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Mulţumiri
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Gavin Whitmore (ECPA) au fost susţinuţi de echipele ELO şi ECPA la editarea şi administrarea materialului, în special
de către Marie-Alice Budniok şi Ana Filipa Rocha (ELO).
Suntem deosebit de recunoscători pentru contribuţia lor calificată următorilor: Ian Barber, Dr. Roland Becker, Dr. Lisa
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Patrick Wrixon.
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agricultură". Această broşură, precum şi publicaţiile adiacente pot fi descărcate de pe www.ecpa.eu şi www.elo.org

Introducere
Polenizatorii, precum albinele melifere, reprezintă unele dintre speciile noastre cele mai importante.
Polenizare permite plantelor să se reproducă, oferă fructe, seminţe şi frunze pe care le mâncam, şi o
bună parte din flora din mediul nostru natural, grădini şi parcuri. De mii de ani, prin domesticirea
albinelor melifere, oamenii şi vestita Apis mellifera, L. (albina meliferă europeană) au creat împreună
câmpuri înflorite, culturi abundente de fructe şi legume, miere, precum şi o varietate de produse
apicole.
În Europa, o mare varietate de albine, fluturi,
gândaci şi alte insecte sunt responsabile pentru
polenizare; contribuţia lor colectivă la alimentaţia
prezentă în dieta noastră este esenţială, însă,
această contribuţie este de multe ori neînţeleasă şi
adesea comunicată greşit. Aproximativ 70% dintre
cele mai cultivate specii de plante din lume se
bazează într-o anumită măsură pe polenizarea
insectelor, contribuind cu o sumă estimată la circa
153 miliarde de euro la economia globală şi
reprezentând aproximativ 9% din producţia
[1].
agricolă
O înţelegere a factorilor care determină schimbări
la nivelul populaţiei de polenizatori este oportună
şi importantă pentru viitorul serviciilor de
polenizare, chiar dacă scăderea biodiversităţii
[2],
insectelor polenizatoare a încetinit în ultimii ani ,
în timp ce Europa continuă să experimenteze o
scădere generală a biodiversităţii.
Scăderea polenizatorilor a fost pusă pe seama
unor factori, inclusiv paraziţii, schimbările
climatice, pierderea habitatului, disponibilitatea
hranei, poluarea, speciile alogene invazive, bolile
şi pesticidele. Interacţiunea complexă dintre toate
aceste cauze a condus la luarea în serios a
declinului polenizatorilor de către toate părţile
implicate; politicieni, autorităţi, oameni de ştiinţă,
ONG-uri, agricultori, administratori de terenuri,
apicultori şi industrie.
În presă şi social media, pesticidele sunt printre
cele mai frecvent citate surse ale scăderii
populaţiei de polenizatori. În Europa pesticidele
sunt strict reglementate şi acest lucru se reflectă în
proceduri de gestionare a riscurilor foarte bine
dezvoltate care permit numai utilizarea pesticidelor
care sunt sigure pentru roiurile de albine.
Este vital ca sectorul industrial, agricol, şi toate
părţilor interesate să lucreze împreună pentru a
descoperi cele mai bune tratamente pentru
stoparea scăderii populaţiilor de polenizatori şi să
promoveze soluţii care oferă rezultate favorabile
pentru atât pentru insecte, cât şi pentru
productivitatea agricolă.

În contextul declinului demografic, nici un alt
polenizator nu a beneficiat de o atenţie mai mare
decât albina meliferă. Una dintre cele 20.000 de
specii de albine cunoscute, albina meliferă
europeană (Apis mellifera L.) este cel mai comun
polenizator şi furnizorul clasic de miere. Datorită
importanţei sale vitale pentru agricultori şi
deopotrivă pentru natură, o secţiune a acestui
raport este dedicată albinelor melifere.
Într-o perioadă de îngrijorare sporită în jurul
acestei probleme, este necesar să adresăm o
întrebare foarte simplă: Ne confruntăm cu o criză a
polenizatorilor? Pentru a contribui la
conştientizarea privind scăderea numărului
polenizatorilor, posibilele cauze, şi amploarea
problemei, acest raport descrie relaţia dintre
polenizatori şi agricultură, explorează ameninţările
la adresa speciilor de polenizatori şi acordă o
atenţie deosebită albinelor melifere, ca dovadă a
importanţei lor pentru polenizare şi industria
apicolă. Secţiunile finale ale acestui raport descriu
măsuri agricole practice pentru promovarea
speciilor polenizatoare, măsuri ce pot fi
implementate relativ uşor.
Polenizatorii sunt esenţiali, aşa cum este şi
producerea hranei; ca societate, avem o enormă
responsabilitate de a le păstra pe amândouă.
Sperăm că această lucrare să crească gradul de
conştientizare şi să inspire aplicarea bunelor
practici.
Suntem determinaţi să respectăm gestionarea
raţională a resursele noastre naturale şi agricultura
productivă durabilă.

Friedhelm Schmider
Director General, ECPA

Thierry de l’Escaille
Secretar General, ELO
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Un cuvânt de la fermă
Agricultura asigură habitatul şi teritoriul de căutare al hranei pentru insectele polenizatoare
şi contribuie prin urmare la ecosistemul important al serviciului de polenizare. Punerea în
aplicare a celor mai bune practici de administrate în agricultură poate oferi o productivitate
îmbunătăţită a culturilor şi, în acelaşi timp, îmbunătăţirea condiţiilor pentru speciile
polenizatoare.
Punerea în aplicare a celor mai bune practici de
administrare poate conduce la costuri financiare
suplimentare, dar poate duce, de asemenea, la
rezultate pozitive ale productivităţii, la
conservarea nutrienţilor, protecţia solului,
precum şi la protejarea şi promovarea
biodiversităţii. Acest lucru este valabil - de
exemplu – pentru culturile de acoperire cu
înflorire, care pot fi însămânţate după recoltarea
de la începutul verii, şi care pot fi utilizate pentru
căutarea hranei de către polenizatori. Fâşiile de
iarbă tampon create pentru controlul eroziunii
sau protecţia apelor ar putea fi, de asemenea,
plantate cu un amestec de seminţe de înflorire
ca hrană suplimentară pentru albine şi alţi
polenizatori.
În ceea ce priveşte utilizarea produselor chimice
fitosanitare, toate instrucţiunile de pe etichetă
trebuie să fie urmate cu precizie. În plus,
condiţiile meteorologice din timpul unei aplicări
planificate, precum şi momentul aplicării şi tipul
adecvat de aplicare, trebuie să fie luate în
considerare. Tehnicile de gestionare integrată a
dăunătorilor (IPM ) ar trebui să ia în considerare
în primul rând permiterea aplicării celor mai
bune practici de management care sunt
favorabile polenizatorilor. Acest lucru include
evaluarea nivelului de infestare cu dăunători
dintr-o cultură pentru identificarea măsurilor
adecvate de tratare şi utilizarea tratamentelor
nechimice, atât timp cât acestea oferă o
protecţie suficientă la un cost rentabil.
Polenizatorii pot fi, de asemenea, protejaţi printr-o
bună comunicare cu apicultorii locali. Nu durează
mult, de exemplu, informarea apicultorilor cu una
sau două zile înainte de aplicarea unui tratament,
astfel încât aceştia să poată lua măsurile
preventive necesare pentru roiurile de albine pe
care le administrează şi sa-şi mute stupii în alt loc,
dacă preferă să facă acest lucru.

2 Polenizatorii si agricultura

Nu numai albina meliferă beneficiază de
îmbunătăţirea cooperării între apicultori şi
agricultori şi de îmbunătăţirile habitatului şi furaje;
albinele solitare, bondarii şi alţi polenizatori, care
de asemenea joacă un rol ecologic important, pot
de asemenea beneficia.
Acest raport analizează relaţia importantă dintre
polenizatori şi agricultura europeană. Punând
accent pe utilizarea sigură şi durabilă a
pesticidelor, precum şi pe cele mai bune practici
de management pentru agricultura productivă
durabilă, următoarele capitole oferă o contribuţie
utilă şi informativă la un subiect important şi de
mare actualitate.

Patrick Wrixon
Preşedinte EISA – Iniţiativa Europeană pentru
Dezvoltarea Durabilă în Agricultură

Din necesitate agricultura este modelată de o
multitudine de variabile economice şi sociale.
Cu toate acestea, nu este peste puterea
agriculturii să continue să pună în aplicare şi
să îmbunătăţească măsurile şi iniţiativele
privind agricultura durabilă, care încearcă să
protejeze şi să păstreze populaţia
polenizatoare.

Polenizatorii si agricultura

3

Polenizarea
Polenizarea este transferul de polen între plante care permite fertilizarea şi reproducerea
sexuală. Există două tipuri de polenizare, abiotică şi biotică. Polenizare abiotică are loc
fără implicarea organismelor vii, de exemplu, în cazul în care polenul este transportat de
vânt. Polenizarea biotică este rezultatul transferului polenului de către organisme vii şi
este cea mai comună formă de polenizare; reprezentând aproximativ 90% din
polenizarea tuturor plantelor cu flori [3]. În cazuri excepţionale, polenizarea poate fi
realizată manual.

Reproducerea sexuală a majorităţii plantelor
necesită transferul polenul de la o floare la alta din
aceeaşi specie. Există specii şi soiuri de plante
care sunt capabile să se auto-fertilizeze, dar
schimbul de material genetic între organisme
diferite este cea mai comună formă de
reproducere sexuală în rândul plantelor.
Acum 60 milioane de ani a fost făcut un pas
enorm pe scara evolutivă, atunci când plantele au
început să utilizeze insectele ca polenizatori. O
insectă care zboară de la o floare la alta este, de
departe, un mediu de transport mai bun decât
vântul, deoarece transportă polenul direct din
floare în floare. Rezultatul acestei eficienţe constă
în faptul că sunt necesare mai puţine particule de
polen pentru a se asigura o reproducere de
succes - un avantaj clar pentru plante.

Multe plante se bazează pe polenizarea
produsă de vânt.

Photos: © Dartmouth Electron Microscope Facility

Polenizarea biotică: o
simbioză de succes între
plante şi insecte

Polenizarea insectelor este un proces simbiotic,
generând beneficii pentru insecte şi plante.
Principalul beneficiu pe care plantele îl furnizează
insectelor este hrana, în primul rând, nectar şi polen.
Nectarul este o soluţie de zaharuri amestecate cu
substanţe nutritive minerale şi arome şi este, de
obicei, situat la baza florii. Polenul este bogat în
proteine şi e o sursă de hrană potenţială pentru mulţi
polenizatori.
Când insectele vizitează florile, le colectează polenul
şi-l transportă de la anteră la carpelă şi din floare în
floare, fapt ce permite reproducerea. Această formă
de polenizare poate fi considerată unul dintre
exemplele cele mai reuşite de simbioză –
interacţiunea dintre un număr infinit de specii de
plante şi insectele polenizatoare este un exemplu de
concepţie evolutivă fundamentală (Figura 1).
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O imagine la microscopul electronic cu
polen de la diferite flori, inclusiv floareasoarelui (Helianthus annuus) şi luminiţa de
[A]
seară (Oenothera fructicosa).

Stamina
Antera
Filament

Carpela
Stigma
Pistil
Ovar

Figura 1:
Serviciile oferite de
plante polenizatorilor

Polen
Hrană bogată în proteine pentru
albine
bondari
gindaci

Nectar
Hrana bogata in zahar pt
albine
bondari
fluturi
molii
muşte

Frunze
Hrana pentru
larvele de
fluturi şi de
molii

Cariile
Habitat pentru reproducerea
albinelor solitare

Afidele
Hrană pentru
larvele muştelor
de floare

Mierea de mană
Hrană bogată în zahăr pentru
albine

Rădăcinile
Hrana pentru
larvele de molii
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Un bondar în zbor
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Polenizatorii din Europa
O parte din taxonii animali ai Pământului şi-au dezvoltat abilitatea de a poleniza; nu
numai insectele, dar de exemplu şi păsările colibri, păsările soare (familia-nectariniidae)
şi liliecii sunt capabili să fertilizeze plantele. În Europa, doar insectele acţionează ca
polenizatori.

Muştele
Contribuţia muştelor la polenizare este, probabil,
subestimată. Muştele sunt extrem de numeroase
şi pot fi găsite aproape peste tot şi, spre
deosebire de polenizatorii familiari, cum ar fi
albinele melifere, ele pot fi active la temperaturi
scăzute. Această perioadă de activitate
comparativ lungă oferă o largă fereastră zilnică
pentru polenizare.

Nu este o albină
O muscă de floare de tipul
Eristalis.

Câteva muşte de flori imită aspectul albinelor
melifere, al viespilor şi bondarilor, dar ele nu sunt
în măsură să înţepe.
Alături de contribuţia lor la polenizare, larvele mai
multor specii de muşte de flori sprijină combaterea
dăunătorilor prin faptul că se hrănesc cu afide.
Afidele (păduchi de plante) sunt un parazit agricol
şi forestier periculos şi o pacoste pentru grădinari.

