Leitfaden für Mentoren
Priročnik za mentorje
Biene – Blüte – Mensch
Čebela – cvet - človek

Bezirksverband für Bienenzucht
Völkermarkt

Če belarska družba o kraju
Velikov ec
Priročnik za mentorje
Približno 500 čebelark in čebelarjev, ki se v okraju Velikovec ukvarja s
čebelarstvom, vas prav prisrčno pozdravlja in vam nudi pogled v povezavo

ČEBELA –CVET - ČLOVEK
Najvažnejši cilji naše dejavnosti so:
- Zagotovitev prašenja po vsem območju
- negovanje naše enkratne naravne in kulturne pokrajine
- ohranjanje stoletja stare tradicije čebelarstva CARNICA

Čeb elj a dr už ina
Dokazano je, da čebele na zemlji že obstajajo 60 milijonov let. (Pra-čebela,
konzervirana v jantarju). Zaradi novodobnih sprememb v kmetijstvu in
gozdarstvu, čebele lahko preživijo samo s pomočjo ljudi (čebelark in
čebelarjev).
Čebelja družina je organska celota, neka oblika organizma. Posamezna čebela
ne more preživeti.
Življenjsko potrebno za ohranjanje čebel in s tem zagotovitev prašenja v naši
kulturni pokrajini je upoštevanje osnove hrane za čebele z negovanjem
mnogovrstnega rastlinstva. (polje, travnik, vrt in gozd)
Čebelja družina sestoji
poleti

pozimi

iz ene matice
in do 75.000 čebel delavk
do 4.000 trotov

iz ene matice

matica

Pozimi v čebelji družini ni
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brez trotov

trot

Ali veš?

A
B
C

in 12 do 75.000 čebel delavk

matice
čebel delavk
trotov

čebela delavka

Zmogljivost čebelje družine

Čebelja družina za lastno preskrbo letno potrebuje približno:
- 60 kg medu,
- 45 kg vode
- 35 kg peloda
Da se čebelji medeni mehur napolni z nektarjem, to je pribl. 20 mg = 1/50 g,
mora poletiti na pribl. 80 do 120 cvetov; za kar portebuje 10 do 15 minut in
preleti do 1 km.
Za 1 kg medu so potrebni 3 do 4 kg nektarja ali manje, odvisno od količine vode
in deleža sladkorja. Da nabere 3 kg nektarja, mora odleteti 150.000 krat. Preleti
do 150.000 km in obišče 12 do 20 milijonov cvetov. Preletena pot odgovarja
skorajda štirikratnemu obsegu zemlje.
Do 1 miliarde obiskov na cvetlicah lahko štejemo na leto za eno čebeljo družino
– resnično dobra zmogljivost.
Ali veš?
Koliko kilometrov preleti čebela za 1 kg medu?
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A

do 150.000

B

do 90.000

C

do 10.000

Divje čebele potrebujejo našo zaščito
Obstaja nad 500 vrst, ki jih razdelimo na 3 skupine:
Solitarne čebele – živijo kot čebele samotarke, t.j. vsaka samica zgradi svoje
gnezdo in brez pomoči sovrstnikov krmi svoj zarod.
Socialne divje čebele – v to vrsto spadajo med drugim čmrlji, ki živijo v
enoletnih socialnih skupinah.
Zajedavske divje čebele – ne oskrbujejo lastnih gnezd. Jajčeca odlagajo v tuja
gnezda, zlorabljajo vrste živali, ki gradijo gnezda in se zaradi tega
tudi poimenujejo čebele kukavice.

Divje čebele so urne obiskovalke cvetov – pelod in nektar najprej shranijo v
vnaprej narejeni in zaščiteni zaleženi celici, v katero odlagajo jajčece
in jo nato zaprejo.
Divje čebele so močno ogrožene zaradi:
- pomanjkanja možnosti za gnezdenje
- sredstev za varstvo rastlin (tudi herbicidov)
- monokultur in prezgodnje košnje
- pomanjkanja hrane
Ali veš?
Domača čebela spada k
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A
B
C

solitarnim čebelam
socialnim čebelam
zajedavskim čebelam

Med – kakovostno živilo
Čista narava

Pravi, naravni med šteje k najčudovitejšim darovom narave. Naše čebele
navirajo sladki nectar iz čaš cvetja in mano na listih in iglah dreves. Čebele v
panjih odtegnejo odvečno vodo in dodajo svoje telesne snovi in pustijo, da med
v satjih dozori.
Čebelarka, čebelar vzame del zadelanega satja iz panja in ga s točilom spravlja
iz satja.

o
o
o
o
o
o
o
o

V medu najdemo pribl. 200 različnih snovi:
do 20 različnih vrst sladkorja, predvsem
28 – 48 % sadnega- in 22 – 40 % grozdnega
sladkorja
do 12 različnih fermentov (enzimov)
razne aminokisline
do nad 50 aromatičnih snovi in vonjav
do 1,2 % cvetličnega peloda, rudnine
razne vitamine in inhibitine
snovi, ki uničijo bakterije idr.

