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De milioane de ani albinele au supravietuit fara ajutorul omului, dar iată că astăzi pierderile de 

familii de albine sunt din ce în ce mai obişnuite şi toată lumea vorbeşte despre depopulari masive si 

declinul populatiilor de albine. Ştim că utilizarea pe cale larga a pesticidelor şi prezenţa paraziţilor 

exotici slabesc puterea familiilor de albine, dar in ce priveste vitalitatea acestora este  oare aceasta 

afectata? Este posibil că selecţia pentru creşterea productivitatii sa duca la scaderea bagajului 

genetic sau sa inlocuim albinele adaptate si rezistente la nivel local cu rase de import fara niciun 

control? Un grup de cercetatori din cadrul reţelei COLOSS a abordat aceste întrebări si au realizat 

un experiment pe scară largă la nivel european foarte concludent. 

 

Reţeaua internaţională de cercetare COLOSS (prevenirea de pierderi de colonii de albine, 

www.coloss.org) a fost fondată în 2008 şi a primit finanţare din programul UE până în 2012. Reţeaua 

are ca scop promovarea colaborarilor internaţionale privind studierea pierderilor masive de colonii de 

albine. În cadrul COLOSS, grupul de lucru "Diversitate si Vitalitate" a investigat supravieţuirea 

familiilor de albine in corelatie cu originea lor genetică și adaptarea lor la factorii de mediu precum 

clima, bolile şi managementul apicol.  

  

Comparaţie la nivel european 

Pentru a studia interacţiunile complexe dintre familiile de albine şi mediul lor s-a efectuat un 

experiment foarte amplu care a implicat colaboratori din 11 ţări. În acest experiment s-au comparat 16 

populatii diferite de albine (notate cu litere A-P) care au fost amplasate în diferite medii pe o perioada 

de doi ani si jumatate, urmarind-se producţia de miere, supravieţuirea şi rezistenta la boli. Stupinele 

experimentale au fost distribuite în diverse tari din Europa, din Finlanda pana în partea de nord a 

Siciliei și in sudul Greciei asa cum reiese din imaginea de mai jos (fig. 1). 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ro&a=http%3A%2F%2Fwww.coloss.org%2F


 
Figura 1: Harta Europei care arată cele 21 amplasamente de testare (stupine) care acoperă 11 ţări. 

Fiecare locatie este indicată de un punct negru, cu numele indicat în caseta. Liniile genetice studiate la 

fiecare locatie sunt indicate prin mentiunile de mai jos privind denumirea rasei si numele locatiei. 

Legenda din colţul din dreapta reprezinta literele pentru fiecare populatie genetica utilizata in 

experiment. 

Abrevieri: CarB = Carnica Bantin (Germania), CarC = Carnica Croaţia, CarG = Carnica Kunki 

(Polonia), CarK = Carnica Kirchhain (Germania), CarP = Carnica Gasiory (Polonia), CarL = 

Carnica Lunz (Austria), CarV = Carnica Veitshöchheim (Germania), LigI = Ligustica (Italia), LigF = 

Ligustica (Finlanda), MacB = Macedonica (Bulgaria), MacG= Macedonica (Grecia), MacM = 

Macedonica (Macedonia), MelF = Mellifera (Franţa), MelL = Mellifera Læsø (Danemarca), MelP = 

Mellifera (Polonia), Sic = Siciliana (Italia-Sicilia).  

Literele din caseta de lângă fiecare locație indică linia/populatia folosite in experiment aduse din alte 

regiuni, in timp ce litera din cerc arata linia locala de albine. De exemplu: În Kirchhain, liniile D, E şi 

N au fost testate (aduse din alte regiuni), iar CarK (D) este populatia locala. În plus, au fost testate 

CarP (E) şi MelF (N). 

Fig. 1. Copyright International Bee Research Association. Retipărită de Francis et al. (2014) cu 

permisiunea editorilor revistei de cercetare - Journal of Apicultural Research. 

 

Populatiile diferite au constat din familii de albine din linii detinute de catre institute apicole, 

producatoare de material biologic de reproducţie aparţinand a cinci rase - Apis m. mellifera, Apis m. 

carnica., A. m. ligustica, A. m. macedonica şi A. m. siciliana.  