Muştele aparţin ordinului
Diptera, un ordin mare,
care conţine un număr
estimat de 240.000 de
specii de ţânţari, mici
insecte înţepătoare,
musculiţe şi altele.
Nu este o viespe
O muscă de floare din
specia Volucella inanis.
.

Polenizatorii si agricultura 7

Deilephila elpenor (fam. Sphingidae) –
Molia-Şoim Elefant
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Gândacii
Florile asigură hrana pentru animale şi alimentaţia
pentru o diversitate de specii de gândaci, acest
lucru conducând la un grad important de
polenizare reuşită prin intermediul gândacilor. Cu
toate acestea, apetitul gândacilor duce uneori la
deteriorarea florilor. Nu este o coincidenţă faptul
că cele câteva specii de plante care se bazează
pe polenizarea prin intermediul gândacilor au, de
obicei, carpele bine protejate de muşcătura
organelor bucale ale gândacilor.

Un gândac albină
(Trichius fasciatus, fam.
Scarabaeidae) hrănindu-se cu polen.

Molii şi fluturi
Moliile adulte şi fluturii se hrănesc în principal cu
alimentaţie lichidă, de obicei, nectar, alegerea lor în
materie de hrană fiind limitată din cauza organelor
bucale special adaptate. Florile care depind de
fluturi pentru polenizare oferă de obicei mai mult
nectar decât polen. Florile polenizate de molii se
deschid noaptea pentru a profita de perioada când
moliile sunt cele mai active.

Cele mai multe omizi se hrănesc cu frunze,
provocând frecvent pagube serioase frunzelor
plantelor sălbatice şi culturilor. Hrănirea este
adesea limitată la plante specifice şi arealuri
localizate, pentru că omizile pot fi adaptate unei
specii de plante aparte şi pot selecta puţine plante
gazdă pentru supravieţuire.

Un ou de fluture
Fluturii îşi depun ouăle în mare
parte pe plante gazdă specifice

Photos : © Prof. Dr. Christoph Kuenast

Larve de molie în vegetaţie
(fam. Yponomeutidae).

Două omizi Cerura vinula
(fam. notodontidae)
pe tulpini de plante. Frunzele au
fost mâncate.

Un gândac
din specia Anthaxia (fam. Buprestidae).

Polenizatorii si agricultura 9

Albinele solitare

Hymenoptera
Hymenoptera sunt un grup taxonomic mare de insecte
care prezintă diverse interacţiuni cu plantele.
Familia Apidae include bondari, albine solitare,
albine fără ac şi albine melifere. Aceste albine
polenizatoare se protejează în mare parte cu o
înţepătură veninoasă şi, în multe cazuri, corpul lor
este acoperit cu fire de păr care reţine polenul şi
permite transportul său.
În Europa Centrală pot fi găsite aproximativ 700 de
specii de albine. Doar în Germania au fost
identificate 547 de specii de albine sălbatice. Cele
mai multe albine sălbatice depind de speciile de
flori sălbatice pentru hrană şi apetitul lor necesită o
alimentare continuă cu nectar, polen şi miere de
mană (excreţia zaharoasă a afidelor)..
Aceste insecte reprezintă mai mult decât un
element atractiv al biodiversităţii din Europa.
Publicaţii recente au prezentat valoarea economică
estimată a polenizării, iar valorile mari au fost
surprinzătoare pentru mulţi. Polenizarea are o
importanţă majoră pentru agricultură şi este
susţinută de o întreagă comunitate de insecte - nu
numai de albinele melifere – ca parte dintr-un
[4] [5]
serviciu vital ecosistem.

Andrena flavipes,
Albina minieră cu
picioare galbene
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Albine solitare sunt albine sălbatice , care trăiesc
singure sau în roiuri mici. Spre deosebire de bondari
şi albinele melifere, albina solitară nu are niciodată
interacţiuni sociale complexe. Larvele albinelor
solitare pot trăi în tunele tubulare sau adăposturi
săpate de femelele adulte şi de multe ori se folosesc
de adăposturi potrivite precum cochiliile de melci
goale , tulpinile uscate de plante şi cariile din lemn.
Multe albine solitare au cerinţe foarte selective în
privinţa habitatului care le limitează raza de acţiune
pentru explorare şi, prin urmare, potenţialul lor pentru
[6] [7] .
polenizarea multor specii diferite de plante

Bondarii
Bondari au un corp durduliu, care este acoperit de
păr negru şi colorat, ce creşte adesea într-un
model dungat caracteristic. Bondarii sunt insecte
sociale, care trăiesc în mici roiuri anuale ciclice.
Numai mătcile (femelele fertile) pot să hiberneze şi
să înceapă un nou roi în primăvara anului viitor.
Bondarii sunt uneori folosiţi ca polenizatori în sere,
unde culturile, precum cele de tomate pot fi cultivate
în condiţii controlate atent; pentru culturile care se
bazează în mod normal pe polenizarea eoliană, pot fi
introduşi bondari în seră, iar libera lor circulaţie în
jurul plantelor conduce la polenizarea de tip
"scuturare". Această formă mecanică de polenizare
este provocată de vibraţiile create de muşchii
puternici adaptaţi pentru zbor ai bondarilor; atunci
când un bondar se hrăneşte "scutură" floarea şi
dislocă polenul ce poate cădea pe stigma situată mai
jos şi fertiliza astfel planta. Mai multe specii de
bondari sunt crescute artificial, iar roiuri întregi pot fi
cumpărate.

Albinele melifere
În Europa, albinele melifere sunt singura specie de
polenizatori care trăieşte în societăţi perene, ai
cărei membri sunt conectaţi prin intermediul unor
procese de comunicare complexe şi care
demonstrează un pronunţat comportament de
împărţire a sarcinilor de muncă. Albinele melifere
sunt un subset de albine din specia Apis. În
Europa şi Statele Unite ale Americii albina meliferă
vestică (sau albina meliferă europeană, Apis
mellifera) este singura specie de albine melifere şi
furnizorul de miere, ceară de albine şi a întregii
game de produse apicole.
Această specie, comportamentul său unic,
valoarea sa tradiţională pentru oameni şi
concepţiile greşite care înconjoară aceasta
emblemă din lumea insectelor, toate acestea
impun o mai mare atenţie şi protecţie. Următorul
capitol este dedicat aşadar albinelor melifere.

Andrena labiata
Albina minieră cu brâu

Bombus spec.
Un bondar tipic
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Albina meliferă - o insectă unică
Albina meliferă este una dintre cele mai bine cunoscute insecte din lume; chiar dacă ne
mai înşelăm câteodată, cu toţii putem identifica albina meliferă. Este una dintre insectele
pe care le ştim din copilărie; în desene animate, publicitate şi ieşirile în aer liber, albina a
fost tovarăş constant al oamenilor de-a lungul mileniilor.
Oamenii lucrează de multă vreme cu Apis
mellifera, cu care au o relaţie specială şi probabil
solicitantă. Caracteristici remarcabile ale acestei
specii, valoarea sa pentru fiinţele umane şi, în
consecinţă (supra) exploatarea sa, toate cer o
mai mare atenţie.

Roiul de albine melifere
Un roi de albine melifere este cel mai populat la
începutul verii, atunci când ziua are cea mai lungă
durată. În acest moment, stupul este format din
trei tipuri de albine individuale - matca, albinele
lucrătoare şi trântorii.
De obicei , există o matcă - singurul animal
reproducător din roi - între 40.000 şi 60.000 de
albine lucrătoare (femele sterile) şi câteva sute de
trântori care sunt sigurii masculii din roi.
O matcă poate trăi până la vârsta de 3-4 ani, dar
va fi de obicei înlocuită de apicultori după doi ani.
O albină lucrătoare trăieşte în timpul verii pentru o
perioadă scurtă de şase săptămâni, în timp ce
speranţa de viaţă a unui trântor se extinde la
câteva luni.

Dinamica albinelor
lucrătoare
După incubaţie, o albină lucrătoare trece prin mai
multe etape distincte de viaţă, fiecare concepută
pentru a îndeplini o funcţie de esenţială pentru
stup.
Albina lucrătoare îşi începe viaţa în perioada de
curăţare a roiului, îşi dezvolta apoi glandele de
ceară şi începe să producă fagurele de miere.
Apoi, albina lucrătoare devine îngrijitoare şi are
grijă de puiet (fazele de embrion/ou, larvă şi pupă
ale albinei melifere). După etapa de îngrijitoare,
albina lucrătoare devine paznicul roiului pe care îl
apără agresiv. În ultima perioadă a vieţii sale de
albină lucrătoare îşi asumă responsabilitatea unui
culegător şi colectează polen şi nectar pentru stup.
Etapele multiple ale vieţii albinei lucrătoare sunt
esenţiale pentru menţinerea roiului şi a stupului, iar
procesul este "fixat genetic". Schimbările în ciclul
ei de viaţă sunt comunicate prin stimuli chimici.

Portretul unei albine melifere
Foto: © BASF SE

2 mm

O albină meliferă are 2 ochi compuşi din
mii de secţiuni individuale şi trei ochii
adiţionali numiţi simplu "ocelli". Albina
meliferă poate vedea în culori şi miile sale
de lentile îi permit să aibă o vedere
panoramică ideală pentru localizarea
florilor.

200 µm
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Zoologul german Karl Ritter von Frisch a fost
distins cu Premiul Nobel în 1973, în primul
rând datorită cercetărilor sale privind
comunicarea albinelor melifere.
Descoperirile sale au adus o viziune nouă în
privinţa orientării în spaţiu şi timp a
insectelor. La întoarcerea de la cules,
albinele melifere sunt capabile să comunice
cu membrii roiului şi să distribuie informaţii
cu privire la calitatea şi localizarea surselor
de hrană. Această informaţie îmbunătăţeşte
eficienţa în colectarea hranei şi ajută la
localizarea noilor surse de hrană.

O albină meliferă hrănindu-se cu nectar
Polenizatorii si agricultura 13

Albina lucrătoare culegătoare
În ultima etapă a vieţii sale, albina lucrătoare
devine culegătoare. Capacitatea de a culege a
unei albine lucrătoare este un exemplu excelent
de adaptare; un polenizator se adaptează la
caracteristicile plantelor cu flori şi la nevoile
roibului. Albinele melifere sunt echipate pentru a
vedea culoarea, forma, şi pentru a detecta
mirosurile. Acest set de abilităţi conduce la o
mare eficienţă în căutarea hranei; albinele
lucrătoare selectează florile pe care le vizitează,

preferând florile care oferă cea mai multă hrană.
Această specializare permite albinelor să
localizeze în mod eficient nectarul şi, de
asemenea, are avantaje pentru plantă precum
probabilitatea crescută de polenizare între
specii.

Photos : © BASF SE

O particulă de polen ataşată de
părul unei albine melifere.
Părul are structuri în formă de ramură
care sunt perfect adaptate pentru a
capta polenul.

Structura în formă de pieptene pe
membrul posterior al albinelor melifere
mută polenul de pe membrul posterior
opus în coşul de colectare a polenului.
.

200 µm

500 µm

Structura în formă de perie de
pe piciorul posterior al albinelor
perie polenul de pe părul
corpului în coşul de polen.
14
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20 µm

4 ani
3 ani

O matcă poate trăi
până la 4 ani, dar va fi
de obicei înlocuită de
apicultori după 2 ani.

2 ani
1 an

25mm
20mm
Un roi cuprinde trei
forme de albine
melifere - fiecare are
o dimensiune
caracteristică.

15mm
10mm
5mm

Matca

Un roi conţine în mod
normal doar o regină,
câteva sute de trântori şi
până la 60.000 de
albine lucrătoare.

X1/

Trântorul

X3003,000/

Albina lucrătoare

X40,000-

60,000/

Albinele lucrătoare sunt
sterile astfel încât
reproducerea este lăsată
trântorilor şi reginei.

O regină poate depune
chiar şi 2000 de ouă pe zi.

Albina lucrătoare parcurge
mai multe etape de viaţă,
întreţinând stupul şi căutând
hrană.
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Ca şi în cazul biodiversităţii
în general, biodiversitatea
polenizatorilor este în
scădere; cu toate acestea,
s-a dovedit în ultimii ani
încetinirea pierderii
biodiversităţii în cazul
polenizatorilor[2].

16
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Fluturele ochi de păun (Inachis io)

Tendinţele privind populaţia de
polenizatori
Capacitatea terenurilor agricole de a asigura resurse suficiente pentru speciile de
polenizatori are un impact direct asupra dimensiunii şi rezistenţei populaţiilor polenizatoare.
Disponibilitatea habitatelor pentru hrană şi reproducere este, de asemenea, un factor
determinant al probabilităţii ca o insectă să parcurgă toate etapele ciclului său de viaţă.

