku zo strany roztočov Varroa d. vo včelstvách
a vyšším sezónnym a zimným stratám.
V súčasnosti existujú obdobia, keď je nedostatok vhodného
peľu alebo nektáru produkovaného rastlinami. Zjednodušená
prax pri striedaní plodín v poľnohospodárskych oblastiach
obmedzuje rôznorodosť plodín alebo dochádza ku spásaniu
/koseniu plodín ešte pred ich kvitnutím. Podobne aj sucho môže
obmedziť kvitnutie, a tým prístup k dostatočnému množstvu
potravy pre včely. V závislosti od načasovania a zabezpečenia
náhradných zdrojov včelej pastvy sa bude včelstvo oslabovať
a nemusí prežiť zimu. Rovnako ako aj človek, včela žije z rozmanitej potravy. Čím viac je dostupná rozmanitá potrava, tým
odolnejšie sú včely proti nákazám a chorobám.
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INTENZÍVNE OBRÁBANÁ KRAJINA

Legenda
1 • SRNEC LESNÝ • CAPREOLUS CAPREOLUS
2 • JAZVEC LESNÝ • MELES MELES
3 • L Í Š K A H R DZ AVÁ • V U L P E S V U L P E S
4 • VYDRA RIEČNA • LUTRA LUTRA
5 • Z AJAC POĽNÝ • LEPUS EUROPEUS
6 • KUNA SK ALNÁ • MARTES FOINA
7 • T C H O R T M AV Ý • M U S T E L A P U T O R I U S
8 • H E R M E L Í N • L A S I C A H R A N O S TA J • M U S T E L A E R M I N E A
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8
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9 • ŠKREČOK • CRICETINAE
1 0 • K R T P O D Z E M N Ý • TA L P A E U R O P A E A
11 • M Y Š P O Ľ N Á • M U S M U S C U L U S
1 2 • B O C I A N B I E LY • C I C O N I A C I C O N I A
13 • M Y Š I A K H Ô R N Y • B U T E O B U T E O
1 4 • M Y Š I A R K A U Š ATÁ • A S I O O T U S
15 • H O L U B H R I V N Á K • C O L U M B A PA L U M B U S
16 • J A R A B I C A P O Ľ N Á • P E R D I X P E R D I X
17 • P R E P E L I C A P O Ľ N Á • C O T U R N I X C O T U R N I X
18 • S KO K A N Z E L E N Ý • P E L O P H Y L A X K L . E S C U L E N T U S
1 9 • R O P U C H A B R A D A V I Č N ATÁ • B U F O B U F O
2 0 • U Ž O V K A O B O J K O V Á • N AT R I X N AT R I X
2 1 • J A Š T E R I C A K R ÁT K O H L A V Á • L A C E R TA A G I L I S
2 2 • P S T R U H P O T O Č N Ý • S A L M O T R U T TA F A R I O
2 3 • H L AVÁČ B I E L O P L U T V Ý • C O T T U S G O B I O
24 • HADOVK A OBYČAJNÁ • CALOPTE RY X VIRGO
25 • VODNÝ CHROBÁK • HYDROPHILUS PICEUS
2 6 • B Y S T R U Š K A • C A R A B U S A U R AT U S
27 • CHRÚST OBYČAJNÝ • ME LOLONTHA ME LOLONTHA
2 8 • B A B Ô Č K A O S I KOVÁ • N Y M P H A L I S A N T I O PA
2 9 • Č M E Ľ P O Ľ N Ý • B O M B U S PA S C U O R U M
3 0 • R A K R I E Č N Y • A S TA C U S A S TA C U S
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P R E V A H A M O N O K U LT Ú R Y

B I O D I V E R Z I TA
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Intenzívne využívanie obrábanej krajiny a rastúci rozvoj
monokultúr znižuje rôznorodosť prirodzeného prostredia.

L I T E R AT Ú R A

Ak kvety poskytujú nektár v rovnakom období a po krátky
čas, v zostávajúcich mesiacoch nastáva pre živočíchy ob-

Baines, D., E. Wilton, A. Pawluk, M. de Gorter and N. Chomistek

dobie hladomoru. Včely sú závislé na bohatej biodiverzite

(2017). "Neonicotinoids act like endocrine disrupting chemicals in

prírodného prostredia, so širokou škálou kvitnúcich rastlín

newly-emerged bees and winter bees." Scientific Reports 7(1): 10979.

v priebehu celého roka.
Meikle, W. G., M. Weiss, P. W. Maes, W. Fitz, L. A. Snyder, T. Sheehan,

Okrem toho môžu byť peľové zásoby kontaminované rôzny-

B. M. Mott and K. E. Anderson (2017). "Internal hive temperature as

mi druhmi pesticídov, v súvislosti s postrekom plodín alebo

a means of monitoring honey bee colony health in a migratory beeke-

ošetrením proti Varroa d. (napr. rozkladné produkty amitrazu,

eping operation before and during winter." Apidologie 48(5): 666-680.

kumafosu, fluvalinatu, chlorpyrifosu alebo tymolu). Napríklad
vyššia koncentrácia chlorpyrifosu môže hrať úlohu pri znižovaní

Meikle, W. G., M. Weiss, P. W. Maes, W. Fitz, L. A. Snyder, T. Sheehan,

zdravotných indikátorov ako napr. slabé plodovanie, zlé hos-

B. M. Mott and K. E. Anderson (2017). "Internal hive temperature as

podárenie s teplom a podobne (Meikle, Weiss et al. 2017). Ak

a means of monitoring honey bee colony health in a migratory beeke-

sa pesticídy vyskytnú vo výžive, často to vedie k dlhodobejším

eping operation before and during winter." Apidologie 48(5): 666-680.

vplyvom na včely. Autori (Baines, Wilton) presne identifikovali
extrémnu toxicitu neonikotinoidov (clothianidin a tiametoxán)

vanEngelsdorp, D. and M. D. Meixner (2010). "A historical review of

na zimnú generáciu včiel pred rozvojom plodu na jar. Toto je

managed honey bee populations in Europe and the United States and

v súčasnosti najviac citlivé obdobie vývinu včiel. Chronické vy-

the factors that may affect them." Journal of Invertebrate Pathology

stavovanie úrovniam neonikotinoidov v reálnych podmienkach

103: S80-S95.

ukazuje zníženie schopnosti včiel prezimovať.
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1 • 1 • 4B

Význam druhovej pestrosti
kvitnúcich rastlín

KĽÚČOVÉ MYŠLIENKY

Dostupnosť a kvalita včelej pastvy sa dramaticky zmenila predovšetkým za posledné
polstoročie v dôsledku nástupu intenzívneho
poľnohospodárstva. Výdatné používanie
náhradných krmív, ako sú sacharózové alebo
fruktózové sirupy, či peľové náhražky ohrozujú schopnosť včiel prirodzene sa vyrovnať
s pesticídmi či chorobami.
Včelstvá dostatočne zásobené prirodzene
zozbieraným peľom majú menej patogénov
a lepšie vyhliadky na prezimovanie
v porovnaní so včelstvami kŕmenými
peľovými a nektárovými náhradkami.
15
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ZBEROVÉ AKTIVITY

95 %

DOLET OD ÚĽA

12 km

600 m – 2 km

PREBIEHA V OKRUHU 6 KM
O D VČ E L S T VA

MAXIMÁLNY

Produkty rastlín zbierané z okolitého prostredia, ako aj z nich

NAJBEŽNEJŠIE LETOVÉ VZDIALENOSTI

Dostupnosť pestrej včelej pastvy vplýva nielen na ziskovosť vče-

následne vytvárané produkty v žľazách včiel majú zásadný

lárskych prevádzok, ale aj na zdravotný stav včelstiev. Dočasný

význam v samoliečbe včelstiev a prirodzenom antibiotickom

nedostatok včelej pastvy obmedzí alebo pozastaví kladenie

pôsobení týchto produktov proti patogénom a škodcom vo

vajíčok matkou, čo sa následne prejaví v menšom množstve

včelstvách.Rozmanitosť druhov potravy pre včely závisí na

vybehnutých robotníc, nedostatkom peľu, mladušiek na kŕme-

hmyzomilných rastlinách a optimálnych podmienkach ich

nie plodu a zníženou letovou aktivitou. Najčastejšie sa tieto

rozvoja. Pozrime sa bližšie na tento vzťah medzi rastlinami

znáškové medzery objavujú v našich zemepisných oblastiach

a včelami z pohľadu moderného intenzívneho poľnohospodár-

po odkvitnutí repky a agátu v júni a v júli, kedy by mal rozvoj

stva a priblížme si jeho účinky na včely.

včelstva dosahovať maximum. Ak trvajú dlhšie ako 15 dní, pauza
v plodovaní spôsobí, že včelstvo nebude schopné dostatočne

Súčasná fragmentácia poľnohospodárskej krajiny spôsobila

využiť ani následnú dostupnú znášku.

zníženie dostupnosti a druhovej pestrosti kvitnúcich rastlín, čo
sa prejavuje aj v ich nižšej miere opelenia a oplodnenia.

