ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ :
«ФІЗИКА І БДЖОЛИ»

Чарльз Дарвін писав, що бджолині стільники – ідеальний зразок економного
використання зусиль і будівельного матеріалу.
Зі шкільного курсу геометрії відомо, що площа кола більше площі вписаного в нього
трикутника, квадрата або будь-якої іншої фігури з кутами. Але якщо потрібно з’єднати
окремі форми в суцільну структуру, то кола з’єднуються погано (залишаються зазори),
а ось багатокутники – ідеально заповнюють всю площу.
Еволюція допомогла бджолам вибрати найоб’ємнішу з можливих форм для зберігання
меду, яка при цьому легко з’єднується з іншими такими ж формами. І це шестикутники
сот.
У 2013 році міжнародне дослідження, яке проводили вчені з Великобританії і Китаю
під керівництвом професора Університету Кардіффа, показало, що спочатку бджоли
будують циліндричні стільники. При цьому вони використовують свою голову як схил,
того щоб регулювати кут нахилу сот і товщину стінок. Трикутні зазори між циліндрами
вони заповнюють воском.

В процесі будівництва робочі бджоли нагрівають стільники своїми тілами до
температури 45 градусів. При такій температурі віск починає плавитися і стікати
вниз. Під дією сил поверхневого натягу в місцях зазорів, заповнених воском,

стінки розтягуються і тоншають, з’являються межі; одночасно стінки сусідніх
циліндрів
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перетворюються в шестикутні.
Шестигранна форма сот – найбільш міцна і компактна. Однак той факт, що
стільники мають гексагональну форму, – це заслуга не бджіл, а скоріше законів
фізики.

Бджолі потрібно облетіти 46 тисяч кілометрів, щоб зібрати 100 г меду —
це приблизно довжина екватора.
Навантажена бджола може винести до 3/4 своєї ваги. Вага обніжжя
коливається в межах від 10 до 20 мг, а максимальна кількість меду, що може
вмістити в зобок бджола, — близько 40 % від своєї маси. Ненавантажена
бджола летить у середньому зі швидкістю 60 км/год, навантажена — 25
км/год.

У бджіл дуже розвинений нюх. Вони здатні «відчути» запах квітів за
кілометр від себе.
За одну секунду бджола робить до 440 помахів крилом

У бджіл, крім двох великих очей, розташованих з боків їх мініатюрної трикутної
головки, є й інші органи зору. Вони дозволяють комасі добре орієнтуватися на
місцевості, бачити небезпеку, блискуче виконувати свої робочі функції. У цьому їм
допомагає 2 типу зору : Прості очі неозброєним поглядом погано видно – вони
виглядають крихітними крапочками, розташованими у вигляді трикутника на чолі або
на тімені . По обидва боки головки бджоли розташовані ті самі фасеточні органи зору.
Вони складаються з величезної кількості мініатюрних багатокутників, що нагадують
стільники – фасеток, які можна побачити тільки під мікроскопом. У однієї бджолиної
особини таких фасеток може бути до 10 тисяч.
Кількість очей
У матки кількість фасеток в складних галузях, розташованих по обидві сторони
округлої голови, не більше 4000. У трутня складні очі, мають збільшений розмір,
складаються з 10 000 фрагментів. У робочих бджіл прості очі знаходяться на тімені,
складні – по обидва боки трикутної голови, число фасеток в них знаходиться в межах 4
– 5 тисяч фрагментів.

Але два складних очі не єдині на голові бджоли.
Придивившись, на тімені можна виявити три точки
(з’єднавши які отримаємо трикутник) – це і є прості очі
бджоли, або очі. Роль простих очей недостатньо
з’ясована. Єдина думка зводитися до їх допоміжної ролі:
сприйняття інтенсивності освітлення, сигналізація про
наближення світанку або настання сутінків. У бджіл добре
розвинене колірне зір (набагато краще, ніж у інших
комах). Так, вони розрізняють наступні кольори (також
розрізняються людиною): синій, жовтий, помаранчевий,
зелений, білий.
Вважається, що рухомі предмети бджоли бачать значно
гірше, ніж нерухомі. Цікаво виходить, чому коли бджола
атакує, краще не тікати, а стояти не рухаючись? Адже, за
логікою людської, рухаючись бджола тебе буде бачити
гірше? Ось тому, що погано бачить предмети, що
рухаються, і летить вона – щоб краще розгледіти (це вже
логіка бджолина виходить). Втім, є і прямо протилежна

Так, приблизно,
бджоли бачать світ

Що буде , якщо не буле бджіл?
Якщо ви вважаєте, що проблема різкого зниження кількості бджіл на
нашій планеті стосується лише бджолярів і вчених-ентомологів, то ви
глибоко помиляєтеся. Ситуація настільки критична, що в найближчому
майбутньому можливе повне зникнення цих дивовижних комах. Але
бджолярі і любителі меду не єдині люди, які постраждають від їх
вимирання. Їх відсутність кардинальним чином змінить життя кожного
мешканця Землі, і зараз ми розповімо чому.

Бджоли живуть на всіх континентах нашої планети, за винятком
Антарктиди, а кількість відомих науці видів перевищує 20 000. Ці
чудові комахи існують як в дикому вигляді, так і розводяться людиною

з метою одержання меду. Але наша планета сильно змінилася за
останні десятиліття, і, як вважають дослідники, саме ці зміни
негативно позначилися на житті бджіл. Повсюдне використання
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стільникового зв'язку, кліматичні зміни — все це призводить до
зниження імунітету бджіл, зменшення їх кормової бази і, як наслідок,
до катастрофічного скорочення кількості бджіл на нашій планеті. В
Німеччині, США, Англії, Індії та в багатьох інших країнах світу

Дослідники вважають, що при існуючих темпах скорочення

загальносвітової популяції бджіл ці комахи зникнуть зі списку
мешканців Землі вже до 2035 року. І що ж станеться з людською
цивілізацією?
Те, що станеться з нашим світом після зникнення останньої
бджоли, можна сміливо назвати словом апокаліпсис. Справа в тому,
що, за підрахунками вчених, 80-90% всіх нужденних в запиленні
рослин запилюють саме бджоли, а на частку метеликів, мух, джмелів
і інших комах припадає лише мала частина. Що таке запилення?
Якщо не вдаватися в ботанічні подробиці, то це процес, в результаті
якого утворюється плід і що містяться в ньому насіння. А насіння —
це запорука виживання рослини як біологічного виду.

Що ж ми помітимо в першу чергу, як тільки зникнуть бджоли?
Ми втратимо більшості продуктів рослинного походження і не
тільки. Не стане яблук і груш, апельсинів і лимонів, зникнуть гарбузи та
кабачки, не зможе утворити насіння соняшник, істотно знизиться

врожайність гречки, і ми назавжди забудемо смак соняшникової олії та
гречаної каші. Більшість сортів огірків, кавові, персикові, абрикосові,
сливові дерева, вишня і малина — всі вони утворюють плоди після
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використовувані у сільському господарстві, також не утворюють
насіння без бджіл-запилювачів, і виробництво м'яса і молока також
різко скоротиться. Багато дикорослі види квіткових рослин також
загинуть, якщо не буде бджіл, що запилюють їх квітки.
Неважко здогадатися, що наш світ сильно зміниться після зникнення
бджіл. З цієї причини людству варто об'єднатися і спільними зусиллями
зупинити цей катастрофічний процес, поки ще є час.

Дякую за увагу!
Презентація завершена