Polenizatorii comuni şi
speciile polenizatoare cu
populaţii în creştere
Polenizatorii care pot fi văzuţi de regulă în grădini,
parcuri şi în timpul plimbărilor în mediul rural fac
parte din speciile care se dezvoltă puternic în mediul
agricol actual. Mai mulţi fluturi atractivi aparţin
acestor specii comune. Printre exemple se numără
fluturele Ochi de Păun (Inachis IO) şi fluturele
urzicar (Aglais urticae), ale căror omizi se hrănesc
adesea cu urzici înţepătoare (Urtica dioica).
Fluturele coada rândunicii (Papilio machaon) este un
fluture comun în multe ţări mediteraneene. Este
important de observat că plantele de care depind
speciile de fluturi de mai sus sunt plante care sunt
adesea găsite în şi la periferiile câmpurilor şi
fermelor.

Fluturele de scaieţi (Vanessa cardui) este un
fluture comun care migrează pe distanţe mari.
Această specie este capabilă să se deplaseze din
Africa de Nord - unde insectele îşi depun ouăle
primăvara devreme - peste Marea Mediterană şi
Alpi către zonele din Europa Centrală. În timpul
călătoriei depune ouăle, iar larvele se dezvolta la
timp pentru migraţia de întoarcere a noii generaţii
de fluturi de la sfârşitul verii.
Anumite specii de hymenoptera evidenţiază o
creştere a populaţiei, inclusiv bondarii precum
Bombus terrestris.

Figura 2:
Trăsături prezente deseori la speciile polenizatoare care evidenţiază o creştere a
populaţiei şi speciile polenizatoare rare sau confruntate cu scăderea populaţiei ( în
conformitate cu referinţa [8] )

Trăsături
prezente
deseori la
speciile
polenizatoare
care
evidenţiază o
creştere a
populaţiei

• Rază amplă a
habitatului
• Alegeri variate în
materie de hrană

• Rază redusă a
habitatului
• Dietă limitată sau foarte
specializată

• > 1 generaţie / an

• Tendinţă redusa de a
migra

• Tendinţa de a migra

• 1 sau < 1 generaţie / an

Trăsături
prezente la
speciile
polenizatoare
rare sau care
se confruntă
cu scăderea
populaţiei
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Fluturi Gossamer-winged
(Fam. Lycaenidae)
18
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Polenizatorii rari sau care prezintă tendinţe de scădere
Alte specii sunt rare sau prezintă tendinţe de
scădere în cele mai multe peisaje culturale,
inclusiv fluturele Apollo (Parnassius Apollo), care
este o insectă puternic colorată ce populează
pajiştile bogate în flori, dar sărace în nutrienţi.
Larvele fluturelui Apollo se hrănesc cu o plantă
rară de piatră (Sedum telephium) şi se dezvoltă

lent, completarea ciclul său de viaţă durând
până la doi ani. Mulţi fluturi aparţinând familiei
Lycaenidae (fluturi gossamerwinged) se
regăsesc astăzi pe Lista roşie globală de specii
ameninţate a IUCN (Figura 3). Larvele lor
urmează de multe o dieta specializată care
necesită una sau câteva specii de plante gazdă.

Figura 3:
O evaluare a tendinţelor privind populaţia la specii:
Un exemplu din Lista Roşie Europeană [9]
Lista roşie a speciilor ameninţate a IUCN include informaţii taxonomice,
privind stadiul de conservare şi distribuţie pentru plante şi animale, care
au fost evaluate la nivel global, folosind "Categoriile şi Criterii din Lista
Roşie IUCN ". Lycaena dispar aşa cum se arată în acest exemplu este
clasificat ca fiind "cel mai puţin ameninţat" la nivel european. Pentru mai
multe informaţii: www.iucnredlist.org/initiatives/europe
Lycaena dispar – denumire comună: Fluturele roşu de mlaştină
Taxonomie:

Încrengătura
Artropode

Regn
Animal

Clasa
Insecte

Ordinul
Lepidoptera

Familia
Lycaenidae

Descrierea arealului:
Această specie este întâlnită din estul Angliei, Olanda şi nordul Germaniei până în Finlanda,
sud-vestul Franţei şi din nordul Italiei până în Turcia . Altitudine 0-1.000 m. Este de asemenea
întâlnită în zonele temperate şi subtropicale ale palearcticelor. Zona de distribuţie globală a
speciei este situată atât în interiorul, cât şi în afara Europei.
Dispărut la nivel regional: UK
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Beneficii reciproce: agricultura şi
polenizarea
Polenizarea este un proces natural ecologic care este benefic omenirii. Insectele
polenizează culturile, sprijinind procesul de producţie alimentară; polenizarea poate
creşte în mod semnificativ productivitatea anumitor culturi. La rândul său, agricultura
asigură beneficii pentru polenizatori; culturile de flori sunt semănate, terenul este lăsat
deschis (de exemplu, pajişti) şi - în contextul peisajelor culturale - poate fi furnizată o
diversitate de nişe ecologice.

Beneficiile polenizării
biotice pentru agricultură
Cele mai produse culturi (tabelul 1) din Europa (în
funcţie de greutate), arată o mare diversitate în
privinţa cerinţelor de polenizare. Culturile de
cereale precum grâul, orezul şi porumbul sunt
polenizate fie de vânt, fie se auto-polenizează şi
nu necesită polenizarea prin intermediul
insectelor. Culturi precum cele de cartofi, sfeclă de
zahăr, spanac şi ceapă nu necesită polenizare, ele
oferă puţină hrană pentru polenizatori, dar
reprezintă elemente importante ale dietei umane.
Unele culturi se bazează pe polenizarea biotică.
Fructele (precum merele şi perele) şi drupele se
bazează foarte mult pe polenizarea insectelor; de
fapt, polenizarea prin insecte poate creşte
productivitatea culturilor de cireş şi prun cu 80% şi
[10]
respectiv 30% . Albinele melifere sunt
polenizatorul principal pentru aceste culturi de
fructe, cu toate acestea albinele solitare, bondarii
şi alte insecte au, de asemenea, o contribuţie
importantă.
Productivitatea culturilor de rapiţă poate fi mărită
cu până la 20% prin polenizare, chiar şi atunci
când condiţiile de vânt nefavorabile oferă o
polenizare minimă abiotică, polenizarea prin
insecte (biotică) poate contribui la o creştere a
[11].
productivităţii cu 15 %

Polenizarea biotică aduce varietate, fructe,
vitamine şi alte beneficii în alimentaţia noastră. O
dietă sănătoasă şi echilibrată este importantă, iar
un aport divers de vitamine şi substanţe nutritive
este esenţial. În plus faţă de culturile de pomi
menţionate anterior, multe culturi de fructe şi
legume se bazează pe polenizarea insectelor cum ar fi pepenele verde, castravetele, dovleacul
şi zmeura şi de asemenea, multe condimente.
La nivel mondial, au fost identificate 264 de specii
de culturi care sunt dependente complet sau
parţial de polenizare. De fapt, 39 dintre cele mai
produse 57 de specii de plante din lume prezintă o
creştere a productivităţii datorită polenizării
[13].
Polenizarea îmbunătăţeşte
biotice
productivitatea şi prin urmare, disponibilitatea
alimentelor, ca regulă generală, acest lucru făcând
alimentele mai accesibile. Unii autori susţin că
aproximativ o treime din producţia alimentară la
nivel mondial depinde de polenizarea biotică, însă
valorile general acceptate sunt considerabil mai
[14]
. Potrivit raportului TEEB (2010), valoarea
mici
economică totală la nivel mondial a polenizării prin
insecte este estimată la 153 miliarde de euro,
acest lucru echivalând cu 9,5% din producţia
[ 1 ];
alţii estimează o valoare generală la
agricolă
[15].
Valoarea estimată pentru
nivelul de 6,1%
agricultura europeană a polenizării prin insecte
[16].
este de 22 de miliarde de euro

Tabel 1:
Producţia agricolă a celor mai importante culturi de bază din Uniunea Europeană, 2008 [12].
Bazată pe polenizarea biotică

Cultura

Tone (mii)

Cereale

313,759

nu este necesară

Sfeclă de zahăr

97,299

nu este necesară

Cartofi

61,614

nu este necesară

Fructe

50,271

esentială

Legume

45,161

partială

Rapiţă

18,936

îmbunătăţeşte productivitatea
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Beneficiile agriculturii pentru polenizatori
Terenurile agricole europene au extins de-a lungul
timpului habitatele adecvate pentru polenizatori.
Creşterea agriculturii în Europa a generat un
mozaic de habitate diverse şi multifuncţionale,
oferind o varietate de surse de polen, precum şi
spatii deschise, cum ar fi pajiştile şi zonele
adiacente terenurilor, unde florile sălbatice şi alte
plante necultivate abundă.

Peisajele culturale oferă, de asemenea,
opţiuni variate pentru cuiburi, spaţiu necesar
reproducerii şi hrană. Comportamentul
uman a modelat foarte mult prevalenţa şi
distribuţia polenizatorilor din zilele noastre.

Figura 4:
[12]
Producţia de rapiţă la nivelul Uniunii Europene ( UE27 )

mii tone 11,253.0 11,573.7 11,684.4
anul

2000

2001

2002

10,850.9 15,462.4 15,646.4 16,119.1 18,443.9 18,925.7 21,395.0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Figura 5:
Producţia medie de nectar (mg zahăr/zi/floare) a culturilor agricole importante care înfloresc
[68]

Cireş 0.50 mg
Vişin 1.27 mg
Păr 0.09 mg
Rapiţă 0.79 mg
Floarea soarelui 0.12 mg
Trifoi roşu 0.19
Măr 1.37
Zmeură 3.80

Pollinators and agriculture

21

Apicultura în Europa
Apicultura, mai cunoscută sub numele de creşterea albinelor, se referă la creşterea
roiurilor de albine de către oameni, pentru a obţine miere şi alte produse apicole, pentru a
poleniza culturile şi pentru a înmulţi albinele în vederea vânzării lor către alţi apicultori. Pe
lângă caracteristica semnificativ industrială a apiculturii care a fost practicată în multe
forme pentru o perioadă îndelungată, apicultura este, de asemenea, un hobby important
pentru mulţi europeni.
Domesticirea albinelor a început cu mii de ani în
urmă. O lucrare de artă din 2422 î.Hr. de la templul
soarelui Nyuserre Ini din Egipt înfăţişează muncitori
care suflă fum în stupi şi scot faguri.
Apicultura a condus la domesticirea albinelor
melifere; acesta este un proces continuu care este
impulsionat de cererea pentru produse apicole şi
modelat de cunoştinţe ştiinţifice avansate despre
albine şi de dezvoltarea unor instrumente pentru
apicultură.

Astăzi, albina meliferă europeană este o specie
domesticită; este crescută, întreţinută şi adaptată
pentru produsele sale, pentru serviciile sale în
calitate de polenizator, precum şi pentru anumite
cerinţe apicole. Apicultura modernă foloseşte
instrumente şi tehnici care simulează sau forţează
funcţiile naturale ale roiurilor, de exemplu:
•

Este o practică uzuală ca mătcile să fie
înseminate artificial

•

Ciclul natural de reproducere al unui roi
este suprimat pentru a preveni
perioadele de reducere a dimensiunii
roiului şi în consecinţă reducerea
productivităţii stupului.

•

Bolile şi paraziţii roiului sunt controlaţi
prin intermediul unor aplicaţii chimice.

•

Reproducerea orientată este utilizată
pentru a crea soiuri de albine melifere cu
caracteristici benefice pentru apicultor,
cum ar fi rezistenţa la boli şi paraziţi,
producţie ridicată de miere, creştere
prolifică şi agresivitate scăzută.

Apicultura astăzi
Apicultura modernă, care permite recoltarea mierii
fără vătămarea roiurilor, nu s-a dezvoltat până în
secolul al XVIII-lea. Tehnicile de bună practică
privind apicultura se bazează pe cunoştinţe
avansate privind biologia albinelor şi au inclus, de
exemplu, dezvoltarea de stupi mobili având faguri
cu cadre care glisează. Mobilitatea stupilor permite
transportul de roiuri întregi la locaţii care oferă o
producţie mai mare de miere sau care au o nevoie
crescută de polenizare, în vreme ce piesele
detaşabile ale stupului permit extragerea mierii cu
vătămări reduse ale albinelor.

Figura 6:
Numărul roiurilor de albine melifere în comparaţie cu numărul de apicultori din
[18]
)
Germania între anii 1952 şi 2010 (adaptat conform referinţei
Numărul roiurilor de albine melifere
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Numărul de apicultori

Durata de viaţă a albinelor melifere domestice
diferă foarte mult de cea a albinelor sălbatice care
trăiau cândva în peisajele europene. Practicile
apicole au un impact asupra diversităţii genetice a
albinelor melifere, a rezistenţei lor la boli, a
agresivităţii lor, precum şi asupra statutului lor de
specie sălbatică. Existenţa unui soi originar de
albine melifere sălbatice în Europa este un subiect
discutabil; este posibil ca aceste albine melifere să
fi dispărut din sălbăticie şi este foarte probabil că
roiurile libere să fie, de fapt, sălbăticite (evadate
din roiurile domesticite) şi nu cu adevărat
sălbatice.
Există un procent estimat de 14 milioane de stupi
[19],
cea mai mare densitate găsindu-se
în Europa
în Spania (2,46 milioane), urmată de Grecia (1,5
milioane). Franţa, Italia, Polonia şi România au
[19]
fiecare mai mult de un milion de stupi . Din 1965
numărul roiurilor de albine întreţinute de apicultori
în Europa Centrală şi Europa de Vest a scăzut. Cu
toate acestea, în Europa de Sud (în special
Grecia, Italia şi Portugalia) numărul roiurilor a
crescut între 1965 şi 2005. Tendinţa generală în
Europa privind numărul de apicultori înregistrează
[17].
o scădere (Figura 6)

Îndepărtarea cerii de protecţie
înainte de extragerea mierii.