Dostupnosť a kvalita včelej pastvy v globálnom meradle sa
dramaticky zmenila predovšetkým za posledné polstoročie

Intenzívne obhospodarovaná poľnohospodárska krajina po-

v dôsledku nástupu intenzívneho poľnohospodárstva. Ako

skytuje včelám priestorovo aj časovo izolovanú nadprodukciu

príklady zmien v poľnohospodárstve môžeme uviesť nástup

kvetov z plodín ako sú repka olejná alebo slnečnica. Aký vplyv

umelých hnojív, ktoré vytlačili z osevných postupov strukoviny,

majú takéto monodiéty na kondíciu včelstva nie je celkom jasné,

masívne používanie herbicídov brániacich rastu kvitnúcich

výsledky navyše môžu byť ovplyvnené rezíduami pesticídov

burín na poliach a ich okrajoch, kosba krmovín ešte pred ich

v nektári a peli použitých na daných monokultúrach.

rozkvetom za účelom zvýšenia obsahu bielkovín, aplikácia
dusíkatých hnojív na pasienkoch podporujúcich rast tráv na

V závislosti od dostupnosti včelej pastvy lietavky jedného

úkor kvitnúcich rastlín a pod.

včelstva môžu pokryť oblasť okolo 100 km2, 95 % zberových
aktivít včelstva prebieha v okruhu 6 km od včelstva, aj keď
za určitých podmienok doletia aj ďalej. Za maximálny dolet sa

OBSAH BIELKOVÍN V PELI RASTLÍN

považuje hranica 12 km od úľa, väčšina autorov však uvádza
najbežnejšie letové vzdialenosti v rozsahu 600 m až 2 km
od úľa. Po odkvitnutí rozsiahlych monokultúr nie sú zvyčajne
v doletovej vzdialenosti včelstiev dostatočné zdroje potravy
a včely je potrebné presúvať. Kočovanie so včelstvami na väčšie
vzdialenosti vystaví včely na niekoľko hodín, príp. až dní, ďalším
stresujúcim faktorom, ako sú vibrácie, vysoké teploty a zvýšené
hladiny oxidu uhličitého. Presúvanie včelstiev medzi monokultúrami vystavuje včelstvá väčšiemu riziku styku s pesticídmi
a patogénmi, obmedzuje prístup k pestrej peľovej výžive, núti
lietavky sa opakovane prispôsobovať novému prostrediu, čo
môže prispievať k zvýšenej vnímavosti na choroby.
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2,5

62 %

ĽUĽKOVITÉ

NIEK TORÉ PRVOSIENKOVITÉ
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Obsah bielkovín v peli rozličných rastlín je veľmi rôznorodý,

Robotnice, ktoré boli vychované vo včelstve trpiacom nedostat-

pohybuje sa od 2,5 % v sušine (ľuľkovité - Solanaceae) až po

kom peľu sú menšie, majú skrátenú dĺžku života, často hynú už

62 % (niektoré prvosienkovité – Primulaceae), to isté sa týka aj

po prvom dni strávenom zberom potravy. Včely nedostatočne

cukornatosti nektáru z rôznych rastlinných druhov.

vyživované v larválnom štádiu vykonávajú menej orientačných

Látky obsiahnuté v peli, nektári a propolise (napr. kyselina

s lietavkami, ktoré boli vychované vo včelstvách s dostatočným

p-kumarová, pinocembrín, pinobanksín 5-metyléter) zapínajú

prínosom peľu.

tancov, s menej presnou lokalizáciou zdroja potravy, v porovnaní

detoxikačné gény včely. Predovšetkým kyselina p-kumarová
sa javí nevyhnutnou pri regulácii imunitných a detoxikačných

Produkty rastlín zbierané z okolitého prostredia, ako aj z nich

procesov včiel. Výdatné používanie náhradných krmív, ako

následne vytvárané produkty v žľazách včiel majú zásadný

sú sacharózové alebo fruktózové sirupy, či peľové náhradky

význam v samoliečbe včelstiev a prirodzenom antibiotic-

ohrozujú schopnosť včiel prirodzene sa vyrovnať s pesticídmi

kom pôsobení týchto produktov proti patogénom a škodcom

či chorobami. Včelstvá dostatočne zásobené prirodzene zo-

vo včelstvách.

zbieraným peľom majú menej patogénov a lepšie vyhliadky na
prezimovanie v porovnaní so včelstvami kŕmenými peľovými

Expanzia mestských a prímestských oblastí má na životné

náhražkami. Obsah bielkovín v plástovom peli je negatívne kore-

prostredie podobné negatívne účinky ako intenzifikácia poľ-

lovaný s vyšším zastúpením ornej pôdy v okolí včelníc, naopak

nohospodárstva. Negatívny vplyv trendov vo využívaní pôdy

obsah bielkovín v peli, ako aj množstvo prineseného nektáru sa

a jej fragmentácie sa ešte zvýrazní očakávanými klimatickými

zvyšuje, ak sú včelstvá umiestnené v prostredí kvitnúcich lúk

zmenami. Početnosť hmyzích opeľovačov ako aj početnosť

a listnatých lesov. Nedostatok peľu počas larválneho vývoja

návštev kvetov má smerom od mesta ku vidieku stúpajúci

sa výrazne negatívne prejaví u dospelých jedincov.

gradient, paradoxne sú však v záhradkách a parkoch aj vysoko
urbanizovaných oblastiach lepšie podmienky pre opeľovačov
ako vo vidieckej krajine s intenzívnym poľnohospodárstvom.

VČELÍ PEĽ

Vylepšovanie výživnosti okolia včelníc je možné vysádzaním

Obsahuje 5 – 7 x viac aminokyselín než
hovädzie mäso, vajíčka alebo syry.

zmesí kvitnúcich nektárodajných rastlín, pričom pri zostavovaní
zmesí je potrebné myslieť na to, aby produkcia nektáru a peľu
bola vyrovnaná počas celého dňa aj sezóny. Možnosti zlepšovania včelej pastvy existujú aj v zastavaných oblastiach, a to
prostredníctvom kvitnúcich súkromných, verejných či komunitných záhrad, zelených striech, mestských parkov a lesoparkov

Z mastných kyselín (obsahuje ich 3 – 14 %)
sú najdôležitejšie kyselina linolová,
linolénová, arachidonová — tie si ľudský
organizmus nedokáže vyrobiť sám.

či cintorínov (Matteson et al. 2013). Bol dokázaný pozitívny vplyv
vytvárania kvitnúcich ostrovov a zníženej frekvencie kosenia
na komunity opeľovačov v mestskej zástavbe.
Dlhotrvajúce daždivé, horúce alebo studené počasie negatívne
vplýva na kondíciu včelstiev. Posuny v kvitnutí jednotlivých
druhov rastlín ako dôsledok zmeny klímy vyvoláva nárazové
nektárové a peľové znášky v krátkych časových obdobiach, nasledované znáškovými medzerami, ktoré môžu byť pre včelstvá
aj ostatné opeľovače rozhodujúce pre ich následný úspešný

Obsahuje 27 prvkov.

rozvoj. Keďže rastliny a opeľovače nemusia reagovať na zmenu

SODÍK

BÓR

URÁN

DRASLÍK

ZINOK

KREMÍK

NIKEL

OLOVO

HLINÍK

T I TA N

STRIEBRO

MANGÁN

VA N Á D

ARZÉN

HORČÍK

CHRÓM

CÍN

M O LY B D É N

FOSFOR

HÉLIUM

MEĎ

ZIRKÓN

STRONCIUM

VÁ P N I K

BERÝLIUM

BÁRIUM

ŽELEZO

klímy rovnako, môže dochádzať ku strate prirodzenej synchronizácie pri opeľovaní (Switanek et al. 2017).
V rakúskych podmienkach zistili, že teplejší a suchší priebeh
počasia v predchádzajúcom roku sa prejaví vyššími zimnými
úhynmi včelstiev, pričom práve trend otepľovania je výrazným
znakom klimatických zmien.