Fiecare linie a fost reprezentata de cel puţin zece familii amplasate în cel puţin trei locatii din cele 21 

stupine. În fiecare stupina, populatia locala a fost comparata cu cel puţin două populatii "străine".  

  

Condiții uniforme de plecare. 

Familiile de albine experimentale au fost formate în vara anului 2009 prin aplicarea unei metode de 

roire artificiala iar puterea lor a fost uniformizata, standardizata la toate familiile pentru a avea acelasi 

start. Toate acestea au primit matci experimentale din populatii diferite. Experimentul a inceput pe 1 



octombrie 2009, când toate familiile erau alcatuite din albina noilor matci şi s-a încheiat la 31 martie 

2012.  

Toate familiile de albine au fost evaluate periodic in ceea ce priveste dezvoltarea acestora, cantitatea 

de puiet, dar si alte trasaturi cum ar fi comportamentul igienic, respectand recomandările 

internaţionale (Büchler et al., 2013). Aceste recomandari s-au bazat si pe recomandarile Apimondia, 

adaptate la provocările legate de selecţia privind vitalitatea familiilor de albine si rezistenta la boli. În 

plus, s-au examinat si o serie de boli la albine prin prelevarea periodica de probe specifice.  

  

O familie de albine a fost considerata ca pierduta atunci când s-a depopulat masiv sau cand s-a 

constatat ca are populatie insuficientă pentru a supravieţui în continuare. Familiile orfane si trantorite 

au fost deasemenea incluse in pierderi. Pe toata perioada experimentului nu s-au efectuat tratamente 

medicamentoase. Cu toate acestea, controlul varrozei s-a realizat prin eliminarea totală a puietului. 

Pentru a împiedica depopularea puternica  datorita excedentului de acarieni, infestarea cu Varroa a 

fost monitorizata in fiecare familie de albine în mod continuu, iar familiile în pericol de colaps au 

fost tratate. În acelaşi timp, acestea au fost considerate ca pierdute şi excluse din analizele ulterioare 

(Protocolul de testare complet este descris de Costa et al. 2012).  

  

Hibridarea scade blândeţea. 

Deşi s-au observat diferenţe notabile în ce priveste comportamentul şi performanţa între populatii 

(familii de albine de origine diferita) care provin din stupine de selectie, nicio populatie nu a arătat vreo 

performanţă productiva superioară in toate locaţiile unde s-au realizat experimentele. Cu toate acestea, 

s-a observat foarte bine faptul că populatiile care prezentau semne de puternica hibridizare în 

analiza genetică (Francis et al., 2014a) au avut în mod semnificativ si cele mai mici valori in ceea 

ce priveste blândeţea (Uzunov et al., 2014). 

  

Populatiile locale au supravieţuit mai mult. 

Din analiza celor 597 familii de albine experimentale a rezultat faptul ca până la sfârşitul 

experimentului au supravieţuit 94 familii de albine (15,7%). S-au observat diferenţe drastice de 

supravieţuire şi boli, atât între locaţii cat şi între populatii diferite genetic. În unele locaţii, de exemplu 

în Lunz (Austria) sau Schenkenturn (Germania), toate familiile au murit deja in a doua iarna 

(2010/2011), în timp ce familiile din Avignon (Franţa) au supravieţuit cel mai mult, in medie doi ani. 

De asemenea, perioada de supravieţuire între familiile de albine de origine diversa a fost diferita in mod 

considerabil. Aici, s-a observat o diferenţă semnificativă de supravieţuire între populatiile locale şi 

cele străine (figura 2). În timp ce în orice locaţie dată familiile de albine importate au supravieţuit 

in medie 470 zile, timpul de supravieţuire la o familie de albine locala a fost in medie de 553 de 

zile. Astfel, albinele locale au supravieţuit in medie cu 83 de zile mai mult decât cele străine 

(Büchler et al., 2014). 



 
Figura 2: Traiectoria supravieţuirii familiilor de albine locale (verde) şi de origine străină (albastru) 

din toate locaţiile. Axa orizontală arată durata experimentului în zile. Axa verticală arată proporţia de 

familii de albine încă în viaţă (1.0 = 100%). 