Produse apicole: utilizarea
umană a mierii de albine
Oamenii folosesc mai multe produse (tabelul 2)
ale roiurilor de albine melifere. Produsele
apicole - mierea în special - şi utilizarea
polenizării pentru cultivarea plantelor sunt
stimulii economici principali pentru apicultură.

Tabelul 2:
Produsele apicole şi utilizările lor
Produs

Origine

Ingrediente principale

Utilizare principală

Miere de albine

Nectar din flori şi miere
de mană de la afide.

Zahăr, apă, polen,
proteine, enzime şi
vitamine.

Consum sub formă
de sursă de hrană.

Ceară

Glandele producătoare
de ceară ale albinelor
lucrătoare.

Miricină (o substanţă
ceroasă care formează
partea mai puţin solubilă
a cerii de albine).

Cosmetice, produse
farmaceutice şi
lumânări.

Propolis

Răşina copacilor

Un compus biocidal
care omoară bacteriile
şi micro-organismele.

Aplicare pe piele şi
uz intern în
tratamentele
naturiste.

Polen (granule)

Anterele florilor.

Proteine, aminoacizi şi
gama de vitamine B.

Aditiv alimentar.

Lăptişor de matcă

Glandele din gâtul
albinelor lucrătoare.

Carbohidraţi, proteine,
gama de vitamine B,
zahăr, apă.

Utilizări naturiste
diverse.

Venin

Glandele abdominale
ale albinelor femele.

O varietate de proteine
toxice (melitină,
apamină şi altele) care
acţionează ca
neurotoxine.

În procedurile de
apiterapie pentru
tratamentul unor
probleme precum
reumatismul şi
sciatica.
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Fagurii de ceară – produşi şi
întreţinuţi de albinele lucrătoare

Propolisul

Propolisul este un compus din răşini vegetale pe
care albinele lucrătoare le colectează. Are
proprietăţi antimicrobiene care ajută la controlul
microbilor în roi şi o consistenţă care îi permite să
fie utilizat pentru etanşarea fisurilor şi crăpăturilor
din fagure şi stup.
Temperatura dintr-un roi de albine se menţine în
jurul valorii de 35°C. Această temperatură şi un
nivel ridicat de umiditate, combinate cu prezenţa
zaharurilor şi a altor compuşi organici, creează
condiţii ideale pentru răspândirea microbilor
problematici, care pot fi controlaţi prin propolis.
Propolisul este folosit, de exemplu, pentru a trata
lemnul instrumentelor muzicale cu coarde şi în
producţia de ceară pentru automobile.

Mierea
Mierea este principala sursă de hrană pentru
albine; se formează din lichidele zaharoase
colectate de albinele melifere, cum ar fi nectarul
sau mierea de mană. Nectarul este secretat de
plante prin intermediul unor glande care sunt în
majoritate situate la baza florii. Mierea de mană
este secretată de afide ca produs rezidual de pe
urma hrănirii lor cu seva plantelor. Albinele
lucrătoare colectează aceste lichide şi le aduc la
roi, unde este stocat într-o celulă din fagurele de
miere pentru consumul viitor. Un stup activ şi
foarte populat necesită o sursă de hrană
[18]
abundentă şi depozite de miere .
Mierea se bazează în mare parte pe fructoză şi
glucoză. Un borcan de miere este produsul muncii
grele depuse de albine şi necesită până la 40.000
de zboruri de căutare a hranei în timpul cărora
sunt vizitate milioane de flori.

Ceara
Ceara este secretată de glande situate pe
abdomenul albinelor lucrătoare. Ceara este
utilizată pentru construcţia de faguri, un cadru de
celulele de ceară hexagonale folosite pentru
găzduirea larvelor şi a pupelor, precum şi pentru
depozitarea mierii. Ceara de albine este utilizată
în produsele alimentare, cosmetice şi
farmaceutice.
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Polenul (granule de polen)

Polenul este o parte importantă a dietei albinelor
melifere şi principala sursă de proteine. Particulele
de polen se prind de părul de pe corpul albinelor
în timpul căutării hranei. Structurile de tip perie de
pe picioarele din spate împing polenul în "coşuri
de polen", unde este stocat sub formă de granule
pentru a fi transportat. La întoarcerea în stup
capcanele de polen plasate de apicultor desprind
granulele de polen de pe albină, care sunt
colectate mai târziu de apicultor. Polenul este
uneori vândut ca un " supliment alimentar" de
magazine alimentare bio.

O albină meliferă având
granule de polen ataşate
pe piciorul din spate.

Lăptişorul de matcă
Lăptişorul de matcă este o secreţie a albinelor
melifere folosită pentru hrana larvelor şi a
mătcilor adulte. Acesta este secretat de albinele
lucrătoare când sunt în faza de îngrijitoare; pot fi
produse până la 500 g pe stup pe sezon.
Hrănirea abundentă cu lăptişor de matcă a
anumitor larve produce noi mătci.
Lăptişorul de matca este folosit în terapiile
naturiste, în special în Asia, pentru scăderea
colesterolului, ca antiinflamator şi agent
antibiotic. Cu toate acestea, nu există nicio
dovadă ştiinţifică concludentă
a eficienţei sale.

Veninul
Înţepătura albinei produce un compus veninos
toxic( apitoxina). Înţepătura unei albine este
destul de dureroasă, şi în mod normal nu este
periculoasă, dar poate fi mortală dacă sunt vizate
căile respiratorii (situaţie în care există un risc
serios de asfixiere) sau atunci când victima are o
reacţie alergică severă la toxina.
Albinele melifere înţeapă de obicei doar în situaţii
de autoapărare sau pentru apărarea stupului lor.
Vârful zimţat al acului albinelor melifere ajunge
adesea să rămână blocat în pielea groasă după o
înţepătura. În astfel de cazuri albina va pierde
acul şi o porţiune suficient de mare din
abdomenul inferior pentru a o ucide. Apitoxina
este utilizată pe post de tratament pentru
reumatism si ca desensibilizator pentru a trata
alergiile la înţepăturile de insecte.

O lingura plină de granule
de polen recoltat.
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Probleme legate de creşterea albinelor
În timp ce gradul de severitate al problemelor raportate variază de la an la an şi de la sezon la
sezon[70], există o consecvenţă în tipul de probleme legate de apicultură, acestea includ:
• Pierderi peste medie a roiurilor după perioada de
iarnă. Această problemă a fost identificată
la nivel naţional şi continental (Figura 7).
Pierderile peste medie sunt cele care depăşesc
cele 5-10 % reprezentate de pierderile care sunt
considerate normale peste iarnă.

Dintre problemele identificate de
apicultori în Europa "Sindromul
Depopulării Coloniilor de albine"
(CCD) este raportat eronat. CCD
este un termen care descrie un
fenomen caracteristic în care
albinele lucrătoare dispar fără
urmă. CCD este un fenomen
acceptat în SUA, dar neconfirmat
în Europa, iar experţii apicoli şi
autorităţile susţin că CCD nu este
prezent în Europa. Pierderi peste
nivelul normal au loc însă şi în
Europa de-a lungul perioadei de
iarnă. [20] [21] [22]

• Pierderi localizate de albine, situaţie în care un
areal local definit suferă de o mortalitate peste
medie a albinelor lucrătoare
• Roiul prezintă o "slăbiciune", care pare să
crească sensibilitatea albinelor la diverse
probleme, cum ar fi boli şi paraziţi.
• Reducerea notabilă în producţia de miere.
• Boala cunoscută sub denumirea de
"Sindromul Depopulării Coloniilor de albine
(CCD)."
Pierderile din stup de peste iarnă nu sunt un fenomen
nou; acestea au fost înregistrate în mod repetat, de la
sfârşitul secolului al XIX-lea [25] şi cauzele pierderilor
localizate de albine sunt adesea identificate rapid.
Identificarea sursei unei probleme asigură luarea
unor măsuri corespunzătore pentru a preveni apariţia
unor cazuri viitoare

Rata pierderilor suferite de roiuri la nivel naţional

Figura 7:
Procentele naţionale ale pierderilor suferite de roiuri peste iarnă în perioada 2000-2009 în
Danemarca, Finlanda, Germania, Suedia şi în Anglia şi Ţara Galilor (adaptat conform [21])
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Partea inferioara a
unui acarian Varroa.
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În ciuda cercetărilor considerabile privind sănătatea
albinelor nu există nici o cuantificare exactă a
problemelor raportate de apicultori şi nici explicaţii
bazate pe date legat de ce anume influenţează
supravieţuirea roiurilor de albine sau starea lor de
[26]
sănătate . Lista factorilor suspectaţi că au un
impact asupra roiurilor de albine melifere este lungă;
"suspecţii de serviciu" sunt descrişi în următoarele
secţiuni.
Orice scădere a speciilor polenizatoare este, cel mai
probabil, determinată de o varietate de probleme. Un
roi de albine afectat de una dintre aceste probleme
poate cădea pradă, de multe ori, şi altor probleme din
cauza sale stării de slăbiciune în care se află.

500 μm

Varroa
Acarianul Varroa destructor este o specie alogenă
[32]
parazitară invazivă (Figura 8) şi a fost adus în
Europa de albine melifere infestate din Asia, care au
fost importate în timpul unui program de cercetare şi
au scăpat apoi în sălbăticie. Acarianul vatămă albina
sugând lichidele din corpului ei şi prin transmiterea
[27]
de boli virale . În comunitatea care se ocupă de
cercetarea polenizatorilor s-a agreat în mare măsură
faptul că cele mai multe probleme apicole actuale
sunt cauzate, direct sau indirect, de acest parazit.
Acarianul Varroa este factorul cu cel mai pronunţat
[27] [28] [71]
impact economic asupra industriei apicole
.

Ameninţarea relativ nouă reprezentată de acarianul
Varroa şi extinderea ei graduală de la ţară la ţară
poate fi responsabilă pentru unele dintre cele mai
inexplicabile probleme ale albinelor, precum şi de
raportările eronate privind CCD. În cazul în care un
apicultor nu este conştient de faptul că roiul său este
infestat cu Varroa, este de la sine înţeles că nu va lua
măsuri preventive. Este posibil ca practicile apicole din
unele zone să nu fi ţinut pasul cu înmulţirea Varroa.

Figura 8:
Cronologie a răspândirii acarianul Varroa pe glob
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Boli

Pesticidele

Albinele melifere pot fi afectate de multe boli
cauzate de o varietate de agenţi patogeni. Bolile
bacteriene (de exemplu, loca americană şi loca
europeană), boli fungice ( cum ar fi puiet varos
sau puiet în sac) şi o listă lungă de boli virale (de
exemplu virusul aripilor deformate, virusul
paraliziei acute al albinelor, virusul paraliziei
acute Israel sau virus de albine Kashmir)
afectează albinele individual şi pot avea efecte
semnificative la nivelul roiului.
Natura relativ nouă a anumitor boli ale albinelor
[29] [30]
şi
(de exemplu, Nosema ceranae)
extinderea lor graduală în întreaga lume
complică gestionarea lor. Intervalul de
timp scurs între momentul contractării
bolii, identificarea corectă şi aplicarea
tratamentului adecvat bolii pot contribui
la pierderi mai mari decât e cazul la nivelul
albinelor sau roiurilor.

Pesticidele sunt toxice prin natura lor, scopul
acestor produse fiind de a reduce sau elimina
daunele cauzate culturilor de insectele
dăunătoare. Datorită naturii lor şi posibilelor
interacţiuni cu polenizatorii, fermierii trebuie să
folosească cele mai bune practici şi să respecte
cu stricteţe instrucţiunile de folosire atunci când
aplică aceste produse.
Posibilele efecte secundare datorate expunerii la
doze mici sau acceptabile şi impactul acestora
asupra roiurilor de albine fac obiectul unor
[31].
cercetări detaliate
Uneori pierderile localizate de albine au avut loc
datorită aplicării greşite a produselor fitosanitare.
Cu toate acestea, o astfel de utilizare incorectă
nu reprezintă o problemă legată de siguranţa
acestor produse - este pur şi simplu vorba de
erori umane.
Fermierii şi industria agrochimică conlucrează
pentru a promova bunele practici care ajută la
reducerea apariţiei unor astfel de incidente.
Având în vedere importanţa lor în dezbaterea
actuală, pesticide sunt prezentate în detaliu în
următoarea secţiune.