17
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Rastliny reagujú na otepľovanie zníženým nasadením kvetov,
ako aj zníženou produkciou peľu a nektáru. U opeľujúceho
hmyzu otepľovanie vplýva na znižovanie letovej aktivity, znižovanie hmotnosti a dĺžky života. Zmena klímy nie je spojená
len s otepľovaním, predpokladá sa aj zvýšenie extrémnych
poveternostných javov, ako sú búrky, záplavy a suchá.
Vplyvom klimatických zmien bude znížená dostupnosť vody
v strednej Európe, a to najmä na juhu. Viac zrážok bude v zime,
najmä na severe (20 % a viac), častejšie budú zimné povodne.
Vegetačné obdobie sa síce predĺži o 43 – 84 dní, ale produkčný
potenciál plodín sa má pritom do roku 2075 znížiť až o 47 %.
Úbytok včelej pastvy vyvolá zvýšenú potrebu kočovania, čím
sa zároveň zvýši tlak na šírenie chorôb a škodcov, ktoré si včely
vzájomným zalietavaním prenášajú.

K L I M AT I C K É Z M E N Y D O R O K U 2 0 75

- 47 %
ZNÍŽENIE PRODUKČÉHO POTENCIÁLU PLODÍN

o 43 – 84 dní
S A P R E D Ĺ Ž I V E G E TA Č N É O B D O B I E

+ 20 %
ZV ÝŠENIE V ÝSK Y TU ZR ÁŽOK V ZIME

L I T E R AT Ú R A
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1 • 1 • 4C

Dostupnosť a kvalita
vodných zdrojov

KĽÚČOVÉ MYŠLIENKY

Na druhej strane, zber vody včelami z trvalých vodných zdrojov
je častejší a koncentrácia pesticídov v tejto vode je zvyčajne

Voda je zbieraná včelami z rôznych zdrojov
v krajine a obsahuje široké spektrum látok,
ktoré sa v nej môžu rozpúšťať.
Pre chov včiel je dôležité zabezpečiť zdroje
vody, ktoré neobsahujú škodlivé látky.
Kvalita vodného zdroja závisí na mikroklimatických podmienkach a využívaní krajiny.

nízka. Avšak kvalita povrchovej vody väčšinou závisí od klimatických podmienok a antropogénnych aktivít v blízkosti vodných
tokov, kde sú umiestnené včelstvá. Ako dôsledok klimatických
zmien, prevažne v horúcom lete dochádza k znižovaniu vlhkosti
pôdy, a keď príde dážď, potom sa voda do pôdy neabsorbuje
a spravidla dochádza k erózii. Pri zvýšenej erózii obsahuje voda
viac solí a agrochemikálií, ktoré sa usadzujú v stálych vodných
zdrojoch v krajine (jazerách a riekach), ktoré navštevujú lietavky.
Keď je voda zozbieraná a transportovaná dovnútra včelieho
úľa, potom vzrastá vnútri koncentrácia nebezpečných látok
a dochádza k poklesu vitality včelstva.

Neopomenuteľnou súčasťou života včiel je voda, ktorú včely
prinášajú do úľa. Jej kvalita je daná v závislosti od látok, ktoré
obsahuje v rôznych formách. Bližšie sa pozrime na gutačnú
vodu z rastlín, podzemnú aj povrchovú vodu a ako súvisí ich
kvalita s klimatickými a geologickými podmienkami.
Okrem peľu a nektáru, lietavky zbierajú vodu v krajine. Existujú
tri hlavné zdroje vody, ktoré môžu včely potenciálne zbierať
– gutačná voda, voda z kaluží a povrchová voda. Všetky tieto
zdroje vody môžu byť tiež kontaminované rôznymi nebezpečnými látkami.
Gutačná voda (kvapky) môže byť kontaminovaná pesticídmi
o veľmi vysokej koncentrácii, ale zber a využitie týchto kvapiek
včelami je vysoko závislý na počte biotických a abiotických
faktorov. Frekvencia a intenzita gutácie je veľmi variabilná
u rôznych plodín. Z pohľadu toxikologických efektov je gutačná tekutina významná, ako pri akútnych (pre lietavky pri zbere
gutačnej vody), tak pri chronických (keď je napríklad gutačná
voda využívaná napríklad pre rozpúšťanie medu) účinkoch.
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1 • 1•5

Znečistenie životného prostredia
poľnohospodárskymi, lesníckymi
a záhradkárskymi činnosťami

KĽÚČOVÉ MYŠLIENKY

Pestovanie poľnohospodárskych plodín si vyžaduje rôzne
podporné činnosti a materiály, tak aby boli dosahnuté opti-

Znečistenie spôsobené ľudskými činnosťami
veľmi obmedzuje výber vhodného stanovišťa
pre umiestnenie včiel, v ktorého okolí by prevažne mali byť pestované ekologické plodiny
alebo by sa tam mala vyskytovať prirodzená
vegetácia. Plodiny by mali byť ošetrované
len metódami s nízkym ohrozením životného
prostredia. Včelstvá musia byť dostatočne
vzdialené od zdrojov, ktoré by mohli spôsobiť
kontamináciu včelích produktov alebo zlý
zdravotný stav včiel.
20

málne výnosy. Tieto materiály sú však zložené z látok, ktoré
predstavujú riziko pre zdravie včiel, pretože sa netransformujú
na neškodné produkty a dostávajú sa do kolobehu vody a potravinového reťazca včiel. Pri ktorých činnostiach vzniká vysoké
riziko, kde dochádza ku kontaminácii prostredia a o aké typy
látok sa jedná, sa dozvieme v nasledujúcej časti.
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a záhradnícke činnosti sa skladajú z mnohých aktivít zameraných na rast rastlín, ako je obhospodarovanie pôdy, zavlažovanie, hnojenie, ochrana rastlín a zber
ovocia a zeleniny alebo ťažba dreva. Pre dosiahnutie dobrých
výnosov je potrebné mať správnu kvalitu pôdy a funkčný pôdny
ekosystém. Je známe, že zdravie ekosystému a ľudské zdravie
sú prepojené. (Schram-Bijkerk, Otte et al. 2018)

VŠ EO B EC N É E X TE R N É S TR E SOV É FA K TO RY

Potenciálne zdravotné riziká identifikované v poľnohospodár-

imidaclopridu a profenofosu. Výsledky ukázali, že v tradičných

stve môžeme zhrnúť do nasledujúcich: B kontaminácia plodín

studniach bol prekročený prahový limit 0.1 μg/l, čo naznačuje

rastúcich na znečistených pôdach alebo zavlažovaných vodou

možné nebezpečenstvo pre spotrebiteľov. Rezíduá acetamipridu,

z riek kontaminovaných priemyselnými a chemickými vedľajší-

atrazínu, emamectínu benzoátu a imidaclopridu boli nájdené vo

mi produktami; C mikrobiálna kontaminácia a kontaminácia

vrtoch v nízkych koncentráciách. Úrovne v jazerách sa javia byť

ťažkými kovmi v neošetrenom alebo nesprávne spracovanom

závislé od sezóny. Zvýšenie nastáva počas daždivého obdobia,

mestskom odpade a ľudské alebo zvieracie výkaly používané

pri absencii záhradníckych aktivít, čo naznačuje znečistenia

v poľnohospodárstve; D zvieracie choroby spojené s mest-

inými aktivitami situovanými proti prúdu.

ským chovom zvierat; E ohraničené polia dotknuté použitím
agrochemikálií; F prenos chorôb v chovateľských staniciach.
V prípade sucha dochádza okrem toho k poklesu hladiny spod-

LEGENDA

nej vody, čo vedie k rastu dusičnanov v pôde (Oren, Yechieli et
al. 2004). Z tohto dôvodu je poľnohospodárstvo vo vidieckych
oblastiach intenzifikované a orientované na masovú produkciu
plodín s vysokými výnosmi, zatiaľ čo v mestských oblastiach
je poľnohospodárstvo (záhradkárčenie a malomestské poľnohospodárstvo) orientované na odpočinok a samozásobenie
potravinami. (Flynn, 1999)
Mestské poľnohospodárstvo zahŕňa záhradky, okenné parapety
a záhrady na strechách. Mnoho mestských záhrad je situova-

Cd • K ADMIUM

Hg • ORTUŤ

In • INDIUM

As • ARZÉN

Pb • OLOVO

Ni • NIKEL

Sb • ANTIMÓN

Se • SELÉN

Zn • ZINOK

Sn • CÍN

Ag • STRIE BRO

Th • TÓRIUM

Bi • BIZMUT

U • URÁN

Cu • MEĎ

ných na pozemkoch, ktoré boli neobsadené alebo nepoužívané, pretože sú inak neatraktívne pre mestský rozvoj. Typická
schéma rastúcich mestských predmestí vytvorila dostatok