Fig. 2. Copyright International Bee Research Association. Retipărită de Büchler et al. (2014) cu 

permisiunea editorilor revistei de cercetare - Journal of Apicultural Research  

 

Cauze privind pierderile. 

Cele mai frecvente cauze care au condus la pierderea familiilor de albine au fost legate de infestarea cu 

varroa (38%), fiind urmate de probleme legate de matci - pierderi, puiet de trântor, etc (17%) şi 

Nosema (8 %). Toate celelalte motive (lipsa hranei, furtisag, pierderi de iernare, alte boli, cauze 

necunoscute) au fost mai puţin frecvente, dar împreună au totalizat 37% din pierderi (figura 3).  

 

  

Infestarea cu Varroa influenţată de locaţie.  

Infestarea cu acarienii Varroa a fost semnificativ mai puternic influenţată de amplasarea stupinelor 

decat de originea genetică a familiilor de albine (Meixner et al., 2014). Procentul de infestare cu 

Figura 3: Cauze privind pierderile de familii 

de albine în timpul experimentului. În "Altele" 

sunt rezumate toate celelalte cauze (pierderi 

nespecifice de iarna, foame, furtisag, alte 

boli, motive necunoscute).  

 



Varroa a fost diferit in functie de locaţia stupinei. În unele locuri s-a observat o acumulare rapidă a 

populaţiei de acarieni, în timp ce în alte locaţii rata de infestare  a crescut mult mai lent. Diferenţele 

dintre locatiile experimentale au fost adesea mult mai mari decât diferenţele dintre familiile care au 

supravieţuit şi cele care s-au depopulat masiv intr-o singură locaţie. În toamna anului 2010, de 

exemplu, s-a observat o rata de infestare extrem de ridicata - între 30% şi 40% la locaţiile 

experimentale de la Unije (Croaţia) şi Dimovci (Bulgaria). În ciuda acestor infestări mari, multe din 

familiile de albine din aceste două locaţii au supravieţuit iarna următoare. În schimb, ratele de infestare 

cu acarieni în Polonia şi Italia au crescut mai încet şi au rămas sub 10%, chiar şi după doi ani fără 

tratament. În Kirchhain (Germania), in toamna anului 2010, media  infestarii a fost de 9,1% in familiile 

care au supravietuit, in timp ce la la familiile care s-au depopulat masiv sau au murit rata infestarii a 

fost de 24.3% (Büchler et al., 2014).  

Lungimea diferita a sezoanelor şi diferenţele care rezultă în dezvoltarea familiilor de albine cu 

siguranţă au fost printre principalele motive care au condus la diferenţe în dezvoltarea populaţiei de 

acarieni la coloniile experimentale (Hatjina et al. 2014). Rezultatele noastre indică faptul că există 

substanţiale variaţii ale pragurilor de infestare care produc pagubele în diferite regiuni ale 

Europei. Pentru a determina aceste praguri, sunt necesare investigaţii cuprinzătoare care implică un 

număr mai mare de familii de albine.  

Foto 4 si 5. Cercetatori şi tehnicieni discuta despre evaluarea familiilor de albine în timpul 

experimentului. Foto: Meixner 

 
 



 
 

Nosema nu este printre principalele cauze pentru pierderile observate. 

Parazitul intestinal Nosema a fost prezent în aproape toate locatiile studiate, dar numarul de familii 

pierdute ca urmare a infectiilor cu Nosema a scăzut şi majoritatea cazurilor (25 din 37 cazuri) a aparut 

într-o singură locaţie (Le Bine, Italia) la începutul experimentului. Incarcatura de spori de Nosema a 

fost peste tot destul de scăzuta; numai in locatiile din Polonia şi Italia un numar mai mare de spori au 

fost observati ocazional. În cele mai multe stupine am observat specia de Nosema ceranae, în timp ce 

Nosema apis s-a limitat la câteva locaţii şi in cea mai mare parte a existat infecţii mixte cu N. ceranae. 

Infectiile doar cu N. apis s-au găsit doar în Finlanda și Polonia. Astfel, din datele acestui studiu rezulta 

ca Nosema ceranae nu este o cauză majoră pentru pierderi substanţiale de familii de albine 

(Meixner et al., 2014).  