Velika količina vsebin v naravnem, uravnotežnem
razmerju je bistvenega pomena za optimalno
presnovo. Pozitivni učinek na človeški organizem ni
možno razlagati na osnovi posamezno učinkujočih
substance, temveč na součinkovanju več snovi, ki
jih najdemo v medu.

Ali veš ?
V medu so do zdaj našli
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A
B
C

do 200
do 150
do 90 vsebin

Gozdnje mravlje
Mala rdeča gozdna mravlja “Formica polyctena” je ena najvažnejših pomočnic v
gozdu, gozdna policija!
Mravljišče sestoji iz:
- 800 do 5.000 mravelj matic, ki živijo do 25 let, najpogosteje pa 5 do 7 let.
- 800.000 do 1.000.000 mravelj delavk – življenjska doba 2 – 3 leta
- Nekaj tisoč samcev – samo spomladi

Zakaj so mravlje tako važne?
- Ohranijo zdravje gozda, ker na dan in gnezdo uničujejo do 120.000 škodljivega
mrčesa.
- Zboljšajo tla, ker joih zrahljajo, premešajo plast humusa in gnojijo z mikroorganiszmi.
Poskrbijo za:
- Naravno razmnoževanje raznih rastlin zaradi raztrošenja semen.
- Povečanje rodnosti lesa, semen, jagod in gob.
- Večji pridelek gozdnega medu zaradi negovanja in pospeševanja proizvajalcev mane.
- Izboljšanje paše divjadi zaradi boljših pogojev rasti sejancev in zelišč.

- Mravljinčja kislina (naravni insekticid) ščiti ptice in divjad pred pršicami, klopi,
jelenjimi zolji, žerkami in drugimi mučitelji.
Zaradi obširnega za zdravje in rodnost gozda važnega zaščitnega in koristnega
učinka so gozdne mravlje zaščitene.
Mlada gnezda mravelj se morajo ščititi pred pticami pevkami, predvsem pred
žolnami, pred lisico, jazbecem in fazanom, ker zalezujejo mravljični zarod in
uničijo gnezdno kupolo. Dež lahko vdre in gnezdo odmre.
Na žalost tudi ljudje pogosto, ali namenoma ali iz nevednosti, uničijo gnezda.
Ali veš ?
Koliko mravelj matic je lahko v enem mravljinčjem gnezdu?
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A
B
C

1
100
do 5.000

Cvetlični pelod – dragocen proizvod tudi za človeka
Cvetlični pelod nastaja v anteridiju cveta in je moško seme cveta. Za čebele je
to „kruh čebele“ – edini vir beljakovin.
Pelod je eden naravnih proizvodov z najvišjim deležem življensjsko potrebnih
aminokislin – 11 do 28 %. Vsebuje 18 različnih, od teh vseh 8 življenjsko
potrebnih.

Odvisno od izvora cvetov so barve pelodnih vrečic lahko zelo različne. Ena
pelodna vrečica lahko sestoji iz 12.000 posameznih pelodov.
Pogosto so rumene, lahko pa so tudi bele, oranžne, sive, rjave, črne in celo
modre ali zelene. Določanje pelodov dokaže izvor medu.
Pelod vsebuje visoko število zelo važnih vitaminov; vse skupine B, C, E.
Pelod vsebuje veliko količino karotinoidov, različnih fermentov in poleg tega še
antibiotične snovi.
Žel e roja l – kraljevski krmilni sok
Žele rojal je belkast, biserovinast proizvod s kiselkastim, rahlo sladkastim
okusom, ki ga proizvajajo predvsem čebele dojilje v starosti od 6. do 16. dne za
matico in mlad zarod. Matica se krmi izključno z želejem rojalom.
Ali veš ?
Koga se krmi izključno z želejem rojalom?
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A
B
C

trota
matico
čebele delavke

Gozd

-

Oblikuje pokrajino, ustvarja prostor za počitek
vpliva na okolje; izravnavanje temperature in vodnega ravnotežja
čisti in obnavlja zrak in vodo
ščiti pred nevarnostmi, če voda odnese zemljo in se premestijo tla ter
pred snežnimi in zemeljskimi plazovi
- daje preko proizvajalcev v mano, iz katere čebele naredijo gozdni med.
Ali veš ?
Kaj daje gozd čebeli?
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A
B
C

senco
počitek
mano

Čebela – pokrajina – kmetijstvo

Znanstveniki menijo, da brez prašenja čebel več kot 20.000 vrst divjih rastlin ne
bi bilo več. Čebele bistveno soustvarjajo okolje z žilvljenjem in barvami in s
prašenjem cvetov ustvarijo hrano in pogoj za novo življenje.
Mnogo kmetisjskih koristnih rastlin, sadje in jagode, je odvisnih od tujega
prašenja skozi čebele; pri sadju do 85/90 %.
Če se leta dolgo kosi pred cvetnejem (silaža), travniške rože izginjajo. Brez cveta
čebele ne letijo in ni možnosti pridobivanja polnovredne krme. Bolezni,
pomanjkanje hormonov in problemi brejosti so posledice. Ostane samo še
pokrajina brez barv in življenja!
Ali veš ?
Ali je pridelek sadja skozi prašenje cveta zagotovljen s