L I T E R AT Ú R A

neobsadených pozemkov vnútri miest.
Brown, K. H. and A. L. Jameton (2000). "Public Health Implications

Vidiecke aj mestské oblasti sú však dotknuté znečistením

of Urban Agriculture." Journal of Public Health Policy21(1): 20-39.

z priemyslu alebo poľnohospodárstva. To vedie k nárastu
obsahu rizikových kovov v pôde, rovnako tak aj k ich zvýšenej

Douay, F., C. Pruvot, H. Roussel, H. Ciesielski, H. Fourrier, N. Proix

bioakumulácii vo vrchnej vrstve pôdy. Vedci (Douay, PRUVOT

and C. Waterlot (2008). "Contamination of Urban Soils in an Area

et al. 2008) študovali kontamináciu 27 mestských vrchných

of Northern France Polluted by Dust Emissions of Two Smelters.

vrstiev pôd okolo taviacich pecí na olovo a zinok. Ukázalo sa,

"Water, Air, and Soil Pollution188(1): 247-260.

že Cd, In, Pb, Sb a Zn boli hlavnými znečisťujúcimi látkami
nasledovanými menšími množstvami Ag, Bi, Cu a Hg. Okrem

Flynn, K. (1999). "Overview of public health and urban agriculture:

toho As, Ni, Se, Sn a vnútri miest (Th a U) boli na endogénnych

water, soil and crop contamination and emerging urban zoonoses."

hladinách. Pozorovania poukázali na silnú heterogénnosť

Cities feeding people series; rept. 30.

fyzikálno-chemických parametrov mestských pôd a existenciu
vyššej kontaminácie spodných vrstiev Cd, Pb a Zn. Možný prenos

Lehmann, E. F., Morgan ; Congo, Nadiah ; Konaté, Yakouba; (2016).

kovov z vrchných vrstiev pôdy do hlbších vrstiev a najmä Cd

Pesticide application in gardening: assessment of resulting impact

a Zn, nebol vylúčený. Samozrejme už použitý pôdny materiál

on water resources quality using grab samples and pocis, case study

nie je jediný faktor vysvetľujúci hladinu znečistenia hlbších

of Loumbila lake, Burkina Faso. 9th European Conference on Pesti-

vrstiev študovaných pôd. Porovnanie koncentrácie študovaných

cides and Related Organic Micropollutants in the Environment - 15th

prvkov v mestských pôdach s hodnotami poľnohospodárskych

Symposium on Chemistry and Fate of Modern Pesticides, Santiago

pôd ukazuje, že emisie prachu pochádzajúceho z taviacich

de Compostela, Spain, October 4-7, 2016.

pecí neboli jediným zdrojom kontaminácie. A tak rozsiahla
kontaminácia študovaných mestských pôd (Sb a In) môže byť

Oren, O., Y. Yechieli, J. K. Böhlke and A. Dody (2004). "Contamination

vysvetlená domácim spaľovaním uhlia na ohrev.

of groundwater under cultivated fields in an arid environment, central
Arava Valley, Israel." Journal of Hydrology290(3): 312-328.

Odborníci pod vedením Lehmanna stanovili kontaminácie
vodných zdrojov pesticídmi v záhradkárskej oblasti. Vzorky

Schram-Bijkerk, D., P. Otte, L. Dirven and A. M. Breure (2018).

vody boli pozbierané z tradičných studní, vrtov alebo jazier

"Indicators to support healthy urban gardening in urban

a boli v nich stanovené hladiny azadirachtínu, chlórpyrifosu,

management." Science of The Total Environment621: 863-871.
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Stanovište a poloha umiestnenia úľov

KĽÚČOVÉ MYŠLIENKY

Na čo si treba dať pozor pri výbere vhodného stanovišťa pre
umiestnenie včiel, tak aby boli splnené ich základné životné

Včelnice pre ekologický chov včiel musia byť
umiestené tak, aby sa v okruhu 3 kilometrov
od nich nachádzali zdroje nektáru a peľu
pochádzajúce prevažne z ekologicky pestovaných plodín, prirodzenej vegetácie alebo
z plodín ošetrovaných metódami s malým
dopadom na životné prostredie.
Prekvapivo lepšie sa včelám darí v mestách
ako na vidieku. Mestské včelnice môžu
predstavovať riziko vzniku sporov medzi
obyvateľmi mestských častí.
22

potreby a nedochádzalo k zhoršeniu ich zdravia, to je obsahom
tejto časti. Takisto sa zameriame aj na vplyv počtu včelstiev
v krajine a porovnanie, kde sa v súčasnosti darí včelám lepšie.
Vhodné rozmiestnenie úľov je dôležité ako pre podporu zdravia
včelstva, tak pre minimalizáciu alebo vyvarovanie sa konfliktom so susedmi alebo verejnosťou. Pre určenie umiestnenia
úľov je dôležité brať do úvahy nielen pochôdzkovú oblasť, ktorú máme pod kontrolou, ale aj prírodný ráz krajiny a okolitej
využívanej pôdy.
V minulosti bolo bežnou praxou včelárov, že umiestňovali úle
vo vidieckych oblastiach, kde bol dostatok nektáru a peľu.
V krajine, kde je vysoká biodiverzita kvetov, je výživnosť krajiny
veľká a koncentrácia úľov môže byť vysoká. Je však potrebné
zabrániť preplneniu krajiny úľmi. Znaky preplnenia oblasti zahŕňajú pomalý rast včelstiev, nízku produkciu medu, zvyšujúce
sa šírenie chorôb a príliš obranné správanie sa včiel.

VŠ EO B EC N É E X TE R N É S TR E SOV É FA K TO RY

V miestach, kde je pre včely nedostačujúca intenzita kvitnutia
miestnej flóry, je potrebné brať do úvahy zníženie počtu úľov na

V ZDIALE NOSŤ PRI H Ľ ADANÍ POTR AV Y

včelnici na patričnú úroveň, aby zásobné kapacity peľu a nektáru boli k dispozícii pre všetky úle na včelnici, alebo ďalšou
možnosťou je presťahovať včelnice do novej lokality.
Vidieckej krajine dominujú polia s monokultúrnymi plodinami
s intenzívnym poľnohospodárstvom; umiestnenie úľov môže
predstavovať problém, pretože sú v tomto prostredí používané pesticídy, hnojivá a ďalšie podporné látky. Doba kvitnutia
plodín je obmedzená a po odkvitnutí je zvyčajne potrebné
včely začať dokrmovať alebo premiestniť úle, aby sa zaistilo
neustále prinášanie potravy. Vhodným miestom vo vidieckej
krajine sú prírodné lúky v okolí lesov zmiešaných so stromami
poskytujúcimi tvrdé drevo.
Všeobecne, pri umiestnení úľa je potrebné brať do úvahy, že
rádius včiel pri hľadaní potravy je 6 km od úľa, kde je zaistený
dostatok potravy od jari do jesene (február až október) a sú tu
dostupné vodné zdroje. Vo vidieckej krajine je častý nedostatok
potravy v horúcich letných mesiacoch (júl až august), ale v polomestskej oblasti sú rastliny, ktoré kvitnú dokonca aj počas
týchto horúcich mesiacov.
Včely prekvapivo dobre prospievajú v mestách a na predmestiach a často v tomto prostredí lepšie prezimujú než na
vidieckych stanovištiach. Je tu zvyčajne hojnosť a široká škála

VČELÍ ÚĽ

v krajine kvitnúcich rastlín a malá súťaživosť s divokými včelami o zdroje v mestských spoločenstvách. Keď sú úle umiest-

6 km

nené na rovnú strechu, je potrebné zabezpečiť, aby strecha
uniesla váhu úľa plného medu a včelárov, preto musí byť úľ
podložený tvárnicami a strecha úľa musí byť zabezpečená proti
silnému vetru, aby neodletela. Ak je úľ umiestnený na dvore
alebo v záhrade v mestskej oblasti, musí včelár počítať s rizikom
zasahovania širokej verejnosti, najmä v miestach využívaných
intenzívne verejnosťou alebo na rekreáciu. Dôležitým faktorom
je pritom umiestnenie úľov, aby letové dráhy včiel z a do úľa pri
ich letoch za potravou boli stále najmenej 3 m nad verejnými
chodníkmi alebo rekreačnými oblasťami. Aby sme to dosiahli,
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je potrebné rozmiestniť zábrany v podobe živých plotov či
krovín, alebo dočasné zábrany tvorené tieniacimi textíliami

