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GEOGRAFSKI VIDIKI STANJA GOJENE POPULACIJE KRANJSKE ČEBELE
(Apis mellifera carnica) V SLOVENIJI NA PRIMERU POLJANSKE DOLINE
Izvleček
Diplomsko delo predstavi in ovrednoti stanje gojene populacije kranjske čebele v Sloveniji na
primeru razgibanega podeželskega območja Poljanske doline. Prikaže vlogo čebel v naravi,
njihov pomen za človeka ter hkrati opozori na vpliv človekovega delovanja v okolju na
čebele. Težave, s katerimi se čebele soočajo, opozarjajo na pojavljanje neugodnih razmer za
življenje tako čebel kot drugih živali in nenazadnje človeka. Teoretična spoznanja iz literature
so preverjena in nadgrajena v intervjujih s čebelarji s proučevanega območja. Na podlagi
zbranih in analiziranih podatkov je vzpostavljen pregled različnih dejavnikov, ki vplivajo na
stanje čebel, pri čemer so nekateri podatki kartografsko prikazani s programom geografskih
informacijskih sistemov. Ugotovitve potrjujejo povezavo med nizko obremenjenostjo okolja
in dobrim zdravstvenim stanjem čebel. Kljub opisanim težavam Poljanska dolina z vsemi
prikazanimi značilnostmi za čebele ne predstavlja problematičnega, ampak razmeroma
ugodno okolje.
Ključne besede: kranjska čebela, ogroženost, indikator stanja okolja, Slovenija, Poljanska
dolina
THE GEOGRAPHICAL ASPECTS OF CONDITION OF CARNIOLAN HONEY BEE
(Apis mellifera carnica) POPULATION IN SLOVENIA BASED ON THE EXAMPLE
OF THE POLJANE VALLEY
Abstract
The thesis discusses and evaluates the condition of the Carniolan honey bee population in
Slovenia as illustrated in the example of the varied countryside area of the Poljane valley. It
focuses on the role of the bees in nature, their importance for humans and shows how people
interfering with the environment affect the bees. The problems that the bees are faced with are
a clear indicator of the unfavourable conditions that affect the bees, other animals and also
people. The theoretical conclusions derived from various written sources are tested and
upgraded through the interviews with the beekeepers from the chosen area. The collected data
is analysed and used as a source for various factors that influence the condition of the bee
population. Some of the data are presented with the use of the geographic information system.
Based on the results, we can confirm the connection between the low pollution of this area
and the good health condition of the bees. Despite the discussed problems, the valley of
Poljane is not a problematic, but still a rather pleasant environment for the bees.
Key words: Carniolan honey bee, endangerment, environment state indicator, Slovenia, the
Poljane valley
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1. UVOD
Čebela ima v slovenski kulturi posebno mesto; v njej vidimo simbol pridnosti, gospodarnosti,
vzajemnosti in sodelovanja. Dolga tradicija čebelarjenja se kaže tudi v ljudski umetnosti na
poslikanih panjskih končnicah, čebelnjaki pa predstavljajo tipično arhitekturo slovenskega
kmečkega stavbarstva, ki plemeniti kulturno podobo slovenske pokrajine. Čebele in
čebelarstvo pomembno zaznamujejo identiteto našega prostora, kar daje dodano vrednost in
veča pomembnost vsemu, kar je s to dejavnostjo povezano. Čebelarstvo ima tudi velik
gospodarski pomen. Čebelji pridelki so zelo zaželeni v prehrani in skrbi za zdravje, a
gospodarsko še veliko pomembnejša je vloga čebel pri opraševanju žužkocvetnih rastlin in s
tem posredno pri pridelavi hrane.
V Sloveniji število čebelarjev strmo narašča, kar bi lahko pripisali veliki promociji
čebelarstva v zadnjih letih, izdanim publikacijam, medijski podpori, državni podpori za
