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Постановка проблеми. У зв’язку зі змінами 
природно-кліматичних умов (часті тривалі посу-
хи під час пасічницького сезону), збідненням 
кормової бази для бджіл через зменшення посів-
них площ медоносних культур, із погіршенням 
екологічної обстановки вивчення анатомо-
фізіологічних показників бджіл має важливе  
наукове значення.  
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Гемолімфа бджоли складає внутрішнє середо-
вище її організму. Частково вона проходить суди-
нами, а далі вільно виливається в порожнину й 
омиває всі внутрішні органи, тканини та клітини 
тіла. Вона поставляє їм необхідні поживні речови-
ни й, водночас, із організму бджоли в неї перехо-
дять продукти обміну. Тобто, з гемолімфою бджо-
ли безпосередньо пов’язані всі основні процеси 
обміну речовин у її організмі [1, 6, 9]. Тому всі 
зміни, що в ньому проходять, як правило, позна-
чаються на білковій картині гемолімфи [2, 4].  
Вміст білка в гемолімфі більш постійний у до-

рослих бджіл, – він значно змінюється в залеж-
ності від сезону, а найвищі його значення відмі-
чені в бджіл восени та взимку [10]. За даними  
І. О. Левченка, вміст білка в гемолімфі робочих 
бджіл є величиною лабільною й залежить від 
багатьох факторів, із яких найбільш важливе 
значення має рівень білкового харчування, а та-
кож фізіологічний стан і пов’язана з ним функ-
ціональна активність бджіл [7]. У гемолімфі 

бджіл, хворих на вароатоз, вміст білка знижуєть-
ся в 1,6–2,3 рази (на 39,2–57,1 %) [3, 7]. Це впли-
ває на розвиток глоткових залоз – життєво важ-
ливих органів бджоли, що відповідають за інвер-
тування цукрів і вироблення маточного молочка, 
а також жирового тіла, в якому накопичуються 
поживні речовини в її організмі. 
Мета досліджень та методика їх проведен-

ня. Мета досліджень – вивчення анатомо-
фізіологічних показників у бджіл.  
Дослідження проведені на базі племінної пасі-

ки з розведення бджіл української степової по-
роди Гадяцького відділення ННЦ ІБдж. 
Вміст білка в гемолімфі бджіл визначали пері-

одично впродовж червня та серпня, починаючи 
зі щойно народжених, а потім – у особин 5-, 10-, 
15-, 20-, 25- та 30-денного віку. Відібраних із 
сім’ї бджіл розміщували в лабораторні ентомо-
логічні садки по 15–20 штук і транспортували в 
лабораторію, де проводили в них відбір гемо-
лімфи й готували препарати для дослідження 
глоткових залоз і жирового тіла. Концентрацію 
білка в гемолімфі бджіл визначали за допомогою 
біуретового методу [5]. Морфологічний стан 
глоткових залоз, жирового тіла вивчали за мето-
дикою А. Мауріціо [8]. 
Результати досліджень. Визначено, що ди-

наміка зміни вмісту білка в гемолімфі бджіл різ-
них генерацій дещо відрізняється (рис.1). 
Так, у червні вміст білка вищий у бджіл із 5-го 

по 20-й день їхнього життя, а в щойно народже-
них і льотних (вік 25–30 днів) – нижчий. Кон-
центрація білка в гемолімфі різновікових бджіл 
передосінньої генерації дещо стабільніша, її по-
казники, порівняно з ранньо-літньою генераці-
єю, вищі. 
Відомо, що в здорових бджіл за нормальних 

умов утримання сім’ї, починаючи з чотирьох-
пятиденного віку, розвиваються глоткові залози, 
й такі бджоли стають годувальницями розплоду, 
що також наочно представлено на рис. 2. В цей 
час вони посилено споживають білковий корм, 
що й зумовлює підвищення рівня білка в їх ге-
молімфі [7]. 

Досліджено вікові зміни вмісту білка в гемолімфі 
робочих бджіл, ступенів розвитку їх глоткових 

залоз і жирового тіла. В результаті цього встано-
влено, що потенційний запас білка в гемолімфі 
бджіл передосінньої генерації з віком не знижу-
ється так як у ранньо-літніх, а залишається на 
досить стабільному рівні. В цей період у бджіл 
зростають ступінь розвитку глоткових залоз і 
жирового тіла та досягають 3,56 і 2,65 балів від-
повідно, що є характерним для них під час підго-
товки до зимового періоду та його перебігу. 



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО 

№ 4 • 2012 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 59

56,55

69,17
72,05

51,27

76,17

48,15

62,3

52,52

58,24

52,9

40
45
50
55
60
65
70
75
80

16.08.2011 31.08.2011 15.09.2011 30.09.2011 15.10.2011 30.10.2011
Дата

Ко
нц
ен
тр
ац
ія

, г
/л

Контроль Дослід
 

Рис. 1. Концентрація білка в гемолімфі бджіл, г/л 
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Рис. 2. Ступінь розвитку глоткових залоз у бджіл 

2,58

1,71

2,1

1,64 1,58

1,25

1,79 1,88

2,38
2,5

2,64 2,65

1

1,3

1,6

1,9

2,2

2,5

2,8

щойно
народжені

5 10 15 20 25 30
Вік бджіл, дні

С
ту
пі
нь

 р
оз
ви
тк
у,

 б
ал
и

Червень Серпень
 

Рис. 3. Ступінь розвитку жирового тіла в бджіл 
Із рисунка 2 видно, що, починаючи з десятого-

дванадцятого дня, життя бджіл ранньо-літньої 
генерації, ступінь розвитку їх глоткових залоз 
поступово зменшується. Робочі бджоли з віком 
перестають вигодовувати розплід і переключа-
ються на виконання інших робіт, що не потре-
бують функціонування цих залоз, а в серпневих 

бджіл глоткові залози досягли 3,56 балу свого 
розвитку в п’ятиденному віці й надалі постійно 
знаходилися в такому розвиненому стані до три-
дцятого дня життя. 
Жирове тіло в бджіл виконує різні функції в 

організмі, пов’язані з відкладанням резервних 
речовин, виділенням кінцевих продуктів обміну 
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й відіграє суттєву роль в нормалізації їх фізіоло-
гічного стану. Як відомо, жировому тілу нале-
жить істотне значення в процесі підготовки 
бджіл до зими. 
Ступінь розвитку жирового тіла в різновіко-

вих бджіл ранньо-літньої та серпневої генерацій 
дещо різниться (рис. 3). 
У червні жирове тіло бджіл десятиденного ві-

ку досягло 2,58 балів розвитку, а до тридцятого 
дня життя – поступово зменшилося й становило 
1,58 балів. Серпневі бджоли, навпаки, від наро-
дження до місячного віку накопичували жирове 
тіло. 

Висновки. Концентрація білка в гемолімфі  
літніх бджіл від народження по двадцятий день 
їх життя підвищується, а потім до тридцятого – 
знижується майже до первинного показника;  
в бджіл передосінньої генерації його кількість із 
віком не знижується, а залишається на стабіль-
ному рівні. 
Ступінь розвитку глоткових залоз і жирового 

тіла бджіл ранньо-літньої генерації із віком зни-
жується, тоді як зимової – залишається стабіль-
ним, а жирового тіла – проходить зростання, 
тобто накопичення в передзимовий період. 
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