Goulson, D., E. Nicholls, C. Botías and E. L. Rotheray (2015). "Bee

fixovanými do podpornej konštrukcie, ktoré môžu byť až 4

declines driven by combined stress from parasites, pesticides,

m vysoké. Včely budú lietať nad a cez tieto zábrany a nemali

and lack of flowers." Science347(6229): 1255957.

by obťažovať susedov. (Williams, Corbet et al. 1991, Goulson,
Nicholls et al. 2015)

Williams, I. H., S. A. Corbet and J. L. Osborne (1991). "Beekeeping,
wild bees and pollination in the European Community."
Bee World72(4): 170-180.
TAYLOR RICKETTS, NEAL M. WILLIAMS AND MARGARET M.
MAYFIELD: Connectivity and Ecosystem Services: Crop Pollination in
Agricultural Landscapes. Published by Cambridge University Press.
Cambridge University Press 2006.
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Priame a nepriame otravy včiel
chemikáliami poškodzujúcimi včelstvo

KĽÚČOVÉ MYŠLIENKY

Rad prípravkov, ktoré sa v súčasnosti používajú na ochranu
rastlín, obsahuje látky klasifikované ako „nebezpečné pre včely“.

Priame otravy včiel sa môžu prejavovať
v krátkom časovom horizonte od okamihu
kontaktu včely s látkou. Subletálne dávky
ovplyvňujú kognitívne schopnosti a zdravie
včiel v dlhodobejšom horizonte, tiež nemožno vylúčiť synergické efekty. V závislosti na
chemickej povahe látky je možné detekovať
v rôznych tkanivách a vo včelích produktoch
látky spôsobujúce otravy včiel.
24

V tejto kapitole sa zameriame na ich výskyt, a ich priame aj
nepriame pozorovateľné účinky na včely.
Používanie pesticídov v poľnohospodárstve je často považované za kľúčový faktor ovplyvňujúci zdravie včiel. Jednotlivé
prípady otráv pri postrekoch boli zaznamenané po celom svete,
zvyčajne kvôli nesprávnemu použitiu produktov, ktoré vedie ku
kontaminácii potravy (Kasiotis, Anagnostopoulos et al. 2014).
Jedinci opúšťajúci včelí úľ prichádzajú do priameho kontaktu
s pesticídmi a ich rezíduami, pričom ich potom môžu prenášať
späť do úľa, čím kontaminujú všetky včely vnútri úľa a plod do
6 hodín od návratu do úľa.

VŠ EO B EC N É E X TE R N É S TR E SOV É FA K TO RY

Existujú rôzne spôsoby, prostredníctvom ktorých môžu byť

troidy a organofosfátmi; - miticidy: kumafos a tau-fluvalinát;

úle vystavené pôsobeniu spomínaných látok, vďaka nazbie-

- antibiotiká (oxytetracyklínu) a neonikotinoidné insekticídy

ranému peľu a nektáru skladovanému v úli, povrchovej vode,

(imidacloprid, acetamiprid a thiacloprid) (Rortais, Arnold et al.

znečistenie vzduchu prachom zo semien pri sejbe a ďalším

2005, Rortais, Arnold et al. 2017).

kvetinovým výlučkom (gutačná voda), ktoré produkujú niektoré
rastliny, ako sú napr. slnečnice a bavlna. V dôsledku toho sú

Extrémne vysoké riziko synergie bolo zistené u rezíduí tia-

robotnice kontaminované po konzumácii gutačných kvapiek

metoxam a lindánu v mede, ktorý primárne ovplyvnil včely

z rastlín a/alebo po kontakte s prachom z vysádzaných se-

zbierajúce nektár a sekundárne kŕmené larvy. Denná spotreba

mien a/alebo vdychovaním prchavých zlúčenín pri ošetrení

nektáru alebo medu kontaminovaného týmito zlúčeninami pri

postrekom. Nakoniec môžu byť robotnice a včely vnútri úľa

priemernej úrovni rezíduí spôsobuje 50 % alebo väčšiu úmrtnosť

kontaminované prostredníctvom konzumácie nektáru a/alebo

včiel zbierajúcich nektár počas 3 dní, v prípade lindanu, alebo

peľu zasiahnutého postrekom. Okrem zníženia kvality včelích

úmrtnosť do týždňa v prípade tiametoxam.

produktov a vplyvu na správanie včiel, môže nahromadeniu
insekticídov v jednotlivých častiach tela včiel tiež ovplyvniť

Pri otravách pesticídmi sú dôsledky vždy závažné. Buď možno

ich zdravie a rozvoj včelej populácie, pretože pôsobia ako

pozorovať priamo uhynuté včely pred letáčom (niekedy dochádza

významný stresor pre celé včelstvo. V konečnom dôsledku,

aj k upchatiu letáča vysokým počtom mŕtvoliek) alebo možno

fyzikálne a chemické vlastnosti pesticídov a takisto rozsah

pozorovať trhavé pohyby, kŕče, alebo dezorientáciu. Podľa typu

a dĺžka vystavenia pesticídom dávajú konečný toxický účinok

látky možno rozoznať prípravky s kontaktným účinkom (za-

na včelstvo. Pre stanovenie nebezpečnosti sú používané štan-

siahnuté bývajú najčastejšie lietavky) alebo požerové prípravky

dardizované testovacie metódy, ktoré skúmajú okamžité efekty

(zasiahnuté bývajú včely v úli i plod), pri ktorých býva zdĺhavý

na dospelé robotnice na základe úmrtnosti po 48 hodinách po

priebeh, predovšetkým z dôvodu ukladania škodlivín v záso-

jednej orálnej alebo kontaktnej expozícii (vyjadrené ako smrteľ-

bách s následným zdanlivým úbytkom včiel v úli bez príčiny.

ná dávka pre 50 % jedincov (LD50) mikrogramov /včela). Počas

Záhadné zmiznutie býva spôsobené tým, že včely letiaci za

48-hodinového testu môžu byť pozorovania predĺžené až na

„jedovatou“ pastvou vo väčšej vzdialenosti od úľa, v dôsledku

96 hodín, ak sa úmrtnosť ďalej zvyšuje. Bohužiaľ, dlhodobejšie

požitia potravy pri návrate uhynú a do úľa sa už nevrátia.

pozorovanie ničivých účinkov nebolo dostatočne vykonávané.
(Sanchez-Bayo and Goka 2014)
Vo väčšine prípadov je detekovaná koncentrácia pesticídov v tele
včiel veľmi nízka, pod hodnotou LD50. Toxické hodnoty pre včely
ako orálna LD50 a subletálnej dávky (0,5 ng /včelu) boli stanovené na základe pokusov o predbežný odhad nebezpečenstva
u hlavných látok nájdených vo vysokých koncentráciách v peli
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nazbieranom včelami. S ohľadom na orálny LD50 a najnižšiu
pozorovaný účinok koncentrácia (LOEC) hodnota pre larvy

Kasiotis, K. M., C. Anagnostopoulos, P. Anastasiadou and K. Machera

včiel je ≥40 ng / g stravy, nemožno vylúčiť, že včely zbierajú

(2014). "Pesticide residues in honeybees, honey and bee pollen

peľ s koncentráciami väčšími ako 1 200 ng/g, čo spôsobuje

by LC-MS/MS screening: Reported death incidents in honeybees."

následne otravy/úhyny včiel. Okrem tohto, je potrebné brať do

Science of the Total Environment485: 633-642.

úvahy kumulatívnívnu zložku toxického účinku pri expozícii
niektorým pesticídom, ktoré zasahujú rovnaký cieľový systém.

Rortais, A., G. Arnold, J. L. Dorne, S. J. More, G. Sperandio, F. Streissl,

Z tohto dôvodu môže uhynúť až 50 % včiel už počas krátkeho

C. Szentes and F. Verdonck (2017). "Risk assessment of pesticides

obdobia expozície, napr. okolo 2 dní, po aplikácii prípravkov

and other stressors in bees: Principles, data gaps and perspectives

s nízkou mierou rizika (20 %). (Sanchez-Bayo and Goka 2014)

from the European Food Safety Authority." Science of the Total Environment587: 524-537.