čebelarje začetnike, okoljskemu ozaveščanju in izvajanju čebelarskih krožkov ter drugih
aktivnosti po šolah. Po podatkih Centralnega registra čebelnjakov Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano je bilo leta 2004 v Sloveniji 6.860 čebelarjev, leta 2014 pa že 10.145.1
Povprečno število družin na čebelarja se je v enakem obdobju zmanjšalo z 22,8 na 17,8
čebeljih družin na čebelarja (Centralni register čebelnjakov, 2014).
Dinamiko naraščanja in upadanja števila čebeljih družin tudi pri nas že nekaj časa bistveno
zaznamuje odmiranje čebeljih družin. Avtohtono vrsto kranjske čebele še dodatno ogroža
mešanje čebel.
Želja po povečanju dobička v sodobnem čebelarstvu je spodbudila preizkušanje čebeljih
podvrst in s tem prevoz živih čebel po svetu. Sprva so raznašali predvsem evropske podvrste
čebel, v začetku temno čebelo, pozneje zlasti italijansko in kranjsko čebelo. V drugi polovici
20. stol. so se v Evropi in Ameriki začeli poskusi tudi z neevropskimi podvrstami ter prevoz
čebel na pašo na velike razdalje (daljni ruski vzhod). To je povzročilo izgubo avtohtonih ras
čebel v mnogih zahodnoevropskih državah, k čemur so pripomogli tudi slovenski trgovci s
čebelami, ki so do prve svetovne vojne v države zahodne in severne Evrope izvozili približno
150.000 čebeljih družin. Danes je trgovino s čebelami zamenjala trgovina s čebeljimi
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V podatkih so zajeti le čebelarji, ki so vpisani v register čebelnjakov. V prvih letih vzpostavitve registra je bil
vanj vpisan manjši delež čebelarjev kot v kasnejših letih, tako da je dejansko naraščanje števila nekoliko manj
intenzivno.
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maticami, ki je spodbudila nekatere čebelarje, da so se specializirali za njihovo vzrejo
(Resolucija o zaščiti ..., 2014).
S trgovanjem s čebelami na večje razdalje se je v Evropo razširil tudi zajedavec varoja
(Varroa destructor), kar predstavlja simbolni začetek ogrožanja evropskih čebeljih podvrst.
Te na varoje niso evolucijsko prilagojene in zanje še nimajo razvitega obrambnega
mehanizma, zaradi česar so postale popolnoma odvisne od pomoči človeka.
Novi zajedavec in nadaljevanje prometa z živimi čebelami sta pospešila širjenje in pogostost
različnih virusnih in drugih povzročiteljev čebeljih bolezni. Poleg tega je stalno večanje
intenzivnosti kmetijske proizvodnje pripeljalo do večje izpostavljenosti fitofarmacevtskim
sredstvom in propada nekaterih pašnih virov, kot so ajda in cvetoči travniki. Fitofarmacevtska
sredstva občasno povzročijo pomore čebel, zaznati pa je tudi njihovo subletalno delovanje, ki
med drugim oslabi imunski sistem čebel in s tem poveča njihovo dovzetnost za razvoj in
širjenje bolezni.
Kranjska čebela (Apis mellifera carnica) je v Sloveniji zaščitena na podlagi Zakona o
živinoreji, ki jo opredeljuje kot avtohtono pasmo in določa njeno posebno varstvo. Glavna
grožnja kranjski čebeli je njeno mešanje z drugimi čebeljimi podvrstami, znotraj Slovenije pa
mešanje kranjskih čebel z različnih podnebnih območij. Večja odmiranja v avtohtoni
populaciji kranjske čebele še dodatno ogrožajo genski sklad populacije (Resolucija o zaščiti
..., 2014).
1.1 Namen, cilji in delovni hipotezi
Namen diplomskega dela je z različnih geografskih vidikov predstaviti in analizirati stanje
gojene populacije kranjske čebele najprej v splošnem v slovenskem prostoru in podrobneje na
primeru Poljanske doline, nato ugotovitve o razmerah za življenje čebel in posredno o
kakovosti okolja povezati in ovrednotiti. Pri tem želimo:
-