Figura 9:
[72]
Principalele cauze ale mortalităţii la nivelul roiurilor raportate de apicultori (sursa: EURL)
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Probleme generale
Matcă slăbită
Înfometare
Roi slăbit
Management defectuos

Intoxicaţii
Pesticidele

Necunoscute

Specii alogene invazive
Istoria apiculturii din Europa a arătat că speciile
alogene invazive reprezintă ameninţări serioase
pentru speciilor indigene şi apariţia lor poate duce
la dezastru. Varroa şi Nosema ceranae sunt
paraziţi şi agenţi patogeni care sunt consideraţi
specii alogene invazive în Europa. Aceşti
dăunători apăruţi în ultimele decenii reprezintă o
ameninţare gravă pentru sănătatea albinelor
melifere.

Uniunea Europeană
defineşte "speciile
alogene invazive" pe
cele care se găsesc, în
primul rând, în afara
zonelor lor de distribuţie
naturală, şi în al doilea
rând, care ameninţă
diversitatea biologică [32].

Disponibilitate zonelor
de căutare a hranei
În timpul primăverii, terenurile agricole cu plante
sălbatice şi culturi pot oferi un surplus de nectar
şi polen. Cu toate acestea, ciclul anual se
confruntă în acelaşi timp cu o reducere a
disponibilităţii zonelor de căutare a hranei la
niveluri insuficiente pentru a menţine roiuri
robuste mai târziu. Pentru a supravieţui
perioadelor de hrană redusă din timpul toamnei
şi iernii, albinele melifere îşi fac rezerve de miere
în timpul primăverii şi verii - un comportament
unic printre polenizatori.
O reducere a numărului şi diversităţii plantelor
locale care înfloresc poate fi rezultatul unor
modificări ale destinaţiei terenurilor, inclusiv cele
produse de agricultura intensivă, cum ar fi
intervale mai scurte de cosire. Rezultatul general
al acestor practici este disponibilitatea redusă a
polenului şi nectarului.

Figura 10:
[72]
Principalele cauze ale mortalităţii la nivelul roiurilor raportate de laboratoare (sursa: EURL)
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Schimbările climatice

Practicile apicole

Schimbarea condiţiilor climatice poate avea o
influenţă asupra stării de sănătate a albinelor, dar
aceasta este probabil minimă pentru că albinele sunt
destul de rezistente la schimbările sezoniere de
vreme; ele trăiesc la extremele climatice ale
Europei, din Finlanda până în Portugalia. Albinele
pot fi afectate în mod indirect de schimbările
climatice care au impact asupra comunităţilor de
plante, speciilor concurente, paraziţilor şi agenţilor
patogeni. Fenomenele meteorologice extreme,
inclusiv cele care rezultă din schimbările climatice
pot contribui de asemenea la pierderi localizate de
roiuri.

Practicile apicole sunt foarte diverse şi diferă în
funcţie de oameni şi regiuni. Creşterea adecvată
este un factor esenţial pentru reuşita dezvoltării
roiurilor şi ar trebui să ţină cont de mulţi factori,
printre care controlul Varroa şi al bolilor, perioada
de hibernare, calitatea hranei, tehnica de transport
a stupilor, dar şi curăţenia şi gradul de adecvare a
echipamentului.

Număr de incidente

Figura 11:
Numărul de studii raportate pentru fiecare factor apicol
[23]
responsabil de mortalitatea albinelor
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Nutriţia

Un acarian Varroa destructor
pe o gazdă albină meliferă.
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Acarieni Varroa destructor pe
pupe de albine melifere.

Vârsta roiului

Pesticidele şi polenizatorii
Produsele de uz fitosanitar (pesticidele) conţin compuşi biologic activi dezvoltaţi în scopul
protejării plantelor. Insecticidele controlează populaţiile de insecte dăunătoare; erbicidele
controlează buruienile, în timp ce fungicidele sunt folosite pentru a controla bolile fungice ale
plantelor. Pesticidele sunt esenţiale pentru furnizarea de produse alimentare sigure şi
hrănitoare, la preţuri accesibile, având calitatea şi cantitatea cerută de populaţia numeroasă
din ziua de azi şi în creştere rapidă.
Pentru ca pesticidele să-şi îndeplinească rolul de
protecţie a culturilor, acestea trebuie să fie active
din punct de vedere biologic împotriva dăunătorilor
vizaţi. Deoarece organismele nevizate (organisme
care nu sunt dăunătoare) pot fi, de asemenea,
expuse, a fost creat un set complet de legi pentru
a evalua siguranţa produselor fitosanitare în
privinţa organismele nevizate. Reglementările
europene se asigură că atunci când sunt aplicate
în mod corespunzător, pesticidele nu au efecte
inacceptabile asupra organismelor nevizate, cum
ar fi albinele melifere, râmele, peştii, algele sau
păsările sălbatice.
Studiile şi evaluările de risc asupra organismelor
urmează principiile ştiinţifice ce se regăsesc în
ecotoxicologie şi trebuie finalizate înainte de
înregistrarea produsului. În conformitate cu
Regulamentul (CE) Nr.1107/2009 un produs
fitosanitar se aprobă numai atunci când "... nu are
niciun fel de efecte acute sau cronice inacceptabile
asupra supravieţuirii şi dezvoltării roiului, luând în
considerare efectele asupra larvelor albinelor
[33]
melifere şi comportamentului albinelor melifere".
În consecinţă, seturi complexe de date sunt
generate în contextul înregistrării. Testarea se
realizează folosind o abordare pas cu pas care
încorporează multe niveluri diferite de testare, de
exemplu, de laborator, în zonă semideschisă
(teste folosind cuşti) şi studii de teren. Dacă este
necesar, gestionarea riscurilor poate fi dezvoltată
pentru înregistrare sau substanţa poate să nu fie
înregistrată pentru anumite utilizări sau culturi.
Cele mai multe studii se bazează pe liniile
directoare ale organizaţiile recunoscute la nivel
internaţional, cum ar fi OEMPP (Organizaţia pentru
Protecţia Plantelor Europene şi Mediteraneene)
sau OECD (Organizaţia pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică). Pe baza informaţiilor
colectate în timpul acestor studii, evaluările privind
riscurile sunt efectuate de către solicitanţi şi
revizuite de către autorităţi independente.
Schimbări fundamentale în privinţa cerinţelor de
testare şi, în consecinţă, a procedurilor de
evaluare a riscului au fost publicate recent în noile
orientări privind evaluarea riscurilor la albine ale
Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară
[34]
.
(EFSA)

Parametri suplimentari includ:
•

Rata de supravietuire si dezvoltare a
roiurilor

•

Sanatatea larvelor

•

Comportamentul albinelor

•

Abundenţa albinelor

•

Abilitatea de reproducere

În timpul testelor de siguranţă a produselor, pot fi
necesare date care depăşesc setul de date
standard, pentru abordarea unor probleme
complexe şi de multe ori specifice produselor.
Acest proces permite oamenilor de ştiinţă să
evalueze probabilitatea potenţială şi amploarea
efectelor şi, dacă este necesar, să propună
măsuri de reducere a riscurilor, pentru a evita
producerea unor efecte inacceptabile asupra
albinelor.
Albinele melifere ar putea veni în contact cu
pesticidele prin mai multe căi de expunere posibile.
Expunerea poate avea loc în cazul în care există
plante cu flori în câmpurile sau în apropierea
câmpurilor tratate. Florile oferă nectar şi polen,
care reprezintă principalele surse de hrană pentru
albine, deşi este cunoscut de asemenea faptul că
albinele colectează şi miere de mană de la afide.
Se ştie de asemenea că albinele colectează apa.
Apa poate fi colectată din iazuri şi râuri şi este, de
asemenea, furnizată de către apicultor, ca parte a
bunelor practici. În circumstanţe speciale, unele
plantele pot produce, de asemenea, lichid din rouă
care poate fi colectat uneori de albine. Cu toate că
nu este o sursă principală de apă pentru albine,
acesta s-ar putea să fie folosită de anumite albine.
Interacţiunea complexă dintre plante, alte insecte,
agricultură şi practicile apicole conduce la
mai multe căi de expunere posibile.
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Picături de rouă pe culturi
de porumb
În plus faţă de expunerea la produse chimice
agricole, albinele melifere pot fi, de asemenea,
expuse la pesticidele aplicate de apicultori
pentru gestionarea acarianului Varroa şi/sau a
altor paraziţi şi boli ale roiurilor de albine
melifere.

SE

Riscurile care sunt legate de expunerea la
scenarii definite sunt cuantificate în procesul de
evaluare a riscurilor şi acolo unde riscul
depăşeşte un nivel critic este necesară punerea
în aplicare a măsurilor de reducere a riscurilor.

Expunerea legată de aplicaţiile prin pulverizare şi
prezenţa florilor:
• Reziduuri de pulverizare aflate pe culturile ce
înfloresc ca urmare a aplicaţiilor de pesticide
pe frunze
• Reziduuri de pulverizare pe flori în zonele
adiacente câmpurilor tratate, ca urmare a
pesticidelor aduse de rafalele de vânt.
• Reziduurile de pe polen şi/sau nectar în
cazul culturilor tratate cu compuşi sistemici
înainte de înflorire, care se pot trece apoi la
flori
Expunerea care depinde de proprietăţile
produsului la culturile şi plantele care
înfloresc:
• Reziduurile de pe polen şi/sau nectar în
cazul culturilor pregătite cu compuşi
sistemici precum tratamentele seminţelor
• Praf adus pe flori din zonele adiacente
câmpurilor tratate, ca urmare a însămânţării cu
seminţe prost tratate sau utilizării de
echipamente de însămânţare nepotrivite
Expunerea care depinde de prezenţa altor
insecte - cum ar fi afidele - în cultură:
• Reziduuri prin intermediul mierii de mană, un
exudat bogat în zahăr al afidelor care poate fi
atractiv pentru albinele melifere.
Expunerea care depinde de fiziologia
culturilor/plantelor şi de condiţiile
meteorologicele:
• Reziduuri prezente în lichidul din rouă
32
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Aplicarea de măsuri pentru diminuarea
riscurilor sunt specificate pe eticheta fiecărui
produs şi sunt obligatorii pentru utilizatorii de
pesticide.
Măsurile standard de reducere a riscurilor pentru
produsele apicole intrinsec toxice şi care sunt
aplicate prin pulverizare includ::

• Limitarea aplicaţiilor de pesticide doar seara,
pentru a evita perioada de zbor a albinelor
melifere
• Selectarea perioadelor de pulverizare pentru
a evita pulverizarea culturilor în timpul
înfloririi
• Limitarea ratei
fitosanitare

de

aplicare

a

produsele

• Utilizarea tehnologiilor de reducere a devierilor
din timpul pulverizărilor pentru evitarea
depunerilor în zonele înflorite adiacente (de
exemplu, în apropierea culturilor în floare)
• Eliminarea buruienilor înflorite
cultivate înainte de aplicare

din

zonele

Măsurile de reducere a riscurilor sunt uşor de pus
în aplicare atunci când condiţiile de apariţie a
riscurilor sunt clar definite şi se referă direct la o
practică specifică. Atunci când expunerea depinde
de evenimente rare care nu apar în funcţie de o
anumită acţiune, luarea de măsuri este mai puţin
uşoară.
Concentraţiile de reziduuri din picăturile de rouă
depind de timp; primele picături după
germinarea seminţelor tratate prezintă cea
mai mare concentraţie, urmând o scădere
rapidă a concentraţiei pe măsură ce
reziduurile sunt excretate. Stabilirea
măsurilor de reducere a riscurilor pentru
prevenirea expunerii albinelor la picăturile
de rouă trebuie să fie proporţionale cu riscul
pe care sunt concepute să-l gestioneze.

Produse de protecţie
sistemică a plantelor
Tehnologia de protecţie sistemică a plantelor tratamentul seminţelor şi a solului - vizează
protejarea primelor etape de dezvoltare ale
culturilor de plante. Există, în general, un impact
mai mic asupra mediului, tot aşa cum pesticidul se
aplică mai precis şi necesită volume mai mici
decât aplicarea prin pulverizare deasupra solului.
Aşa cum s-a menţionat mai sus, tratamentul
seminţelor, poate, de asemenea, conduce la o
expunere care necesită măsuri speciale de
reducere a riscurilor.
Câteva incidente care au implicat albine au avut
loc în trecut, cele mai dintre acestea fiind
cauzate de utilizarea unori loturi defecte de
seminţe tratate, care au eliberat în mediu, în
timpul însămânţării, un praf conţinând insecticid.
Acest lucru a dus la un incident important în care
au fost omorâte albine. Incidentul a declanşat
cercetări suplimentare şi punerea în aplicare a
unor măsuri de diminuare a riscurilor pentru
reducerea emisiilor de particule de praf în timpul
semănatului.
Dezbaterea actuală privind produsele de protecţie
sistemică a plantelor este completată cu o serie
de publicaţii pe această temă; unele confirmă că
nu există efecte detectabile asupra roiurilor de
[20][ 36] [37] [38]
, altele
albine melifere pe câmpuri
raportează constatări critice făcute în primul rând,
cu scenarii de testare ce folosesc niveluri de
expunere şi doze ce se găsesc rareori sau deloc
[31] [39] [40] [43].
pe câmpuri
Tratamentul seminţelor cu insecticide, de exemplu,
cele conţinând neonicotinoide, urmează măsuri
foarte stricte de control cum ar fi sistemele de
asigurare a calităţii sau măsuri specifice de
[41] [42]
, după cum urmează:
reducere a riscurilor

Un test în seră (zonă semideschisă)

Tratarea seminţelor
Tratarea seminţelor ar trebui efectuată numai în
instalaţiile profesionale de tratare a seminţelor de
către personal instruit. Pentru a asigura riscuri
minime, facilităţile de tratament trebuie să
respecte următoarele condiţii:
• Instalaţiile trebuie să aplice cele mai noi tehnici
pentru a se asigura că emisiile de praf în timpul
acoperirii, depozitării şi transportului pot fi reduse.