Avšak, nie sú dostatočne preštudované slabé synergické toxické
účinky pre kombinácie insekticídov, keď sú postrekované spolu

Rortais, A., G. Arnold, M. P. Halm and F. Touffet-Briens (2005).

s fungicídmi. V tejto súvislosti, mnoho štúdií identifikovalo

"Modes of honeybees exposure to systemic insecticides: estimated

synergické interakcie, hoci v niektorých prípadoch, je rozsah

amounts of contaminated pollen and nectar consumed by different

synergickej koncentrácie často nad koncentráciami bežnými

categories of bees." Apidologie36(1): 71-83.

v životnom prostredí: - Prochloraz (fungicíd na báze imidazolu)
a delthamethrin (insekticíd na báze pyretroidov); - Fungicídy

Sanchez-Bayo, F. and K. Goka (2014). "Pesticide Residues and Bees

(ergosterolu inhibujúce biosyntézy - EBI), neonikotinoidy, pyre-

– A Risk Assessment." PLOS ONE9(4): e94482.
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Geologicky podmienený
výskyt škodlivých látok

KĽÚČOVÉ MYŠLIENKY

Je známe, že mnohé pôdy sú do istej miery
kontaminované stálymi organickými
znečisťovateľmi (DDT, HCB, dieldrín, atď.),
ktoré sa používali v minulosti a sú v EÚ
zakázané, výskyt je tolerovaný len do výšky
0,01 mg /kg pre každú látku a iba pre
maximálne 2 zistené látky celkom.
V horninovom prostredí je prítomné
množstvo anorganických látok, ktoré
sa zúčastňujú kolobehu potravy u včiel
a možno ich nájsť ako v telách včiel,
tak aj vo včelích produktoch.
26

Pôda a jej zloženie je jedným zo základných
faktorov ovplyvňujúcich rast rastlín, ktoré
navštevujú včely. V tejto časti si vysvetlíme
vzťah medzi geológiou a a významom
esenciálnych stopových prvkov pre včely
aj rastliny.
Pôda je prostredie pre rast rastlín a stromov a je komplexnou
matricou, ktorá sa skladá z pevných materiálov, vzduchu a vody.
Vnútri tejto komplexnej matrice dochádza k neustálej výmene
iónov a prebiehajú tu chemické reakcie. Pre zdravie rastlín,
živočíchov a ľudí je dôležité získavať malé množstvá mnohých
anorganických prvkov (tzv. esenciálne stopové prvky), ktoré
sú dôležité pre dobré zdravie a rast. Väčšina týchto prvkov sa
dostáva do tela cez prijímanú potravu a vodu a vzduchom, ktorý
dýchame. Kvôli procesu fyzikálno-chemického zvetrávania
sa horniny rozpadajú a vytvára sa z nich pôda, na ktorej rastú

VŠ EO B EC N É E X TE R N É S TR E SOV É FA K TO RY

rastliny, ktoré predstavujú súčasť potravinového reťazca zvierat.
Voda, ktorá prechádza cez horniny a pôdu je súčasťou hydrologického cyklu, prachové častice a niektoré plyny sú súčasťou
atmosféry a sú geologicky podmienené. Z tohto dôvodu je cez
potravinový reťazec a cez vdychovanie atmosféry a prachových
častíc, priame spojenie medzi geológiou a zdravím živočíchov.
Približne 25 prírodne sa vyskytujúcich prvkov sa považuje za
esenciálne pre rastliny a živočíchy v stopových množstvách, napríklad chróm, kobalt, meď, fluór, jód, železo, mangán, molybdén,
selén a zinok. Avšak prvky, ktoré nemajú významnú biologickú
úlohu sa označujú ako neesenciálne, často majú nebezpečné
vlastnosti, napr. kadmium, arzén, ortuť a olovo. Niekoľko prvkov
sa často spája s toxickými problémami v životnom prostredí,
napríklad arzén, bór, chróm, meď, fluór, molybdén, nikel a zinok.
Toto spojenie medzi prostredím a zdravím je dôležité pre životné
podmienky populácii, ktoré sú závislé významne od lokálneho
prostredia poskytujúceho im potravu.
Prítomnosť toxických prvkov v pôde a horninách, či už prirodzenou geochémiou nebo ľudskými aktivitami, vrátane znečistenia,
obvykle ovplyvňuje zdravie žijúcich živočíchov v danej oblasti.
Cez potravinový reťazec včiel sú prvky transportované do úľa.
(Rashed and Soltan 2004) určovali prvky v potrave včiel (nektár,
med, voda, peľ). Ich výsledky ukázali, že v mede a cukrovom
sirupe pre dokrmovanie včiel sa môžu vyskytovať vyššie koncentrácie Cd, Cl, Co, Fe, K, Mg, Mn, Na a Pb, ako v nektáre a peli
Tento rozdiel sa vysvetľuje kumulatívnym efektom, kedy včely
odparia vodu z uloženého nektáru v medových plátoch a kvôli
tomu sa môžu nájsť vyššie koncentrácie stopových prvkov
v mede (Bilandzic, Gacic et al. 2014, Aghamirlou, Khadem et al.
2015, Oroian, Prisacaru et al. 2016). V prípade včiel je obsah prvkov v ich telách závislý od metabolizmu a vylučovania potravy.
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Bolo zistené, že kadmium sa akumuluje menej ako chróm v ich
telách. Toto závisí od toxikologického a geologického pozadia

Aghamirlou, H. M., M. Khadem, A. Rahmani, M. Sadeghian, A. H.

daného regiónu (dedina, priemysel, mesto).

Mahvi, A. Akbarzadeh and S. Nazmara (2015). "Heavy metals determination in honey samples using inductively coupled plasma-optical
emission spectrometry." Journal of Environmental Health Science
and Engineering13.
Bilandzic, N., M. Gacic, M. Dokic, M. Sedak, D. I. Sipusic, A. Koncurat
and I. T. Gajger (2014). "Major and trace elements levels in multifloral
and unifloral honeys in Croatia." Journal of Food Composition and

LEGENDA

Analysis33(2): 132-138.

Cd • K ADMIUM

Oroian, M., A. Prisacaru, E. C. Hretcanu, S. G. Stroe, A. Leahu and A.

Cl • CHLÓR

Buculei (2016). "Heavy Metals Profile in Honey as a Potential Indica-

C o • K O B A LT

tor of Botanical and Geographical Origin." International Journal of

Fe • ŽE LEZO

Food Properties19(8): 1825-1836.

K • DRASLÍK
Mg • HORČÍK

Rashed, M. N. and M. E. Soltan (2004). "Major and trace elements in

Mn • MANGÁN

different types of Egyptian mono-floral and non-floral bee honeys."

Pb • OLOVO

Journal of Food Composition and Analysis17(6): 725-735.
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Prítomnosť nechemických látok
a rušivých vplyvov na včelstvo
KĽÚČOVÉ MYŠLIENKY

sacharidov vo svojich telách, ale keď sú vystavené EM žiareniu
po dobu 40 minút, potom dôjde k opačnému efektu. Objaví sa

Mimo pesticídov a ďalších škodlivých látok,
môže byť zdravie včiel ovplyvňované
nepriamo aj elektromagnetickým žiarením
a elektrosmogom Silné zdroje svetla môžu
v noci rušiť včely alebo narušovať ich orientáciu pri návrate do úľa.

pokles koncentrácie sacharidov. Glykogén v hemolymfe a obsah glukózy vykazujú tiež rovnaký trend. Koncentrácia lipidov
ukazuje podobný trend, počiatočné zvýšenie koncentrácie pri
10 minútovej dobe vystavenia EM poľu a pokles zaznamenaný
pri 40 minútovom vystavení. Je zaujímavé všimnúť si, že počas
vystavenia sa včely stávajú trochu agresívnymi a začínajú biť
krídlami z rozrušenia. Tento pohyb včiel môže byť zodpovedný
za zvýšenie využitia energie pôsobiaceho zdroja s následkom
zníženia koncentrácie cukrov a tukov u 40 min. vystavenej
vzorky včiel. (Kumar, Sangwan et al. 2011)

Včela, ako aj niektoré ďalšie živočíchy, vníma elektromagnetické
a elektrostatické pole, ako aj svetelné a rádiové žiarenie, ktorých

Včely vidia modré, zelené a fialové spektrum farieb nachádza-

množstvo v posledných desaťročiach vysoko vzrástlo. V tejto ka-

júcich sa na okvetných lupienkoch kvetov a ultrafialové svetlo

pitole priblížime účinky elektrosmogu a ďalších nechemických

pre určenie prítomnosti peľu a nektáru. Pokiaľ nie je prítomné

vplyvov na správanie a zdravie včiel. Počas posledných dvoch

ultrafialové žiarenie, včely sa prestávajú zaujímať o pátranie

desaťročí je pozorovaný úbytok včiel, ten je témou mnohých

po kvetoch. Včely sú rôzne citlivé na farbu kvetov, čo závisí od

štúdií, ktoré sa zameriavajú na identifikáciu dôvodov a príčin.