preveriti številčno zastopanost oz. gostoto poseljenosti s čebeljimi družinami, naravne
razmere za življenje čebel ter razpoložljivost čebeljih paš in pašne razmere na
obravnavanem območju;

-

predstaviti vlogo čebel v naravi in njihov posredni in neposredni pomen za človeka,
hkrati opozoriti, kako človekovi posegi v okolje vplivajo na čebele, s kakšnimi
težavami se čebele danes srečujejo ter pojasniti glavne možne vzroke aktualne
problematike odmiranja čebeljih družin;
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-

pregledati vidike ogroženosti kranjske čebele, avtohtone vrste medonosne čebele pri
nas;

-

prikazati nekatere spremembe, ki so se zgodile na obravnavanem območju in njihov
vpliv na čebele, hkrati pa čebele in njihove pridelke obravnavali kot občutljiv
indikator stanja in sprememb v okolju;

-

osvetliti raznovrstnost in kompleksnost dejavnikov, ki vplivajo na življenjske razmere
čebel.

Postavili smo naslednji delovni hipotezi:
-

Čebele so pomemben indikator razmer in sprememb v okolju. S proučevanjem
problematike odmiranja čebel in težav, s katerimi se srečujejo, imamo boljši pregled
nad neposrednimi in posrednimi posledicami človekovega delovanja v okolju.

-

Poljanska dolina kot primer razgibanega predalpskega podeželskega območja
predstavlja varno in čebelam naklonjeno okolje.

1.2 Metodologija in zgradba dela
V delu so najprej predstavljene splošne značilnosti medonosne čebele in čebelje družine, saj
je vsaj osnovno poznavanje biologije čebele, organiziranosti čebelje družine in čebeljih
opravil nujno za njihovo nadaljnje razumevanje. Izpostavili smo lastnosti slovenske avtohtone
vrste kranjske čebele, zaradi katerih je pri nas in v svetu zelo cenjena, ter dejavnike, zaradi
katerih prihaja do njene ogroženosti.
V naslednjem poglavju je opredeljeno obravnavano območje z orisom predvsem tistih
naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti, ki neposredno ali posredno vplivajo
na čebeljo populacijo. Kot naravnogeografsko enoto proučevanja smo izbrali Poljansko dolino
v širšem smislu, ki smo jo zamejili po mejah porečja Poljanske Sore. Zaradi neskladja med
izbrano naravnogeografsko enoto Poljanske doline in različnimi prostorskimi enotami
(občine, čebelarska društva, gozdnogospodarske enote …) smo imeli težave s pridobivanjem
podatkov z različnih tematskih področij za povsem identično območje. Kjer je bilo le mogoče,
smo zbrali in predstavili podatke za celotno Poljansko dolino, drugod smo se glede na
dostopnost podatkov poskušali izbranemu območju čimbolj približati. Pri prikazu sprememb
drevesne sestave gozda smo obravnavali gozdnogospodarske enote Žiri, Sovodenj, Poljane in
Škofja Loka, ki pokrivajo večji del Poljanske doline, pri Škofji Loki pa zajamejo še nekaj
5