?8

A
B
C

40 %
60 %
90 %

Propolis – Najstarejši antibiotik
Osnovno snov, smolo in balzam, čebele nabirajo na različnih rastlinah,
predvsem na popkih in v skorji dreves. Dodajo svoje lastne telesne sekrete
in vosek. Propolis se v čebeljih družinah uporablja kot bradbeni material, kot
snov za reparature, izolacijo in predvsem za sterilizacijo. Propolis velja tudi za
najstarejši, naravni antibiotik. Ima baktericidni, fungicidni in celo virencidni
učinek.

Propolis se pridobiva s posebnimi rešetkami in se
- v malih količinah skupno s posebnim voskom žveči
- se uporablja v alkoholični tekočini (propolisove kapljice, na kosu kruha ali
žlički medu)
- drobno zmleto, primešano kremnemu medu
- ali pa v obliki propolisove kreme za kozmetiko
Čebelni vosek – radbeni material v čebelji družini

V kombinaciji z medom in propolisom, v obliki žvečilnega voska, medu v satju za
sveče, za osnovo za mazilo in za uporabo v kozmetični industriji.
Ali veš ?
Kje nabirajo čebele osnovno snov za propolis?
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A
B
C

na cvetju na drevesih
na travniku
na popkih, iglah in skorji

Pogled v notranjost čebelje družine
Razvoj in naloga čebele na en pogled

Čebele, ki se zvalijo v mesecih od februarja do konca junija, dosežejo le starost
6 do 7 tednov; tiste od junija do oktobra pa 6 do 8 mesecev!

Ali veš ?
Koliko dni potrebuje čebela delavka da se izvali?
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A
B
C

17 dni
21 dni
23 dni

Rob gozda

- Rob gozda ščiti gozd in oblikuje pokrajino
- Na robu gozda raste raznoliko domače grmovje in drevje kot:
vrba, leska, glog, črni trn, trepetlika, divja češnja, hrast idr.
- leglo za solitarne čebele, čmrlje, mravlje, pajke, pršice, strigalice,
stonoge, ježe in druge koristne živali.

Ali veš ?
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A
B
C

na robu gozda
v vrhu dreves
v gozdu samem

Ali ste že vedeli, da
- deset čebel tehta 1 gram
- ena čebela preleti v dveh minutah 1 km
- ena čebela v svojem življenju preleti 8.000
km
- je 1 kg medu življensko delo 350 do 400
čebel
- bi morala 1 čebela za ½ kg medu 3,5 krat
leteti okrog zemlje
- zimska čebela doseže starost 9 mesecev
- poletna čebela umre že po 6 tednih
- postane matica lahko 4 leta
- matica v mesecih mai/junij odlaga 3.000
jajčec na dan
- 1.500 do 1.800 jajčec tehta toliko kot znese
lastna teža matica
- tehta 5.000 jajčec 1 gram
- vsako oplojene jajčece / iz vsake zakrinkane
čebele delavke lahko nastane matica
- dobiva vsaka zakrinkana čebela 2.000
obiskov z nego
- vsaka zakrinkana čebela tekom 6 dni 500krat zviša začetno težo – za primerjavo;
dojenček bi v 6 dneh moral tehtati 32 statov
- je potrebnih 14.000 največjih zrn cvetnega
prahu za en gram peloda
- je potrebnih 300.000 najmanjših zrn
cvetnega prahu za en gram peloda
- iz oplojenih jajčec nastanejo čebele ženskega
spola in iz neoplojenih jajčec troti

Ali veš?
Koliko stara postane poletna čebela?

?
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A

do 7 mesecev

B

do 3 mesecev

C

do 6 tedno

Zdaj veste več o zvezah!
čebela – cvet - člo vek
(čebelarka/čebelar)
Ali bi to bilo zate?

Biti čebelarka, čebelar pomeni:
-

smiselno oblikovanje prostega časa
zaposlenost z učinkom znižanja stresa in visoke vrednote prostega časa
zavestno doživljanje narave v letnih časih
konjiček brez hrupa in emisije
individualno oblikovanje; doživljanje uspeha
psihološki in sociološki vidiki
stroškovno nevtralno zaposlovanje, dodatni zaslužek možen
izdelovanje proizvodov, ki se ne morejo proizvajati ne komercialno ne
industrijsko
- skupnost, ki povezuje ljudi
- važno kulturno delo rgije
(zagotavljanje prašenja in zvišanje ljudskega zdravja že od časa Marije
Terezije – vsak kmet je moral imeti čebelje družine)
Če se strinjate – društvo čebelarjev je gotovo v tvoji bližini !