vlnovej dĺžky svetla, ktoré na kvety dopadá. Na druhej strane,

Avšak existuje mnoho vplyvov, ktoré boli zistené a ktoré majú

včely pátrajúce po potrave sa orientujú podľa slnka pri hľadaní

spoločný účinok: celosvetová prítomnosť roztoča Varroa, víru-

zdrojov nektáru a peľu. Avšak, množstvo svetla v okolí vče-

sové a bakteriálne infekcie, monokultúrne poľnohospodárstvo,

lieho úľa môže viesť k negatívnym vplyvom na kolóniu. Silné

pesticídy, kočovné včelnice alebo geneticky modifikované

zdroje žltého svetla môže zvýšiť aktivitu robotníc pri pátraní

rastliny a ďalšie. Medzi tieto vplyvy by mali byť tiež zaradené

po potrave v noci, čo má za následok stratu orientácie. Popri

elektro a svetelný smog, ktoré ovplyvňujú včely nepriamo,

tom špecifická vlnová dĺžka svetla môže priťahovať alebo rušiť

pretože ich môžu rušiť v úli alebo vyvolať nepriamo zmeny

včely v noci, čo môže spôsobiť stres v kolónii.

v biochémii včiel. (Kimmel, Kuhn et al. 2007, Kumar, Sangwan
et al. 2011, Favre 2017) Hmyz je citlivý na elektromagnetické
pole a používa niekoľko zmyslov na hľadanie potravy, všíma si
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vizuálne signály ako sú farba a tvar atď., ale aj elektrické pole
kvetín môže byť rozoznávané čmeliakmi a tieto senzorové

Balmori, A. (2014). "Electrosmog and species conservation." Science

modality uľahčujú rýchlu a dynamickú komunikáciu medzi

of the Total Environment496: 314-316.

kvetinami a ich opeľovačmi. (Balmore 2014)

Favre, D. (2017). "Disturbing Honeybees’ Behavior with Electromagnetic Waves: a Methodology."

Na druhej strane, správanie včiel sa mení v závislosti od rozsahu

Kimmel, S., J. Kuhn, W. Harst and H. Stever (2007). Electromagnetic

vysokej alebo nízkej energie poľa alebo elektromagnetického

radiation: influences on honeybees (Apis mellifera). Preprint (IIAS-In-

žiarenia, o ktorom vieme už nejakú dobu. Energia poľa môže

terSymp Conference, Baden-Baden 2007) http://agbi. uni-landau. de/

mať vplyv na správanie sa a orientáciu, na narušenie alebo

material_download/preprint_IAAS_2007. pdf.

stratu prirodzeného obydlia, alebo neblahý vplyv na rádiovú

Kumar, N. R., S. Sangwan and P. Badotra (2011). "Exposure to cell

odpoveď stromov a rastlín, ktoré opeľovače navštevujú. Včely

phone radiations produces biochemical changes in worker honey

vystavené EM žiareniu za krátku dobu zvýšia koncentráciu

bees." Toxicology international18(1): 70.
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Polčas rozpadu vôní (vonných zlúčenín) sa skracuje, keď sa
zvyšuje hladina ozónu v znečistenom ovzduší. Napríklad v pro-

Opeľovače často vyhľadávajú kvitnúce rastliny podľa vôní, ak je však v prostredí prítomný
ozón, dochádza k degradácii vôní a opeľovače
nemusia nájsť potravu.
Vplyvom znečistenia ovzdušia sa koncentrácia
vôní v prostredí dramaticky mení, čo môže
významne ovplyvniť interakcie medzi rastlinami a hmyzom.
Včela sa pri lete elektrostaticky nabíja
a priťahuje prachové častice a peľové zrná,
všetko potom ukladá v úli, kde môže dôjsť
ku kontaminácii jednotlivých častíc.
Vôňa sa šíri vzduchom a je významným atraktantom rastlín

stredí bez ozónu trvá 10 minút 20 % pátračkám nájsť vonnú
zlúčeninu beta-caryofylen. Keď úroveň ozónu rastie, trvá 3
hodiny rovnakému množstvu včiel, aby našli vôňu. (Fuentes,
Chamecki et al. 2016)
Rovnaký problém spôsobujú naftové výfukové plyny - oxid
dusnatý a dusičitý, alebo tiež plyny NOx. Napríklad, keď sú
NOx plyny zmiešané s chemickými látkami z vône repky olejnej,
bolo popísané, že osem kvetinových vôní sa zmenilo a dve sa
úplne stratili.
Pretože sa koncentrácia vôní drasticky mení v prostredí so
znečisteným ovzduším, môže to významne ovplyvniť interakcie
medzi rastlinami a hmyzom. Výsledkom potom je, že včely trávia
viac času hľadaním potravy a menej času majú na opeľovanie.
Z opačného uhla pohľadu sú včely vhodné pre biomonitoring
znečistenia ovzdušia. Keď včely prelietavajú vzduchom, sú
elektrostaticky nabité a pevné častice (prach, peľ atď.) sú
priťahované k ich telu. Ak sa včela vráti späť do úľa, uloží si
nazbieraný materiál vnútri úľa. V prostredí úľa môžu byť nájdené
rôznorodé látky vyskytujúce sa v jeho okolí. (Despina-Maria, Stef
et al. 2004, Bastias, Jambon et al. 2013, Formicki, Gren et al. 2013)

aj pre včely, ktoré si tak môžu zapamätať zdroj potravy a túto
informáciu si medzi sebou oznámiť. V tejto časti si vysvetlíme,
ako kvalita ovzdušia ovplyvňuje interakciu rastlín a včiel.
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Opeľovače, akými sú včely, sa spoliehajú na vône, aby našli

Bastias, J. M., P. Jambon, O. Munoz, N. Manquian, P. Bahamonde

rastliny na kilometre ďaleko, zatiaľ čo hľadajú potravu, avšak

and M. Neira (2013). "Honey as a bioindicator of arsenic contamina-

látky znečisťujúce ovzdušie rozkladajú molekuly vôní. Látky

tion due to volcanic and mining activities in Chile." Chilean Journal

znečisťujúce ovzdušie vzájomne na seba pôsobia a rozklada-

of Agricultural Research73(2): 147-153.

jú rastlinami vypúšťané vonné látky, ktoré využívajú hmyzie

Despina-Maria, B., R. C. Stef, F. Radu, D. Parvu and I. Gergen (2004).

opeľovače pre nájdenie potravy. Znečistením zmenené vône

Spectrofothometrical analyse of heavy metals content in bees honey

rastlín môžu včely pomýliť a v dôsledku toho narastá čas zhá-

samples from different areeas. Bulletin of the University of Agricul-

ňania potravy a klesá účinnosť opeľovania. To sa deje, pretože

tural Sciences and Veterinary Medicine, Vol 60: AGRICULTURE. L. A.

chemické interakcie znižujú polčas rozpadu vonných zlúčenín

Marghitas. 60: 371-374.

a vzdialenosť, na ktorú sa šíri.