ozemlja Selške doline in Sorškega polja. Pri nekaterih drugih področjih smo podatke pridobili
za osrednje tri občine v Poljanski dolini: občine Žiri, Gorenja vas – Poljane in Škofja Loka.
Za večji del podatkov s področja čebelarstva smo se (zaradi njihove zahtevnosti pridobivanja)
osredotočili le na eno čebelarsko društvo – Čebelarsko društvo Blegoš, ki pokriva osrednji del
Poljanske doline. Območje društva smo tako izbrali kot reprezentativno okolje Poljanske
doline. Zajema prisojna pobočja na levem in osojna pobočja na desnem bregu Poljanske Sore.
Zaznamuje ga velika reliefna razgibanost, ki obsega tako dolinsko dno kot hribovite predele z
značilnimi naravno in družbenogeografskimi dejavniki.
V nadaljevanju je delo razdeljeno na tematske sklope. Znotraj posameznega sklopa smo
najprej v splošnem predstavili izbrano tematiko, nato prehajali s širšega na ožje območje. Na
kratko smo analizirali stanje in predstavili pridobljene podatke o obravnavani temi za
slovenski prostor, nato smo analizirali dostopne podatke za Poljansko dolino in jih dopolnili s
povzetki intervjujev, ki smo jih opravili s čebelarji Čebelarskega društva Blegoš.
Med intervjuvanimi čebelarji so bili zastopani tako manjši, povsem ljubiteljski čebelarji z do
15 čebeljimi družinami, kot nekoliko večji čebelarji, z več kot 60 čebeljimi družinami,
katerim čebelarstvo predstavlja dopolnilno dejavnost. Pozorni smo bili, da smo v intervju
zajeli čebelarje, ki čebelarijo v hribovitih, tudi nekoliko odmaknjenih predelih in tiste, ki
čebelarijo v dolini. Vključili smo tako čebelarje, ki imajo čebele na južnih, prisojnih pobočjih
na levi strani Poljanske Sore, kot tiste, ki čebelarijo na osojnih pobočjih na desni strani
Poljanske Sore. Priprava vprašanj za intervjuje je potekala na podlagi informacij in podatkov,
ki smo jih pred tem pridobili iz literature. Intervjuje smo posneli in nato zapisali.
S fitogeografsko razdelitvijo Slovenije, pregledom pomembnejših medovitih rastlin, ki jih
najdemo na proučevanem območju in s podrobnejšo obravnavo gospodarsko pomembnih
čebeljih paš na podlagi podatkov in kart katastra čebelje paše smo predstavili pašne razmere v
slovenskem prostoru in v Poljanski dolini. Pri opisu prostorske razporeditve čebeljih paš v
Sloveniji smo se oprli na naslednje naravnogeografske regionalizacije:
- naravnogeografska regionalizacija avtorjev: Gabrovec, Kladnik, Orožen Adamič, Pavšek,
Perko in Topole (Geografski atlas Slovenije, 1998);
- naravnogeografska členitev Slovenije za potrebe šolske geografije avtorjev Žiberna, I.,
Natek, K., Ogrin, D. (2004);
- regionalizacija Slovenije po sonaravnih kriterijih avtorja Plut, D. (1999).
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Za Poljansko dolino smo izračunali pašno ugodne lokacije za čebelnjake na podlagi
potencialno dostopne paše ter na kratko predstavili nekaj značilnosti lokacij stacionarnih
čebelnjakov.
Naslednji dve poglavji sta namenjeni pomenu čebel za naravo in človeka. Najprej smo se
osredotočili na najpomembnejšo vlogo čebel v naravi – opraševanje rastlin – in preverili
gostoto poseljenosti s čebeljimi družinami, nato smo se posvetili še drugi pomembni vlogi
čebel za človeka – čebeljim pridelkom. Visok donos medu je tudi pokazatelj blagostanja
čebelje družine, ki govori o močni družini, obilju hrane v naravi in posledično dobri oprašitvi
rastlin.
V nadaljevanju smo osvetlili vpliv človekovih posegov v naravi na čebele, spremembam, do
katerih prihaja v okolju, in težavam, s katerimi se čebele srečujejo. Teoretične spoznanja, ki
smo jih pridobili iz literature, smo preverjali in nadgrajevali v pogovorih s čebelarji.
Predstavili smo vpliv podnebnih in vremenskih sprememb na čebele, izpostavili najpogostejše
