Nagradno žrebanje:

Trije vikend paketi za 4 osebe na
čebelarskem turizmu
1.Kako pogosto v vaši družini uporabljate čebelje pridelke
(1 – nikoli; 2 – občasno/ mesečno; 3 – pogosto/tedensko;
4 – zelo)
• Med
1
2
3
4
• Cvetni prah
1
2
3
4
• Matični mleček
1
2
3
4
• Propolis
1
2
3
4
• Čebelji vosek
1
2
3
4
2 . Kje kupujete čebelje pridelke?
• Pri čebelarju na domu ali na tržnici,
• v specializirani trgovini z zdravo prehrano,
• v supermarketu,
• drugod
Ime priimek:
Naslov:
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3. Kaj je poglavitni razlog
za nakup čebeljih pridelkov
v določeni trgovini?
• Najnižja cena,
• zaupanje v kakovost,
• poznavanje čebelarja,
• priročnost lokacije,
• drugo

JE

.

4. Vaš nasvet čebelarjem
5. Kateri kozarec je namenjen izključno slovenskemu
medu?
a)		

b)		
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Kraj, št. pošte:
Podpis:
Izpolnjeno anketo pošljite na naslov Čebelarske zveze Slovenije, Brdo Pri Lukovici 8,
1225 Lukovica, in sodelujte v nagradnem žrebanju. Izžrebali bomo tri vikendpakete
za 4 osebe, tako da bodo nagrajenci okusili vse čare medenih počitnic. Podarjajo jih:
• Ekološka kmetija z apartmaji »Čebelji gradič«, Serdica 116, Rogaševci;
www.cebelji-gradic.com
• Čebelarstvo in turistična kmetija Jožef Šalamun, Banovci 5a, Veržej;
www.salamun.si
• Apartmaji Marija in Jožef Švagelj, Štanjel 6a, Štanjel; nassa.desella@siol.net
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Žrebanje bo javno in bo potekalo v okviru državnega posveta čebelarjev v Celju marca 2010. Veljavni
bodo samo v celoti izpolnjeni kupončki, ki bodo do žrebanja prispeli na naslov Čebelarske zveze Slovenije. Rezultati žrebanja bodo dokončni, pritožbe na žrebanje ne bodo mogoče. Imena
nagrajencev bodo objavljena na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije www.czs.si, najpozneje 15 dni po žrebanju pa bodo nagrajenci prejeli tudi pisno obvestilo. Po zakonu o dohodnini so
nagrajenci davčni zavezanci, zato morajo ČZS sporočiti svojo davčno številko. Vsak sodelujoči s podpisom potrjuje, da sprejema pogoje nagradne igre. ČZS bo ravnala v skladu z zakonom
o varovanju osebnih podatkov in v skladu s soglasjem staršev ali skrbnikov. Več informacij o nagradni igri najdete na spletnem naslovu www.czs.si.
Zgibanka je izdana kot podpora dobrodelno-izobraževalni akciji »En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev«, ki poteka v vseh vrtcih po Sloveniji.
Izdala: Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu. Besedilo: Lidija Senič, Nataša Lilek, Anica Košir-Kropivšek. Lektoriranje: Nuša Radinja. Fotografije: arhiv ČZS,
Anica Košir-Kropivšek, Črt Kozlovič, osebni arhiv ge. Barbare Miklič Türk. Ilustracije: Vera Zgonik. Oblikovanje in tisk: Littera picta. Naklada: 300.000, maj 2009.

Čebele v naravi nabirajo nektar
(medičino) in mano in ju
predelajo v med. Med skladiščijo
v satnih celicah, ki jih zaprejo z
voščenimi pokrovci. Ko je med
zrel, ga čebelar samo pretoči iz
satja v drugo posodo. Ker pa čebele nikoli
ne nabirajo medičine in mane samo na
eni rastlinski vrsti, poznamo različne
vrste medu. V Sloveniji so najpogostejši
cvetlični, gozdni, lipov, akacijev, smrekov
in hojev med. Čebelarji pridobivajo tudi
manjše količine medu oljne ogrščice in
regratovega medu.

Izločajo ga mlade čebele in z njim hranijo
čebeljo zalego ter vse njeno življenje
tudi matico. Znanstveniki so ugotovili,
da matični mleček prav zaradi
svojih sestavin zelo pozitivno vpliva
na človeški organizem.
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Čebele z letanjem s cveta na cvet nabirajo
cvetni prah, pri tem pa opravljajo pomembno nalogo, ki ji pravimo
opraševanje. Cvetni prah prinesejo v posebnih koških na zadnjih
nožicah v panj in ga shranijo v satnih celicah. Tak cvetni prah
imenujemo izkopanec, ker ga čebelar izkoplje iz satnih celic. Znan pa
je tudi cvetni prah osmukanec. Čebelar ga
pridobi tako, da na vhod panja
namesti posebne mreže,
imenovane smukalniki, na katerih
čebelam tovor (cvetni prah) pri vhodu v panj odpade iz koškov.