Formicki, G., A. Gren, R. Stawarz, B. Zysk and A. Gal (2013). "Metal
Content in Honey, Propolis, Wax, and Bee Pollen and Implications
for Metal Pollution Monitoring." Polish Journal of Environmental
Studies22(1): 99-106.
Fuentes, J. D., M. Chamecki, T. a. Roulston, B. Chen and K. R. Pratt
(2016). "Air pollutants degrade floral scents and increase insect
foraging times." Atmospheric Environment141: 361-374.
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Prach a aerosoly

KĽÚČOVÉ MYŠLIENKY

nášaný veternými prúdmi do Európy, kde sa usadzuje. Takéto
cesty sa ťažko odhaľujú, pretože aerosóly sa obvykle spájajú a sú

Malé častice sa v atmosfére udržujú vo vznose
po dlhú dobu a môžu byť transportované
na dlhé vzdialenosti, ak sú kontaminované
škodlivými látkami, potom ich môžu včely
na svojich telách priniesť až do úľa.
U prirodzene sa vyskytujúcich zlúčenín
v prostredí možno pozorovať časopriestorové
variácie v ich koncentráciách v jednotlivých
včelích matriciach.
Prach a aerosóly sú súčasťou kolobehu hmoty v prírode, avšak
ľudskou činnosťou jej koncentrácia v prostredí významne stúpa a do tohto kolobehu prichádzajú aj látky, ktoré ovplyvňujú
zdravie včiel. V tejto časti si vysvetlíme princíp prenosu týchto
materiálov do prostredia úľa a jeho účinky vnútri včelstva.
Prakticky pri každej antropogénnej aktivite dochádza k vzniku
prachu a aerosólov. Spracovanie minerálov, výroba kovov, ma-

unášané spolu s ázijským prachom a znečistením. Podobný, ale
menší problém sa objavuje pri siatí kukurice na suchých poliach
pri silnejšom vetre. Ak semená obsahujú pre včely škodlivé
chemické látky, existuje riziko, že pri usadzovaní prachových
častíc vzniknutých pri sadení sa budú tieto škodliviny uvoľňovať
do prostredia. Keď včely prelietavajú oblakom prachu, častice
sú elektrostaticky priťahované k ich telám, a po návrate do úľa
sa ukladajú vnútri úla. V prípade prachu kontaminovaného
pesticídmi, zmena vlhkosti môže viesť k ich aktivácii vo vnútri
úľa a môžu tým vzniknúť veľké škody. (Habashi 2012)
Iným prípadom je uvoľňovanie ťažkých (nebezpečných) kovov
alebo ich hromadenie v životnom prostredí. Ak toto prostredie
navštevujú včely pátračky, môžu prinášať tieto materiály do úľa,
a tak sa môže merať ich obsah. Je známe, že obsah ťažkých
kovov vo včele sa štatisticky významne odlišuje v závislosti
od ročného obdobia a lokality. (Мукминов et al., 2015) zistil,
že koncentrácia kadmia a horčíku je u včiel vyššia v lete ako
na jeseň v tej istej kontaminovanej lokalite. V priemere úroveň
(hladina) kadmia, olova, horčíku v kontaminovaných oblastiach
prevýšila tie úrovne v kontrolných oblastiach 2,3 – 4,5 krát.
Nebol zistený žiaden nesúlad v koncentrácii ťažkých kovov
medzi letnými a jesennými včelami z kontrolných včelstiev.

sívne presuny a budovanie ciest, zvyšujúca sa doprava a ďalšie
aktivity sú úzko spojené s rozvojom priemyslu a rastom miest.
Výsledkom sú rastúce množstvá odpadových materiálov a látok
znečisťujúcich životné prostredie (technogénne znečistenie).

L I T E R AT Ú R A

Popri tom usadzovanie prachových častíc ovplyvňuje kvalitu
pôdy a vody, ktorú navštevujú včely pátračky.
Veľkosť častíc určuje, ako dlho môžu zostať vo vzduchu a na
aké dlhé vzdialenosti môžu byť prenášané. Príkladom je piesok
zo Sahary (africký prach), ktorý je za správnych podmienok pre-

Habashi, F. (2012). "Pollution problems in the metallurgical industry:
A review." Journal of Mining and Environment2(1): 17-26.
Мукминов Малик Нилович; Билалов Фарид Сабирович; Шуралев
Эдуард Аркадьевич; Никитин Олег Владимирович; Скребнева
Людмила Анатольевна: Seasonal variation in heavy-metal accumulation in honey bees as an indicator of environmental pollution. URI:
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/32575
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Malé prachové častice
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Častice o jednom z rozmerov o veľkosti 10 -9 m sú označované
ako nanočastice a ich použitie v súčasnosti je na vzostupe.

Nanočastice sú novou skupinou materiálov,
ktorej použitie sa v súčasnosti rozšírilo do
mnohých oblastí ľudskej činnosti a ich uvoľňovanie do životného prostredia nie je dostatočne kontrolované.

Hoci sa v prírode môžu vyskytovať v rôznych formách, umelo vytvárané častice vnesené človekom do prostredia môžu
predstavovať riziko vzhľadom k nedostatočne preskúmaným
najmä ekotoxikologickým vlastnostiam.
V tejto kapitole sa zameriame na opis ich možných interakcií
v prírode.Nanočastice sú triedou materiálov s vlastnosťami
charakteristicky odlišnými od ich veľkých a molekulárnych
náprotivkov, s jedným z rozmerov 10 -9 m a rôznymi tvarmi.
Zdroje nanočastíc, antropogénne emisie z priemyslového a pra-

Vplyv nanočastíc
na zdravie včiel nie je
dostatočne známy
a vplyvom malých rozmerov
môžu prestupovať
bunkovými stenami.

covného prostredia, premena a tvorba v atmosfére, rovnako
ako schopnosť charakterizovať a zachytiť tieto nanočastice
(pretože by mali byť potrené v systéme výroby nanočastíc), ich
osud v životnom prostredí je potrebné brať do úvahy pri určovaní
ich vplyvu na zdravie zvierat a ľudí.
V poslednom desaťročí sa realizovali rozsiahle štúdie na pochopenie chemických a biologických procesov nanočastíc
a ich vplyvy na ekologické funkcie a zdravie. Nanočastice
majú veľký povrch v pomere k objemu, čo má za následok
vysokú reaktivitu a fyzikálne-chemickú dynamiku materiálov
v environmentálnych médiách. Mnoho premien napr. reakcie
s biomakromolekulami, redoxné reakcie, agregácie a rozpustenie sa môžu objaviť ako v environmentálnych, tak biologických

KO N TA M I N OVA N É O B L A S T I

systémoch. Tieto a ďalšie premeny menia zánik, transport

2,3 – 4,5x

and Wu 2005, Bystrzejewska-Piotrowska, Golimowski et al. 2009,

a toxicitu nanomateriálov. Napríklad práca autorov (Biswas

V Y Š Š I A Ú R OV E Ň K A D M I A , O L OVA A H O R Č Í K U

Musee 2011, Bakshi, He et al. 2015) sa zameriava na prírodu
a vlastnosti prírodných nanočastíc a ich vplyv na fyzikálne,
chemické a biologické procesy v systéme rastlina-pôda-voda.
Nanočastice sú zapojené priamo alebo nepriamo do mnohých

31

VŠ EO B EC N É E X TE R N É S TR E SOV É FA K TO RY

pôdnych procesov ako sú tvorba agregátov, schopnosť udržania
živín, mikrobiálna aktivita, čistenie vody a odstránenie znečistenia, a tým ovplyvňujú kvalitu pôdy/environmentu a zdravie
zvierat. (Lowry, Gregory et al. 2012)

Nanočastice a nanoprodukty vzrástli čo do
množstva a objemu z niekoľkých kilogramov
na tisíce ton v priebehu posledných dvoch
desaťročí. Predpokladá sa, že v budúcnosti
dramaticky porastie ich nekontrolované
uvoľňovanie do životného prostredia. Avšak
ich potenciálny vplyv na biologické systémy
nie je známy. Mnoho nanočastíc obsahuje
ťažké kovy, preto toxicita a biokumulácia
nanočastíc obsahujúcich ťažké kovy sa môže
stať významnou environmentálnou témou.
Zatiaľ čo biologická dostupnosť ťažkých kovov obsiahnutých

L I T E R AT Ú R A

v nanočasticiach môže byť nižšia ako tých prítomných v rozpustnej forme, toxicita vyplývajúca z ich vnútornej podstaty
(napr. veľkosť, tvar alebo hustota) môže byť značná. Aplikácie
v poľnohospodárskom sektore sú zamerané na zlepšenie
produktivity zahrnujúce použitie nanoporéznych zeolitov pre
pomalé uvoľňovanie a efektívne dávkovanie vody a hnojív, nanokapsule dávkovania herbicídov a vektory pre management
škodcov a nanosenzory pre detekciu chorôb. Nový spôsob
prípravy účinných pesticídov je proces nanoenkapsulácie
s nanočasticami vo forme pesticídov, počítajúce s lepšou
absorpciou chemických látok do rastlín na rozdiel od veľkých
častíc. Výsledné materiály uvoľňujú chemické látky ako sú
insekticídy pomaly, ale účinnejšie do vybraných hostiteľských
rastlín pre kontrolu hmyzu pesticídmi. (Gul, Saeed et al. 2014)
( Bhattacharyya 2010)

Z tohto pohľadu, charakter nanočastíc nie
je dostatočne preštudovaný a je opodstatnené zamerať sa na ich vplyv na zdravie včiel.
Nanočastice vzhľadom na malú veľkosť môžu
putovať cez bunečné steny do organizmu
a tam by sa mohol prejaviť ich toxický efekt.
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