  

Virusurile 

Frecvenţa infecţiilor virale (virusul paraliziei acute şi virusul aripilor deformate) a fost, de asemenea, 

puternic influenţată de amplasarea stupinei. De exemplu, în toamna anului 2010 în probele din 

Finlanda, la toate familiile nu s-a gasit niciun virus, în timp ce ambele virusuri au fost identificate în 

toate probele analizate din Bulgaria. În general, nu s-a determinat vreo influenta de origine genetică 

asupra frecvenţei infecţiilor virale. Cu toate acestea, un studiu aprofundat realizat pe probe din Grecia 

(unul  dintre cele mai mari, conţinând 4 genotipuri) au arătat că familiile de albine din populatiile 

locale prezentau o tendinta clara de a avea mai putini agenţi patogeni. În acest studiu de caz au 

fost confirmate si tendinţele sezoniere - niveluri mai scăzute în primăvară, mai mari în toamnă, 

precum și corelarea semnificativa a varroa cui DWV (Francis et al., 2014 b). 

  

Albina locala poate fi în avantaj. 

Astfel, rezultatele noastre demonstrează clar că locaţia joacă un rol predominant în apariţia bolilor 

la albine. Atat albinele locale cat şi cele importate (străine) au suferit de paraziţi şi alţi agenţi patogeni. 

Cu toate acestea, durata medie de supravietuire a familiilor din populatiile locale a fost 

semnificativ mai mare decât cea a albinelor importate. Probabil, această  contradicţie indică faptul 

că albinele locale pot solicita si beneficia de mai multe resurse pentru a-si limita infestarea cu 

paraziţi şi alti agenţi patogeni, adaptandu-se astfel mai bine la mediul local, la clima şi vegetaţia 

locala, dar si la metodele de gestionare la nivel local. În plus, cercetarile mai noi a demonstrat că în 

special virusurile prezintă substanţiale variaţii genetice în toate regiunile studiate si care pot influenţa 

virulența acestora (Cornman et al., 2013). Ar putea fi posibil ca albinele locale sa fie mai bine 

adaptate la tulpinile "locale" de virusuri si prin urmare, sa fie mai capabile să le facă faţă.  



  

Cea mai buna albina nu există! 

În concluzie, experimentul nostru a demonstrat că nu există "cea mai buna albina" in ce priveste  

performanţa şi toleranta la boli si care sa se adapteze la toate mediile. Ca urmare, albina locala nu 

numai ca a fost cea mai longeviva dar în multe cazuri a fost cel mai bine evaluata in ceea ce 

priveste blândeţea şi producţia de miere.  

Prin urmare, studiile efectuate demonstreaza faptul ca sunt necesare eforturi sustinute pentru a 

păstra diversitatea de resurse genetice privind albinele din Europa. O modalitate de a realiza acest 

lucru ar putea fi stabilirea de zone de conservare pentru a proteja populaţiile pe cale de dispariţie de 

intrarea necontrolata de populatii importate. Mai mult, este important de subliniat necesitatea de a 

intensifica eforturile privin selectia la nivel local sau regional. Astfel de eforturi ar contribui la 

îmbunătăţirea trasaturilor albinei locale şi, în consecinţă, sporirea gradului de acceptare a lor de 

catre apicultorii din aria populatiei locale. O atenţie deosebită în cadrul unor astfel de programe ar 

trebui să fie dedicată trăsăturilor privind rezistenta la boli şi vitalitatea (puterea si longevitatea) 

acestora.  

Importul necontrolat de albine din diferite zone pune in pericol populaţiile de albine locale bine 

adaptate şi acest lucru nu este in avantajul apicultorului asa cum se arata in prezentul studiu. 

Pentru apicultori, recomandarea autorilor studiului ar fi să achiziţioneze doar matci din 

populatia/rasa locala de albine de la crescatori care aplica programe de selectie si care dispun de 

material biologic testat pe termen lung în propria lor zona geografica.  

  

Acest articol oferă o privire de ansamblu asupra celor mai semnificative rezultate care au fost 

publicate si pot fi citite (in engleza) in mai multe articole ştiinţifice în actuala ediţie specială (mai 

2014) a revistei de cercetare Journal of Apicultural Research (www.ibrabee.org.uk) si sunt enumerate 

în referințele bibliografice de mai jos.  
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