bolezni in škodljivce, ki ogrožajo čebelje družine v Sloveniji, prikazali vlogo čebel kot
indikatorja stanja v okolju ter učinkovanje fitofarmacevtskih sredstev na čebele. Pregledali in
ovrednotili smo možne vzroke za odmiranje čebeljih družin in predstavili gibanje števila
gojenih čebeljih družin v Sloveniji skupaj s podatki o zimskih izgubah čebeljih družin.
Predstavljenih je nekaj podatkov iz Registra čebelnjakov Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Kakovost podatkov je odvisna od različnih okoliščin: v prvih letih je
bil v register vpisan manjši delež čebelarjev kot kasneje, poleg tega imajo na podatke
nedvomno določen vpliv tudi načini dodeljevanja subvencij, državnih pomoči, obdavčitev…
Za kartografski prikaz smo podatke obdelali v programskem okolju ArcGIS 10.2. (ESRI,
2014). Nekateri podatkovni sloji so bili na voljo le v rastrski, večina pa v vektorski obliki.
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2. MEDONOSNA ČEBELA IN ČEBELJA DRUŽINA
Najstarejši najdeni fosili čebel izvirajo iz eocena in so stari okrog 40 milijonov let. Domneva
se, da so predniki čebel predatorske ose, ki so živele pred približno 100 milijoni let. Čebele so
se v evoluciji prilagodile na rastlinsko hrano, razvile so značilno razvejane dlačice na telesu
za prenos cvetnega prahu, medno golšo za prenos nektarja in specializirano socialno
obrambno vedenje in komunikacijo, ki jim omogoča boljše izkoriščanje naravnih virov. Če
danes primerjamo čebele in ose, se tako odrasle čebele kot večina os prehranjujejo z
nektarjem ali medom. Razlika nastopi pri prehranjevanju zaroda: mlade ose se prehranjujejo z
žuželkami in pajki, čebelji zarod le z nektarjem in cvetnim prahom. Čebele so za nabiranje
bolje prilagojene: čeprav so ustni deli os prilagojeni za žvečenje in sesanje, je čebelji jeziček
daljši in omogoča sesanje nektarja iz daljših cvetov (Gregorc, 2002).
Po znanstveni klasifikaciji živih bitij v družino pravih čebel Apidae poleg orjaške čebele (Apis
dorsata), pritlikave ali male čebele (Apis florea), vzhodne ali indijske čebele (Apis cerana ali
Apis indica) uvrščamo tudi zahodno medonosno čebelo (Apis mellifera). Medonosna čebela se
je v Evropo in Azijo najverjetneje razširila iz tropskega dela Afrike. Prvi kolonisti so jo
prenesli še na ameriški kontinent, tako da je danes razširjena po vsem svetu. Vrsta medonosne
čebele (Apis mellifera) vključuje tudi slovensko avtohtono pasmo kranjsko čebelo (Apis
mellifera carnica), z drugim imenom kranjska sivka ali kranjica, o kateri bomo govorili v
diplomskem delu (Gregorc, 2002).
2.1 Fiziološka zgradba čebele
Telo čebele sestavljajo glava, oprsje in zadek, pokriva ga hitinski oklep. Na spodnjem delu
glave je ustna odprtina s čeljustmi in rilčkom, ob straneh glave je par velikih sestavljenih oči.
Na vrhu glave so še tri pikčasta očesa, s katerimi zaznavajo svetlobno jakost. Na glavi je par
tipalnic, s katerimi tipajo, vohajo in okušajo. Na oprsje so pritrjeni dva para kril in trije pari
nog, ki so sestavljene iz več členov. Ne služijo jim le za hojo, ampak si z njimi tudi čistijo
telo, nabirajo in prenašajo cvetni prah in gradijo satje. Zadek sestavljajo gibljivo povezani
hitinski obročki. Na koncu zadka je želo z nazaj obrnjenimi kaveljci, ki ob piku v prožno
povrhnjico, kakršna je koža vretenčarjev, preprečujejo izvlečenje iz mesta vboda (Gregori,
2011b). Ko se poskušajo osvoboditi, si želo dobesedno izrujejo iz zadka in zaradi poškodb v 4
do 5 dneh umrejo. Celotno površino telesa čebele pokrivajo dlačice, ki s starostjo odpadajo in
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čebelje telo postaja temnejše. Dlačice na zunanji površini zadka imajo pomembno vlogo pri
opraševanju rastlin in zadrževanju telesne toplote (Gregorc, 2002).
Slika 1: Deli čebeljega telesa