• Instalatiile ar trebui să se înregistreze într-un
program de "asigurare a calităţii " auditat
independent, pentru a asigura conformitatea cu
cerinţele legale şi liniile directoare din industrie.
Numai aceste instalaţii ar trebui să fie
considerate "facilităţi profesionale".
• Programul de asigurare a calităţii ar trebui să
includă formarea profesională şi procedurile
de asigurare continuă a celor mai bune
practici.
• Un ghid de orientare al UE privind tratarea
seminţelor este în curs de dezvoltare.
Datorită unei decizii recente a Comisiei
Europene, după ce nu a fost obţinută
majoritatea calificată în rândul statelor membre,
utilizarea neonicotinoidelor este sever limitată
timp de doi ani, începând de la sfârşitul anului
2013.

Utilizarea seminţelor tratate
În timpul însămânţării seminţelor tratate trebuie
utilizate echipamente de însămânţare adecvate
pentru a se asigura încorporarea în sol şi a
minimiza scurgerile şi emisiile de praf; acestea
din urmă necesită dispozitive adecvate montate
pe echipamentul de însămânţare, pentru a
reduce emisiile de praf în aer (de exemplu
deflectoare).
Alte măsuri de reducere a riscurilor pot fi aplicate
după caz, cum ar fi solicitarea utilizării doar a
aplicatoarelor profesionale, păstrarea evidenţei
aplicărilor agricole, instruirea aplicatorilor,
neîncărcarea de seminţe pe echipamentele de
însămânţare în imediata apropiere a stupilor de
albine, un mai bun schimb de informaţii între
fermieri şi apicultori, o etichetare clară a
seminţelor tratate, precum şi alte îmbunătăţiri în
acoperirea seminţelor. De exemplu,
administratorul culturilor poate face schimb de
informaţii referitoare la zona desemnată pentru
însămânţarea seminţelor tratate cu apicultorii
locali înainte de semănat; apicultorii pot alege
apoi să-şi aşeze sau nu stupii în acele zone.
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Dovezile cu privire la siguranţa pesticidelor
provenite din activităţile de monitorizare sunt
deosebit de importante, deoarece efectele
potenţiale ale produselor sunt cercetate în condiţii
realiste de teren şi practici agronomice normale.
Aplicarea în continuare a Directivei Comisiei
2010/21/UE, mai multe activităţi de monitorizare
care "verifică expunerea reală a albinelor ( ... ) în
zonele intens folosite de albine pentru culegerea
hranei sau de apicultori" şi abordarea realist[ a
[43]
condiţiilor de utilizare trebuie puse în aplicare.
[44] [45] [46] [47] [48] [49]

Măsurile de reducere a riscurilor sunt descrise pe
etichetele produselor pentru a instrui agricultorii în
privinţa utilizării produselor; respectarea
specificaţiilor privind etichetarea produselor este
obligatorie. Cercetarea incidentelor arată că
nerespectarea instrucţiunilor este principala cauza
a vătămării albinelor datorită pesticidelor. Aceste
cercetări indică faptul că albinele sunt omorâte în
cele mai multe cazuri într-o zonă identificabilă şi
localizată şi pentru o perioadă de timp strict

limitată. De asemenea, ei confirmă că fenomenele
nu seamănă cu aşa numitul "Sindrom al
Depopulării Coloniilor de albine" (CCD), înregistrat
în America de Nord, ce corespunde unor pierderi
semnificative de albine şi diferă de evenimentele
de mortalitate acută. CCD a fost identificat pe zone
întinse din America de Nord şi nu este legat de
incidente provocate de pulverizări. Cercetările
privind aceste incidente dezvăluie, de asemenea,
o scădere a numărului incidentelor cu albine
datorate utilizării necorespunzătoare a pesticidelor,
pe măsură ce gradului de conştientizare a
agricultorilor şi apicultori despre practicile de
protecţie şi utilizare creşte.
Trebuie remarcat faptul că procesul de înregistrare
şi gestionare a riscurilor produselor fitosanitare nu
este unul fix; aceste procese sunt dinamice
deoarece ştiinţa, practicile agricole şi produsele şi
metodele de protecţie a plantelor evoluează. Acest
lucru îmbunătăţeşte continuu eficienţa, siguranţa şi
durabilitatea pesticidelor folosite în agricultură.

Tabelul 3 :
Măsuri specifice de reducere a riscurilor privind albinele melifere în scenarii complexe de
expunere
Calea de expunere
Florile situate lângă câmpurile tratate, care sunt
expuse la devieri ale lichidului folosit pentru
pulverizare.

Eventuale măsuri de reducere a riscurilor

Florile situate lângă câmpurile tratate, care sunt
expuse la particulele solide de praf provenite de la
seminţe tratate.

Utilizarea de agenţi de fixare pentru a îmbunătăţi
aderenţa pesticidelor la seminţele tratate în scopul
reducerii formării prafului în sac şi în timpul
însămânţării.
Reducerea particulelor de praf prin mecanisme
montate pe echipamentul de aplicare care reduc la
minim emisiile de praf
.

Mana de afide
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Aplicarea de duze pe echipamentul de pulverizare
pentru reducerea devierilor.

Aplicarea de produse toxice pentru albine înainte ca
afidele să populeze recolta în cantităţi mari.

Alţi factori care influenţează
sănătatea polenizatorilor
În timp ce acarianul VARROA este principala problemă a albinelor melifere, expunerea la o
varietate de factori de stres, precum paraziţii, agenţii patogeni, pesticidele şi condiţiile de
mediu justifică ipoteza că problemele de sănătate ale albinelor melifere sunt
multifactoriale. Un studiu de monitorizare a albinelor realizat în Germania, pe parcursul
mai multor ani, a identificat o serie de factori, şi anume infestarea cu VARROA, apariţia
"virusului aripilor deformate", "virusului acut al paraliziei albinelor", starea de sănătate a
roiului în toamnă şi vârsta mătcii

[71]

.

Dincolo de aceşti factori specifici roiurilor şi
albinelor, starea de sănătate a polenizatori este
strâns legată de compoziţia peisajelor şi
disponibilitatea habitatelor adecvate. Aproximativ
25 % din peisajele europene sunt utilizate pentru
[50]
( Figura 12 ) ;
culturi permanente şi teren arabil
prin urmare nu este o surpriză faptul că
agricultura este un factor influent pentru speciile
polenizatoare. Varietatea mare şi combinaţia de
tipuri de peisaje şi habitate europene face dificilă
evaluarea unidimensională a relaţiilor cauzale
dintre speciile polenizatoare şi mediul lor extern.

O reţea de factorii de
influenţă
Supravieţuirea populaţiilor polenizatoare depinde
de mulţi factori, inclusiv disponibilitatea hranei
corespunzătoare în cantităţi suficiente.
Disponibilitatea cantităţii necesare de hrană
adecvată chiar la momentul potrivit depinde, de
exemplu, de o bună combinaţie între agricultura
locală (tipuri de culturi, acoperirea şi
disponibilitatea pajiştilor) şi terenurile neagricole
(zonele adiacente câmpurilor, zonele de teren
tampon şi ariile naturale). Când ne concentrăm
doar pe cauze ecologice de scurtă durată, ne
poate scăpa realitatea mult mai complicată ce
evidenţiază mai multe cauze, care acţionează în
[71]
combinaţie unele cu altele
.

Pentru a ilustra o serie complexă de relaţii, un
concept etapă cu etapă a fost ales pentru a ilustra
factorii care pot influenţa polenizatori. Cu toate
acestea, această ilustraţie (Figura 13) este departe
de a fi completă - nu ilustrează complexitatea
interactivă ce caracterizează dinamica agricolă a
peisajelor europene şi nici condiţiile care conduc la
schimbarea lor.

Concurenţă şi cooperare
între polenizatori
Concurenţa este prezentă între speciile de
polenizatori, în anumite condiţii, de exemplu,
atunci când mai multe organisme au nevoie de o
resursă limitată. Experţii continuă să dezbată
apariţia concurenţei între albinele melifere şi alte
specii polenizatoare, cum ar fi albinele solitare
[51]
.
sau fluturii
Unii polenizatori parazitează în mod activ alte
specii polenizatoare, aşa-numitele albine cuc nu îşi
fac propriile cuiburi, dar în schimb, invadează
cuiburile altor specii de albine solitare şi îşi depun
ouăle acolo. Larvele albinelor cuc omoară ouăle
sau larvele tinere ale albinelor gazdă şi se hrănesc
cu depozitele de polen ale albinelor gazdă. Cu
toate acestea, în realitate comportamentul
parazitar al albinelor cuc pare să aibă un impact
minor asupra nivelului populaţiei altor specii de
[52]
.
albine
Există, de asemenea, exemple în care acţiunile
speciilor polenizatoare sunt (chiar dacă din
greşeală) avantajoase pentru alte specii; un astfel
de exemplu este "furtul de nectar". În timpul
furtului de nectar un polenizator scoate nectarul
ascuns făcând o gaura în partea laterală a florii.
Aceste orificii sunt adesea realizate de polenizatori
relativ robuşti şi oferă acces la nectar unor specii
fie prea fragile sau care nu au părţi ale corpului
[53]
.
necesare pentru a efectua aceeaşi operaţiune
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Agricultura şi utilizarea
terenurilor

pentru a înfrumuseţa o zona distruge sursele de
nutriţie, zonele de căutare a hranei, reproducere,
cuibărit şi adăpost din calea precipitaţiilor.

În Europa politicile, reglementările şi condiţiile de
piaţă joacă un rol important în determinarea
activităţilor agricole. Cu toate acestea, agricultorii
au libertatea de a-şi administra terenul, în moduri
care pot avea o serie de implicaţii pentru
biodiversitate. Aceste implicaţiile sunt adesea
rezultatul schimbărilor la nivelul condiţiilor pieţei,
cererilor consumatorilor şi preţurilor diferitelor
consumabile agricole, cum ar fi combustibilul şi
îngrăşămintele.

Pe de altă parte, există mulţi paşi pozitivi pe care
agricultorii i-au făcut sau care sunt uşor de aplicat
pentru îmbunătăţirea sănătăţii polenizatorilor. Prin
utilizarea conceptului de terenuri multifuncţionale în cazul în care zonele adiacente terenurilor şi alte
spaţii marginale sunt însămânţate în mod special
şi gestionate pentru polenizatori şi alte specii,
fermierii pot crea biotopuri bogate în plante unde
polenizatorii pot să abunde. Există multe iniţiative,
din partea tuturor părţilor interesate pentru a
îmbunătăţi sănătatea albinelor şi supravieţuirea
roiurilor.

Anumite practici de administrare a terenurilor nu
favorizează insectele polenizatoare. De exemplu,
în multe zone din Europa pajiştile bogate în flori au
fost înlocuite de-a lungul timpului de culturi sau
iarbă ca urmare a creşterii populaţiei şi
schimbărilor de dietă. Unele dintre aceste culturi şi
terenuri cu iarbă oferă resurse puţine sau deloc
pentru polenizatori pe timpul lunilor de vară.
Câmpurile de cereale de mari dimensiuni şi
pajiştile care sunt fertilizate frecvent sau cositul
inhibă dezvoltarea florilor şi promovează o zonă
de ierburi polenizate în mare parte de vânt - o
resursă slabă pentru polenizatori.
Pierderea structurilor, a florilor şi zonelor de
căutare a hranei nu se limitează doar la terenul
agricol. De multe ori, preferinţa noastră pentru
curăţenie se traduce în peluze verzi imaculate în
jurul locuinţelor şi birourilor; aceste spaţii curate
pot fi plăcute din punct de vedere estetic, dar ele
sunt totodată sărace în specii. Îndepărtarea
completă a arbuştilor, "buruienilor" şi crângurilor

Alte tipuri de terenuri care susţin polenizatorii
includ livezile, păşunile întreţinute, gardurile vii,
culturile înflorite şi terenurile necultivate şi zonele
înverzite.
Elementele structurale ale peisajelor culturale şi
caracteristicile tipice ale utilizării terenurilor
agricole oferă o varietate de oportunităţi pentru
adăpost şi reproducere. Mulţi polenizatori depind,
de asemenea, de disponibilitatea elementelor
"naturale" ale terenurilor, cum ar fi zonele de nisip,
terenuri goale, pietre, roci şi ziduri de piatră.
Nu numai regimurile de cultivare pot avea un
impact semnificativ asupra polenizatorilor. Rotaţia
utilizării terenurilor de la o recoltă agricolă la alta
de-a lungul timpului este, de asemenea, un
element de bună practică agricolă; rotaţia culturilor
oferă o diversitate sezonieră a surselor de polen şi
poate reduce cerinţele pentru îngrăşăminte.