Čebele iz voska izdelajo svoje bivališče,
ki ga imenujemo satje. Matica v celice
satja zalega jajčeca, iz katerih se
razvijejo mlade čebele. V satne celice
čebele odlagajo tudi med in
cvetni prah.

Izdelaj izdelek na temo čebele

Potrebujemo:
– drevesno vejo
– črn in siv kolaž papir ali šeleshamer
– rumen, oranžen, zelen kolaž papir
– paus papir
– uho lepilo
– škarje
– olfa nož
– lepilno pištolo
– laks
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PROPOLIS
Čebele ga uporabljajo za
zaščito svojega doma
pred vsiljivci in neugodnimi
vremenskimi vplivi.
Naberejo ga na smolnatih
delih rastlin, potem pa ga
obogatijo še z dodatkom
nekaterih svojih snovi.
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CVETOČA VEJA
S ČEBELAMI

Iz sivega papirja izrežemo
telesa čebel, na straneh
zarežemo z olfa nožem,
v zareze vstavimo krila
izrezana iz paus papirja,
na glavo prilepimo tipalke
iz črnega papirja.
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Iz rumenega papirja izrežemo cvetove
različnih velikosti, v sredino prilepimo krog
oranžne barve, cvetne liste upognemo
navzgor, da cvet postane reliefen. Pod
cvetove prilepimo po dva ali tri zelene liste
sorazmerne z velikostjo cveta.
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Z lepilno pištolo
vse razvrstimo in
pritrdimo na vejo,
ki jo nato s cvetovi
visečimi navzdol z
laksom privežemo,
tako, da visi s stropa,
balkona….

Življenje v panju:
matica,
čebele delavke,
troti.

ČEBELJA DRUŽINA IN BIVALIŠČE ČEBEL

ČEBELE DE

LAVKE

ŽINA

ČEBELJA DRU

Čebele živijo v združbah, ki jih
imenujemo DRUŽINE. V njih so matica,
čebele delavke in troti. V naravi živijo v
panjih, skalnih in drevesnih razpokah,
votlinah, špranjah zidov …, sicer pa
jih gojijo čebelarji, zato so njihov dom
PANJI.
1. čistijo celice v
panju in čistijo telo;

Čebele delavke so v čebelji družini najmanjše. V eni družini je od 30.000–60.000
delavk in tudi več. Hranijo se z medičino (nektarjem) ali mano, s cvetnim prahom in z
matičnim mlečkom. Delimo jih na hišne in pašne čebele.

Hišne čebele opravljajo delo po vnaprej določenem vrstnem redu:
4. proizvajajo vosek in
gradijo satje;

2. krmijo ličinke
čebel in
matico;

MATICA
Matica je mati vseh čebel delavk in trotov. Drugod
po svetu ji čebelarji pravijo tudi kraljica. Je večja
od čebel delavk. V čebelji družini je vedno samo ena
matica. Mlade čebele matico hranijo z matičnim
mlečkom. Matica leže jajčeca, živi pa do 5 let.

3. v satne celice odlagajo
mano in nektar, tlačijo
cvetni prah, skrbijo za
dozorevanje medu;

5. stražijo vhod v panj.

TROTI

Troti so samci v čebelji družini. V eni družini
je od nekaj sto do nekaj tisoč trotov. Ne
nabirajo medičine ali mane. Njihova naloga
je, da oplodijo matico in skrbijo, da je v panju
topleje ter spodbujajo delavke k izletu na pašo. Živijo
spomladi in poleti, in to 4–8 tednov.

Poleti živijo čebele okoli
enega meseca, pozimi pa
okoli pet mesecev.
Pašne čebele letajo na
pašo
in nabirajo medičino ali
mano,
cvetni prah,
propolis, vodo.

KJE LAHKO IZVEŠ ŠE VEČ
ZANIMIVEGA O ČEBELARSTVU?
Pri čebelarju na domu,
pri Čebelarski zvezi Slovenije,
Javni svetovalni službi v čebelarstvu,
tel. 01/729 6100,
če povabiš čebelarja v šolo ali vrtec,
v čebelarskem krožku, če ta deluje na šoli,
v glasilu Slovenski čebelar, knjigah, filmih,
v knjižnici Čebelarskega centra Slovenije na Brdu pri Lukovici in na spletni
strani ČZS: www.czs.si.

ALI VEŠ:

da je v Sloveniji doma kranjska čebela – kranjska sivka (Apis mellifera carnica),
ki je pri nas zaščitena,
da je delo vsake čebele delavke določeno samodejno glede na njeno starost in
da matica izleže od 2.000–3.000 jajčec na dan?

Zgledujmo se po čebelah – bodimo marljivi,
disciplinirani, natančni in organizirani.
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