Vir: Gregorc, 1998, str. 27
Medičino in mano nabirajo v medno golšo in jo ob vrnitvi v panj predajo panjskim čebelam.
Hrana, ki jo potrebujejo zase, iz medne golše potuje v srednje in zadnje črevo. Na življenje
čebel pomembno vplivajo njihove žleze. Slinske žleze pomagajo pri prebavi hrane, krmilne
ali goltne žleze proizvajajo matični mleček. Na spodnji strani zadka so voskovne žleze, ki v
obliki majhnih lusk izločajo vosek. Vonjalne žleze, še posebno nasonova žleza, so zelo
pomembne pri komunikaciji čebel, saj izločajo feromone, kemične substance, preko katerih se
čebele sporazumevajo (zaznavajo jih kot vonj ali okus). Žleza strupnica izloča čebelji strup, ki
se nabira v strupnem mešičku in ga čebele ob piku iztisnejo v rano. Količina strupa, ki ga
čebela izloči, je odvisna od starosti čebele in pašnih možnosti v naravi (Gregori, 2011b).
Čebelje krilo med letom naredi 250 do 300 kroženj v sekundi, pri zelo hitrem letenju se
frekvenca še poveča. Čebela v povprečju leti s hitrostjo 24 km/h, krajše razdalje lahko preleti
s hitrostjo do 40 km/h. Trotova krila so večja od delavkinih. Omogočajo mu boljše letalne
sposobnosti in doseganje večjih hitrosti (Gregorc, 2002).
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2.2 Čebelja družina
(Povzeto po: Gregorc, 2002)
Čebeljo družino sestavljajo matica, delavke in troti.
Matica se razvije v matičniku, v posebni celici, ki jo čebele običajno zgradijo na robu sata.
Matica je večja in težja od čebel delavk, ima daljša in širša krila ter dolg in zašiljen zadek.
Njena naloga je zaleganje jajčec in izločanje feromonov, ki služijo organizaciji in vzdrževanju
socialne skupnosti. Če matica preneha izločati feromone, čebele že začnejo vzgajati novo
matico. Pari se le enkrat v svojem življenju z več troti in spermije uskladišči v svoji semenski
mošnjici. Ta zaloga služi za celotno življenjsko obdobje matice – letno zaleže kar 175.000 do
200.000 jajčec.
Matica na dno satne celice izleže jajčece, iz katerega se razvije ličinka, nato buba, iz nje
odrasla čebela. Razvoj matice traja od 14 do 17 dni, delavke od 16 do 24 dni in trota od 20 do
28 dni. Odvisen je od prehrane in temperature – optimalna temperatura za razvoj bube je 32–
35 °C. V primeru nižjih temperatur ali pomanjkanja hrane se razvoj podaljša.
Ob zadostni količini hrane in ustreznih temperaturah je smrtnost zalege nizka – do odraslih
osebkov se razvije do 85 % zalege, pri trotih nekoliko manj, do 60 %, saj se običajno nahajajo
bolj na obrobju čebeljega gnezda. V družinah, ki so ostale brez matice ali v drugih stresnih
situacijah, kot so pomanjkanje hrane, transport družin na pašo, pogosta pregledovanja družine,
se smrtnost zalege poveča. Če je v naravi premalo beljakovin, je kanibalizem pomemben vir
proteinov za preživetje družine.
Na težo in velikost izleženih čebel vplivajo: velikost satne celice, število in starost čebel
krmilk, moč čebelje družine, dostopnost nektarja in cvetnega prahu, letni čas ter morebitne
bolezni.
Iz oplojenih jajčec se razvijejo čebele delavke, ki opravljajo večino aktivnosti družine: gradijo
satje, vzrejajo zalego, čistijo panj, nabirajo cvetni prah, nektar, propolis in vodo, skrbijo za
zorenje medu, branijo panj pred vsiljivci, v jeseni iz družine izločijo trote, zalegajo
neoplojena jajčeca, skrbijo za vzrejo mlade matice in trotov. Določen del delavk se aktivira le
ob morebitnih nenadnih situacijah, sicer večino časa počivajo in zbirajo informacije o
dogajanju v družini in njeni okolici. V določenih okoliščinah (najpogosteje v brezmatični
družini) lahko tudi delavke zalegajo jajčeca. Ta jajčeca so neoplojena, zato se iz njih razvijejo
troti.