Figura 12:
Distribuţia utilizărilor terenurilor selectate în Europa (o evaluare pentru 38 de ţări)
Altele
19%
Pădure 35%
Suprafeţe artificiale 4%

Mozaicuri mixte 17%

Teren arabil şi
culturi 25%
(Agenţia Europeană de Mediu (EEA), 2010)
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Flori de cireş
Pot fi plantate culturile ce permit recuperarea
solului şi sprijinirea dezvoltării solului, cum ar fi
leguminoase ca trifoiul (Trifolium) sau facelia
(Phacelia). Funcţiile îmbunătăţite ale solului pot
conduce la o mai mare diversitate şi la apariţia de
plante cu flori, ceea ce este desigur foarte
valoros pentru speciile polenizatoare.

Gama polenizatorilor
non-migratori este
limitată, astfel încât
diversitatea locală a
resurselor nu este
doar avantajoasă, ci
reprezintă un
element important
pentru sănătatea
polenizatorilor.

Polenizatorii au nevoie de adăpost, hrană şi
zone pentru reproducere; sunt creaturi mobile,
astfel încât aceste resurse pot fi toate localizate
într-un singur câmp sau răspândite pe o zonă
locală. Cu toate acestea, autonomia de zbor a
polenizatorilor non-migratori este limitată, aşa
încât diversitate de resurse locale nu este doar
avantajoasă, ci reprezintă un element important
pentru sănătatea polenizatorilor.
Terenul care înconjoară şi desparte zonele
cultivate are o capacitate extraordinară de
promovare a polenizatorilor. Polenizatorii pot
beneficia de un habitat lărgit şi hrană acolo unde
există zone tampon (vegetaţie necultivată lângă
zonele de apă). Caracteristicile terenurilor
multifuncţionale precum zonele-tampon şi zonele
adiacente terenurilor întreţinute au rolul de a
îmbunătăţi de asemenea conectivitatea
infrastructurii verzi, care este valoroasă pentru
biodiversitate în general.

Factorii specifici speciilor

Practici agricole

Factori legaţi de teren

Factorii macro-ecologici

Factori socio-economici

• Competiţia
• Parazitismul
• Sprijinul reciproc
• Regimul culturilor
• Zonele adiacente şi substanţele
nutritive
• Pesticide
• Disponibilitatea resurselor
• Biotopi bogaţi în flori
• Biotopi inobservabili
• Zona biogeografică
• Schimbările climatice

Direcţia generală de influenţă

Figura 13:
Ierarhia factorilor care influenţează diversitatea polenizatorilor în Europa

• Schimbările de piaţă • Politicile şi directivele • Urbanizarea
• Globalizarea • Educaţia/ informarea / motivaţia
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Factori macro-ecologici
Habitate europene ale polenizatorilor sunt modelate de
condiţii regionale. Aceste regiuni sunt independente de
graniţele politice naţionale. Dependenţa speciilor în
funcţie de disponibilitatea unui habitat adecvat rezultă
într-o distribuţie specifică a speciilor polenizatoare în
toate regiuni biogeografice ale Europei. Albinele

melifere pot fi găsite în majoritatea regiunilor
Europei, în timp ce unele specii de fluturi se
bazează pe circumstanţe atât de speciale încât
se găsesc în locaţii izolate. Speciile care trăiesc
la marginea habitatelor optime sunt adesea
etichetate ca "rare" şi fac obiectul unor măsuri
europene de protecţie.

Harta 1:
[54]
Regiuni biogeografice ale Europei (2001)

Alpin

Atlantic

Continental

Panonic

Anatolian

Marea Neagră

Macaronesia*

Stepă

Arctic

Boreal

Mediteranian

* Exclusă din această hartă din motive de prezentare, zona Macaronesia încorporează 5 arhipelaguri din nordul
Oceanului Atlantic: Insulele Azore, Insulele Canare, Capul Verde, Madeira şi Insulele Savage .
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Politica UE şi conservarea

Modificările regionale ale ecosistemelor agricole sunt în mare parte influenţate de
condiţiile socio-economice [63]. Aceste schimbări au loc frecvent ca răspuns la condiţiile
pieţei agricole, şi, intervin intr-un timp foarte scurt, prin urmare, deciziile nu sunt
întotdeauna bine studiate cu privire la implicaţiile lor ecologice.
Deciziile politice au, de asemenea, o influenţă profundă asupra ecosistemelor agricole,
politicile şi reglementările afectând habitatele polenizatorilor. În Europa, apariţia şi dispariţia
regulamentelor "pentru scoaterea temporară din circuitul agricol" au influenţat în mod direct
disponibilitatea habitatelor polenizatoare. Polenizatorii beneficiază, în general, de iniţiative
care sporesc biodiversitatea terenurilor agricole.
Comisia Europeană şi-a reînnoit ambiţiile pentru
biodiversitate, aând drept obiectiv principal stoparea
pierderilor de biodiversitate şi a degradării serviciilor
ecosistemice până în 2020. Strategia Europa 2020
îşi propune să realizeze o îmbunătăţire semnificativă
şi cuantificabilă a stării tuturor speciilor şi
[55]
.
habitatelor vizate de legislaţia UE privind natura
Directiva Habitatelor Europene (Directiva Consiliului
92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale
şi a speciilor de faună şi floră sălbatică), are ca scop
protejarea a aproximativ 1.000 de specii şi peste
[56]
. Anexa IV a Directivei conţine o
220 de habitate
listă de 38 de specii de fluturi, dintre care multe
populează zone situate pe sau în apropierea
terenurilor agricole sau adiacente gospodăriilor
agricole tradiţionale; aceste specii au un statut de
[56]
protecţie juridică . Mai mult decât atât, Reţeaua
UE Natura 2000 a desemnat zone pentru protecţia
speciilor, care includ arii pentru polenizatori rari, cum
ar fi anumite specii de fluturi.
Strategia privind biodiversitatea 2020 se referă, de
asemenea, la crearea de infrastructuri ecologice (GI)
pentru a consolida reţeaua Natura 2000 şi pentru a
preveni mai mult pierderea şi fragmentarea
habitatului. Aceste infrastructuri verzi ar acţiona
drept coridoare pentru fauna sălbatică între zonele
naturale existente; plantele sălbatice şi animalele
trebuie să fie capabile să se deplaseze, să migreze,
să se disperseze şi să facă schimb de populaţii între
[57]
zonelor protejate . În practică , GI va fi aplicat
împreună cu o abordare integrată a gestionării
terenurilor, utilizării terenurilor şi amenajării
teritoriului pentru operatori, care are ca scop
îmbunătăţirea conectivităţii între zone din natură.
Acest lucru ar putea avea un impact pozitiv asupra
polenizatorilor având în vedere că numărul fâşiilor
sălbatice de-a lungul marginilor câmpurilor şi a
gardurilor vii ar creşte probabil.
Măsuri de sprijin au fost introduse de către Comisia
Europeană, inclusiv prin Comunicarea din 2010
privind sănătatea albinelor melifere, care promite
instituirea unui program pilot de supraveghere şi a
unui laborator de referinţă al UE (LRUE) pentru
sănătatea albinelor.

Parlamentul European a demonstrat, de
asemenea, un interes activ faţă de polenizatori,
publicând o rezoluţie privind situaţia din sectorul
apicol la sfârşitul lui 2010 şi solicitând Comisiei să
efectueze în continuare cercetări privind
mortalitatea albinelor, să promoveze practicile
agricole compatibile cu polenizatorii şi să includă
bolile albinelor în politica veterinară a UE. Politica
Agricolă Comună (PAC) a avut o influenţă majoră
asupra terenurilor agricole. Anumite măsuri
agricole şi de mediu au un efect pozitiv asupra
polenizatorilor, în special, plăţile pentru zonele
tampon şi caracteristici tradiţionale cum ar fi
gardurile vii. Noile măsuri de ecologizare din
cadrul PAC ar putea oferi un impuls pozitiv pentru
luarea unor astfel de măsuri.
Atragerea mai mult a atenţiei asupra importanţei
insectelor şi habitatelor mai puţin atractive sau
neobservabile, dar extrem de funcţionale, cum ar fi
gardurile vii supradimensionate şi câmpurile care
sunt adesea subapreciate astăzi, ar trebui să fi
considerată o provocare esenţială pentru viitorul
unei naturi adecvate şi conservarea biodiversităţii.
Luarea în considerare a habitatelor şi speciilor din
perspectivă plăţii serviciilor ecosistemice furnizate
- de asemenea abordată de către raportul TEEB este, probabil, un pas în această direcţie.

Parnassius apollo
Fluturele Apollo

Există o criză a polenizatorilor?
Sunt albinele melifere pe cale de dispariţie? Sunt polenizatorii atât de reduşi ca număr
încât există un risc pentru supravieţuirea speciei umane? Pentru a răspunde la aceste
întrebări avem nevoie de a înţelege relaţia dintre polenizatori şi polenizare, precum şi
care sunt necesităţile culturilor şi plantelor sălbatice în materie de polenizare. De
asemenea, trebuie să definim în termeni generali caracteristicile a ceea ce constituie o
"criză a polenizatorilor". În condiţii de polenizare ideală, ar trebui să existe atât de mulţi
polenizatori cât este necesar pentru a îndeplini numeroasele şi variatele servicii de
polenizare solicitate atât de culturile agricultorilor, cât şi de lumea naturală
Realitatea nu este, desigur, nici simplă, nici echilibrată.
Ambele părţi ale unei astfel de ecuaţii de cerere şi
ofertă depind de factori economici, sociali şi de mediu,
şi sunt, prin urmare, în flux constant.
În plus , extinderea (furnizarea) serviciului de
polenizare este direct influenţată de condiţiile locale de obicei, de mediu - care sunt la rândul lor
vulnerabile la stimuli economici, sociali şi climatici.
Pentru a determina existenţa sau întinderea oricărei
crize a polenizatorilor există multe întrebări la care este
necesar să răspundem, cum ar fi:

• Cât de multe insecte polenizatoare sunt
necesare pentru a menţine o cultură, comunitate
de plante sălbatice, un habitat sau un peisaj?
• Care specii polenizatoare sunt necesare;
albinele melifere şi/sau alte hymenoptera
şi/sau alte insecte?
• În ce măsură poate îndeplini o specie
polenizatoare rolul polenizator al alteia?
• Există
tendinţe
negative
în
rândul
populaţiilor de polenizatori prezente la toate
speciile polenizatoare?
• Sunt tendinţele privind populaţia similare atât
pentru speciile sălbatice (de exemplu, fluturi),
cât şi pentru polenizatorii crescuţi de oameni
(de exemplu albinele melifere)?
Această enumerare rapidă de consideraţii indică
interacţiunea complexă a potenţialelor variabile care
influenţează sănătatea şi bunăstarea populaţiilor
polenizatoare.

Vârful staminei unei lalele
acoperit cu granule de polen

Studii privind starea de sănătate a speciilor
polenizatoare dezvăluie o lipsă totală de consens în
privinţa existenţei unei crize a polenizatorilor, precum
şi măsura în care un întreg set de factori potenţiali
influenţează sănătatea polenizatorilor. a Tulip

Starains of pollen
Cei care susţin ipoteza unei crize a polenizatorilor
avertizează cu privire la viitoarele pierderi la scară
largă a productivităţii agricole ca urmare a declinului
serviciilor de polenizare. În majoritatea cazurilor,
aceste concluzii sunt trase din extrapolarea
scăderilor polenizatorilor observate la nivel local, care
58] [59]
.
prezintă doar un impact temporar

Există, de asemenea, mulţi experţi care nu
susţin ipoteza crizei polenizatorilor, dar cu toţii
recunosc importanţa serviciilor de polenizare şi
a biodiversităţii, sprijină continuarea cercetărilor
şi a monitorizării, astfel încât orice problemă să
poată fi verificată şi să poată fi luate măsuri
pentru diminuarea corespunzătore a acesteia.
Ar trebui să avem, de asemenea, grijă să nu ne
lăsăm ghidaţi către acţiuni care pot avea un
impact îndepărtat şi nepotrivit înainte de a avea
datele necesare pentru a lua decizii în
[60] [62]
.
cunoştinţă de cauză
Indiferent de existenţa unei crize iminente a
polenizatorilor, există dovezi puternice privind un
declin general al populaţiilor europene de polenizatori
şi al insectelor individuale polenizatoare - Evaluarea
ecosistemului mileniului descrie "certitudinea medie"
a unui declin la nivel mondial a diversităţii
polenizatorilor [62] [63]; aceasta urmează tendinţa
privind existenţa unei pierderi nete totale a
biodiversităţii la nivel mondial. Se raportează că
aproape o treime din cele 435 de specii de fluturi din
Europa sunt în scădere[62].