10

Aktivno življenjsko obdobje delavke lahko traja od nekaj dni do skoraj enega leta, odvisno od
letnega časa izvalitve, količine in kvalitete hrane v naravi, aktivnosti delavk, pasme čebel in
zdravstvenega stanja. V zmernem klimatskem območju delavka poleti živi od 15 do 38 dni,
spomladi in jeseni od 30 do 60 dni, pozimi povprečno 140 dni. Ob povečani aktivnosti, po
rojenju, spremembi strukture gnezda ali zmanjšanem številu delavk je aktivno življenje čebel
krajše.
Iz neoplojenih jajčec se razvijejo troti, ki v družini praviloma ostanejo od pomladi do jeseni.
Troti so samci v čebelji družini, katerih naloga je oprašitev matice, vzdrževanje temperature v
panju in vzdrževanje delovnega razpoloženja v družini. So nekoliko širši od matice, vendar
krajši. Nimajo voskovnih in vonjalnih žlez, njihov rilček je kratek. Telo trotov ni prilagojeno
za nabiranje nektarja, mane ali cvetnega prahu, niti nimajo žela. Njihove oči so večje in
skupaj s tipalnicami specializirane za opazovanje in sledenje matici, notranji organi pa
omogočajo hitro letenje in uspešno parjenje. Parijo se le enkrat in po parjenju umrejo.
Življenjska doba trotov je od 4 do 8 tednov, le redki lahko preživijo zimo v čebelji gruči. Ko
jih čebele ne potrebujejo več in se paša končuje, jih odstranijo iz panja.
2.2.1 Prehranjevanje čebel
Osnovna hrana čebel so: med, ki ga čebele pridelajo iz medičine ali mane, cvetni prah in
voda. Med zagotavlja ogljikove hidrate, cvetni prah je vir beljakovin, lipidov, vitaminov in
mineralov (Gregorc, 2002). Na leto čebelja družina porabi približno 60 kg medu, 30 kg
cvetnega prahu in 80 l vode (Purnat in sod., 2010).
Matični mleček za čebeljo družino predstavlja izjemen razvojni potencial. Oplojeno jajčece
ima namreč dedno zasnovo za razvoj čebele delavke ali matice – katera izmed njiju se bo
razvila, je odvisno le od kvalitete in količine hrane. Matico vse življenje hranijo z matičnim
mlečkom, medtem ko zalego le v prvih dneh – po treh dneh jo začnejo hraniti z medom in
cvetnim prahom. Čebele hrane ne nabirajo glede na lastne potrebe, ampak glede na potrebe
družine. Nalogo nabiranja hrane in vode praviloma opravljajo najstarejše delavke (Gregorc,
2002).
V obdobju pomanjkanja paše, ko čebelam začne primanjkovati hrane (običajno julija in
avgusta), matica zmanjša zaleganje. V sušnem obdobju čebele v naravi nimajo vira hrane,
zato družine brez dodajanja hrane slabijo in postanejo bolj dovzetne za razne bolezni. Ob
pomanjkanju se lahko lotijo tudi ropanja sosednjih opuščenih panjev, oslabelih družin,
plemenilnikov (tj. manjših panjev za vzrejo matic)… (Gregorc, 2002).
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2.2.2 Rojenje čebel
Rojenje je naravno razmnoževanje čebeljih družin, pri čemer se čebelja družina razdeli na dva
dela. Približno polovica čebel s staro matico izleti iz gnezda in si poišče novo domovanje
(Javornik et al., 1984). Na povečano rojilno razpoloženje v največji meri vpliva zmanjšan
prenos matičnih feromonov znotraj družine, do katerega pride zaradi številčnosti družine,
obsega zalege ter številčne zastopanosti posameznih skupin delavk (Gregorc, 2002). Ko je
panj poln mladih čebel z razvitimi krmilnimi in voskovnimi žlezami, zalege, ki bi jo lahko
krmile, in prostora, kjer bi lahko gradile satje, pa ni, preidejo čebele v rojilno razpoloženje
(Skrt Kos, 1984). Najpogosteje rojijo spomladi, v maju in juniju. Vsaka čebelja družina lahko
roji večkrat, vendar je prvi roj izrazito največji (Gregorc, 2002).
Na območjih z zmerno toplim podnebjem si čebele v naravi novo gnezdo ustvarijo v
drevesnih duplih ali skalnih votlinah. Časa za iskanje novega prebivališča ob rojenju nimajo
veliko – zaloge hrane, ki so jo vzele s seboj, so majhne, vremenske razmere lahko presenetijo.
Od 200 do 300 čebel izvidnic preiskuje teren in vsaka, ki najde primerno mesto, to drugim
sporoči s plesom. Čebele, ki so našle slabše lokacije, počasi potihnejo in se pridružijo ostalim,
tako da ostanejo le še plesi čebel, ki so našle najprimernejša mesta. Pri iskanju novega
domovanja so pozorne na razdaljo od prejšnjega gnezda, dimenzije dupline, suho notranjost,
razdaljo od tal, velikost in geografsko orientiranost vhoda ter prisotnost satov prejšnjih družin
(Tautz, 2010).
Čebelje družine so potencialno nesmrtne, saj so iznašle način za stalno spreminjanje lastne
genske opreme. Kot družina se razmnožujejo z delitvijo oz. z rojenjem, hkrati pa vzgajajo
spolne organizme, pri katerih delavke generacijski čas usklajujejo z delitvijo družine. Zaradi
ohranitve spolnih osebkov se je ohranila tudi visoka variabilnost. Člani čebelje družine se
neprestano menjavajo, vendar to ne uniči genske identitete družine. Ta se spremeni šele
takrat, ko družina dobi novo matico. V naravi se delavke zamenjajo na vsake štiri tedne do