Aceste cifre ne reamintesc că, indiferent de
terminologie şi dezbaterile aprinse în jurul unei
crize a polenizatorilor, omenirea trebuie să îşi
sporească administrarea responsabilă a multor
specii de pe acest pământ. Depinde de toate
părţile interesate, inclusiv de industrie şi
agricultori, să îmbunătăţească condiţiile speciilor
de pe terenurile agricole prin măsuri specifice şi
eficiente, cum ar fi utilizarea terenurilor
multifuncţionale.
Photo: © J.J. Harriso

Căi de urmat
Polenizatorii se confruntă cu o diversitate de provocări şi oportunităţi în peisajele agricole
europene; dependente de condiţiile locale şi de o gamă de factori de influenţă externi,
speciile sau grupurile taxonomice pot prospera într-o zonă şi se pot lupta pentru
supravieţuire în alta. Suntem în general conştienţi de cerinţele speciilor polenizatoare
pentru a avea o populaţie stabilă şi sănătoasă; este posibilă administrarea peisajelor
agricole pentru optimizarea condiţiilor de sănătate si bunăstare a speciilor polenizatoare.
În practică, managementul 100 % ideal este un deziderat, dar care nu poate fi atins în
mod realist datorită factorilor comerciali şi de altă natură. Nevoile şi cerinţele agriculturii
sunt modelate în funcţie de variabile economice şi sociale şi acestea pot fi de multe ori în
contradicţie cu practici de management ideale. Cu toate acestea, nu este mai presus de
capacitatea noastră de a pune în aplicare şi a îmbunătăţi cele mai bune practici şi noi
tehnologii care pot asigura câmpuri mai sigure pentru polenizatori şi fermieri deopotrivă.

Albinele melifere
Acarianul parazit Varroa rămâne cauza principală
a problemelor de sănătate a roiurilor şi este în
general acceptat că mai multe eforturi trebuie
depuse pentru a controla impactul acestui acarian
asupra stupilor de albine europene.
Există deja mai multe instrumente la dispoziţia
apicultorilor, cum ar fi tratamente cu pesticide
sintetice şi naturale, inclusiv noi tehnologii de
aplicare. Îndepărtarea fizică a celulelor puternic
infestate este o intervenţie comună. Cercetarea
continuă şi dezvoltarea de tratamente chimice
este o opţiune realistă pentru îmbunătăţiri viitoare
în managementul Varroa; la baza tuturor acestor
măsuri trebuie să existe o monitorizare precisă
realizată de apicultori a ratei infestării cu Varroa.
Cu toate acestea, soluţia ideală ar fi identificarea
şi creşterea cu succes a unor albine melifere
rezistente la Varroa.
Beneficiile reciproce aduse de albine apicultorilor
şi fermierilor sunt un stimulent pentru cooperare.
Apicultorii profesionişti mută adesea stupii lor în
timpul anotimpurilor pentru a îmbunătăţi accesul
albinelor la zone de căutare a hranei.
Cooperarea cu fermierii poate face acest proces
mai eficient dacă apicultorii sunt avertizaţi cu
privire la regimurile culturilor care înfloresc şi, de
exemplu, dezvoltarea în continuare a fâşiilor
[64]
polenizatoare şi a terenurilor multifuncţionale
[65] [66]
.

Domesticirea albinelor melifere face propria
noastră specie responsabilă de succesul
dezvoltării roiurilor. Bunele practici apicole sunt
esenţiale. Valoarea albinelor melifere şi lunga
istorie a apiculturii sunt motivaţia şi experienţa
necesare pentru a asigura gestionarea eficientă
a acestei specii pe viitor.

Alţi polenizatori
Toţi polenizatorii adulţi depind de flori, dar cei mai
mulţi dintre ei necesită habitate suplimentare în
timpul stadiul larvar; se bazează adesea pe un
grup selectiv de specii de plante, zone de căutare
a hranei sau caracteristici specifice ale habitatelor.
Programele de conservare a habitatului ar putea
acorda mai multă atenţie nevoilor speciilor
polenizatoare şi promova fâşiile de teren cu flori,
plantele perene şi anuale şi un peisaj agricol care
să cuprindă o infrastructură verde corespunzătore.
Măsurile de conservare nu ar trebui să fie
direcţionate doar de atenţia acordată speciilor mai
populare, în special cele aparţinând pasărilor şi
[67]
claselor de animale atractive . Având în vedere
importanţa polenizării pentru agricultură,
diversificarea suitei de specii polenizatoare ale
culturilor ar putea fi un răspuns de management
adecvat.

Polenizatorii si agricultura

41

Practicile agricole
Fermierul are mai multe opţiuni la dispoziţie pentru a
îmbunătăţi situaţia polenizatorilor, cele mai multe
dintre acestea putând sprijini productivitatea
culturilor.
Protecţia solului conservă resursele arabile cele mai
valoroase ale agricultorului. Protejarea solului cu
culturi intermediare sau de acoperire (culturi care nu
interferează cu regimul de recoltare preferat) poate
îmbunătăţi calitatea solului şi, de asemenea, poate
produce flori în folosul polenizatorilor.
Fermierii trebuie să aibă grijă să aplice pesticide
numai atunci când este necesar şi în conformitate cu
instrucţiunile. Trebuie luate în considerare dozarea,
calendarul de aplicare (inclusiv momentul din zi şi
condiţiile meteo) şi tehnologia de aplicare. Unele
insecticide fac obiectul unor instrucţiuni de utilizare
speciale din cauza efectelor cunoscute asupra
albinelor melifere atunci când sunt utilizate în mod
incorect.

Mai mult teren pentru flori
Cea mai mare parte a terenurilor agricole este
formată din suprafeţele cultivate, cum ar fi terenuri
sau livezi. Cu toate acestea, spaţiile rămase sunt
adesea subestimate şi ar putea fi folosite pentru
promovarea plantelor şi diversităţii biotopilor.
Există margini de drum, căi ferate şi zone de
delimitare a autostrăzilor, zone retrase lângă
drumuri de diferite tipuri şi piste pentru biciclete,
precum şi fâşii de teren în interiorul terenurilor
agricole. Acestea reprezintă spaţiu potenţial
pentru flori şi habitate valoroase pentru acei
polenizatori care sunt bine adaptaţi resurselor
existente într-un mediu agricol. Rămăşiţe de
habitate naturale sau semi-naturale asigura locuri
pentru cuibărit şi surse de hrană de încredere
pentru polenizatori. Conservarea acestor zone
poate fi benefică biodiversităţii şi poate potenţa o
mai bună productivitate a culturilor.

Lupin (genul Lupinus), o
plantă perenă care
fixează eficient azotul
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Inovaţii tehnice
Inovaţiile tehnologice joacă un rol important în
protecţia polenizatorilor. Tehnologiile moderne de
aplicare a pesticidelor sunt un exemplu din lumea
agricolă. Tehnologiile de aplicare permit reduceri ale
devierilor pulverizărilor; acest lucru ajută la
prevenirea răspândirii reziduurilor de pesticide în
zonele care nu sunt vizate. Acest lucru se realizează
prin utilizarea de duze de aplicare care pulverizează
picături suficient de mari pentru a nu fi afectate de
vânt.

Seminţe de cereale
tratate cu produsele
fitosanitare; colorate
pentru identificare
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Concluzii
Cuprinzând o mare parte din peisajul european şi fiind modelată de o multitudine de
variabilele sociale şi economice, agricultura are un impact perpetuu şi fluctuant asupra
populaţiilor de polenizatori. Agricultura este o activitate esenţială pentru supravieţuirea
speciei noastre, dar nu este peste puterea agriculturii să continue să pună în aplicare şi
să îmbunătăţească măsurile de sustenabilitate, care încearcă să protejeze şi să păstreze
populaţia polenizatoare.
Dintre toate speciile de polenizatori, albinele
melifere se bucură de cea mai mare atenţie.
Albina meliferă este o specie domesticită de
mii de ani şi trebuie să fie îngrijită prin
intermediul practicilor apicole bune. În timp ce
acarianul Varroa are în prezent cel mai
pronunţat impact asupra apiculturii şi sănătăţii
albinelor, se poate spune că oamenii sunt în
acelaşi timp şi cea mai mare speranţă pentru
supravieţuirea albinelor melifere, dar şi cea
mai mare ameninţare la adresa populaţiei lor.
Cererile noastre şi relaţia specială cu albinele
melifere ne însărcinează cu o responsabilitate
clară pentru îngrijirea lor, care este separată
cu uşurinţă de preocupările mai ample privind
conservarea şi sporirea biodiversităţii.
Interconexiunile cu agronomia, conservarea
naturii, ştiinţa şi apicultura fac din polenizare un
subiect fascinant şi foarte potrivit pentru dezbateri.
În contextul agriculturii, acest raportul a identificat
mai multe puncte esenţiale care ar putea fi luate
în considerare în orice iniţiativă destinată
inversării tendinţei de scădere demografică a
polenizatorilor:

• Utilizările specifice ale terenurilor, ale regimurilor
culturilor şi a altor practici agricole pot conţine
atât ameninţări şi cât şi oportunităţi pentru
polenizatori.
• Aplicarea
produselor
fitosanitare
în
conformitate cu instrucţiunile de pe etichete.
• Albinele melifere reprezintă o specie
domesticită şi gestionată îndeaproape; drept
urmare, albinele sunt supuse la ameninţări
unice printre polenizatori.
• Scăderea populaţiilor polenizatoare şi în mod
special cea a albinelor melifere au făcut
subiectul multor cercetări şi speculaţii. În timp
ce există date extinse privind sănătatea
populaţiilor de albine melifere, nu există un
consens al experţilor privind cauzele reducerii
populaţiei de albine melifere; cu toate acestea,
acarianul Varroa este cel mai frecvent acuzat,
dar şi lipsa zonelor cu hrană adecvată
(pierderea habitatului) este menţionată adesea.
• Este în mod clar nevoie de mai multe cercetări
pentru a clarifica situaţia polenizatorului
european. Criteriile de evaluare şi de
cuantificare trebuie să fie stabilite şi aplicate
pentru a conduce la o înţelegere rezonabilă a
status quo-ului polenizatorilor europeni.
• Peisajele agricole europene au potenţialul de a
oferi mult mai multe resurse speciilor
polenizatoare, în special prin crearea zonelor
adiacente câmpurilor, fâşiilor cu flori şi
încorporării ideii de peisaje multifuncţionale în
terenurile europene.
Deşi sunt încă multe lucruri de învăţat despre
polenizatori şi modul în care îi putem conserva cel
mai bine, este clar că practicile agricole europene
joacă un rol central în această privinţă. Este
esenţială colaborarea între grupurile multiple de
părţi interesate dacă dorim să îndeplinim cererile
privind productivitatea agricolă şi să sporim
populaţiile polenizatoare.
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Asociaţia Europeană pentru Protecţia Plantelor (ECPA) reprezintă
industria de protecţie a plantelor la nivel european. Membrii săi includ
toate marile companii de protecţie a plantelor şi asociaţiile naţionale din
Europa.
ECPA promovează tehnologii agricole moderne, în contextul
dezvoltării durabile, pentru a proteja sănătatea oamenilor şi a
mediului, precum şi pentru a contribui la o dietă sănătoasă, la preţuri
accesibile, o agricultură competitivă şi o înaltă calitate a vieţii.
Membrii ECPA susţin reglementări corecte, fundamentate ştiinţific, drept
garanţie pentru consumatori, şi standarde ridicate şi produse sigure
pentru utilizatorii produselor de protecţie a plantelor.

ELO este o organizaţie europeană care reprezintă mai mult de 54 de
asociaţii naţionale de proprietari de terenuri private pe teritoriul celor
27 de state UE. Este o organizaţie non-profit angajată să promoveze o
economie rurală durabilă şi prosperă şi să crească gradul de
conştientizare cu privire la mediu şi problemele agricole.
Prin implicarea diferitelor părţi interesate, ELO dezvoltă recomandări de
politici şi programe de acţiune orientate către factorii de decizie
europeni.
ELO organizează, de asemenea, întâlniri interdisciplinare, reunind
actori cheie din sectorul rural şi factorii de decizie politică la nivel local,
regional, naţional şi european.

EISA, Iniţiativa Europeană pentru Dezvoltarea Durabilă în Agricultură
este o alianţă de organizaţii naţionale din Franţa, Germania, Luxemburg,
Suedia şi Marea Britanie. Fondată în 2001, EISA are ca scop promovarea
şi dezvoltarea de sisteme agricole durabile şi viabile din punct de vedere
economic şi responsabilie din punct de vedere ecologic şi social.
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