enega leta, odvisno od letnih časov, matica na vsakih tri do pet let, medtem ko troti živijo le
dva do štiri tedne. Vsak dan se zamenja približno 1 % čebel, vse čebele v čebelji družini se
zamenjajo približno v štirih mesecih (Tautz, 2010).
Razmerje med spoloma je pri čebelah izjemno neuravnoteženo: v čebelji družini je navadno
ena sama matica, v času čebelje paše od nekaj sto do nekaj tisoč trotov, vse drugo so čebele
delavke (Kozmus, Smodiš Škerl, Nakrst, 2011), ki jih je na višku sezone do 60.000 (Javornik
et al., 1984). Čebeljo družino tako sestavlja zelo malo osebkov za neposreden prenos genov
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(matica in troti) in veliko število osebkov, ki se ne razmnožujejo, temveč prevzamejo
pomembne naloge tako za ohranjanje družine kot za nastanek in kakovost spolnih osebkov
(Tautz, 2010).
V čebelji družini je matica edini osebek ženskega spola, ki ima razvite spolne organe in veliko
sposobnost razmnoževanja. Parjenje z večjim številom trotov (10 do 20) matici omogoča
prednostno mesto v čebelji družini in večjo genetsko raznovrstnost družine. Ta pripomore k
lažjemu prilagajanju čebelje družine na spremembe, manjši dovzetnosti za bolezni, boljšemu
izkoriščanju paše, visokemu donosu medu in dobremu razvoju ter daljši življenjski dobi
(Kozmus, Smodiš Škerl, Nakrst, 2011).
Čebele uvrščamo med žuželke, pojavljajo pa se tudi drugačne interpretacije čebelje družine.
Johannes Mehring je čebeljo družino obravnaval kot nedeljivo celoto, kot eno samo bitje,
podobno vretenčarju: delavke predstavljajo skupno telo, organe za prebavo in vzdrževanje,
matica ženske in troti moške spolne organe. Jürgen Tautz (2010), nemški strokovnjak za
čebele, pa potegne številne vzporednice med čebeljo družino in sesalci. Za oboje je značilna
nizka stopnja razploda, izjemna sposobnost učenja in spoznavanja, hranjenje potomcev z
mlekom (čebele z mlečkom), vzdrževanje stalne telesne temperature (pri čebelah vzdrževanje
stalne temperature satja z zalego), razvoj mladičev v maternici samice z natančno uravnanimi
parametri okolja in zaščito pred zunanjim svetom in spremembami (razvoj čebel v celicah
satja v stalnem in zaščitenem okolju) (Tautz, 2010).
Čebelja družina obsega od 20.000 do 80.000 čebel, ki usklajeno delujejo v korist preživetja
skupnosti. Čebelja družina je zapleten in prilagodljiv sistem z veliko sposobnostjo
samoorganizacije, komunikacije ter prostorske in časovne organizacije (Tautz, 2010). Njen
obstoj je odvisen od razmer, ki vladajo v notranjosti panja, zato stalno vzdržujejo ravnovesje.
Čebelja družina deluje kot izredno stabilen in uravnotežen organizem: fleksibilnost notranjega
delovanja družine omogoča hitro prilagajanje njenim potrebam in je pomemben dejavnik v
evoluciji in preživetju čebelje družine. Na aktivnost posameznih »kast« v čebelji družini
vplivajo tako genska komponenta kot vplivi okolja – velikost populacije, struktura in obseg
zalege, zaloge hrane v panju in viri hrane, potreba po gradnji satja, vremenske razmere …
Takšno socialno življenje v družini omogočajo feromoni, ki jih izločajo tako matica kot tudi
delavke in troti (Gregorc, 2002).
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2.2.3 Bivanjski prostor – satje
(Povzeto po Tautz, 2010)
Satje oz. čebelje gnezdo ima pomembno vlogo za delovanje čebelje družine in določa njen
način življenja. Čebelam zagotavlja zaščito, nudi mesto za proizvodnjo in shrambo medu,
shrambo za cvetni prah, zavetje za zarod, obrambo pred patogenimi mikroorganizmi, služi kot
komunikacijski sistem in shramba informacij ter kaže specifično identiteto družine. Vsaka
celica satja se lahko uporabi večkrat in v različne namene. Na robu panja so skladišča medu in
cvetnega prahu, v sredini se nahaja zalega, saj je tam najbolj varna. Cvetni prah je v bližini
zalege, da ga čebele, ki negujejo ličinke, lažje dosežejo.
Zgrajeno je iz voska, ki ga proizvaja osem skupin žlez, ki so parno nameščene na trebušni
strani zadnjih štirih členov zadka čebele. Pri delavkah voskovne žleze optimalno delujejo med
dvanajstim in osemnajstim dnem njihovega življenja, nato žleze degenerirajo, po potrebi se
aktivirajo tudi pri starejših čebelah.
Vosek se izloči na površino telesa čebele in se strdi v tanke luske. Čebele jih v ustih zgnetejo
s čeljustmi in dodajo izločke čeljustnih žlez, tako da dobijo zmes, s katero lahko gradijo. Satje
je praviloma zgrajeno z izjemno natančnostjo: debelina sten je 0,07 mm, kot med gladkimi
stenami je 120°, razdalja med sosednjimi vzporednimi celicami je od 8 do 10 mm, tla celic pa
rahlo visijo proti bazi celice, da med ne odteka. Med posameznimi sati je prostor za
srečevanje čebel, neoviran pretok zraka skozi gnezdo in nadzorovanje klime v njem.
K pravilnemu šesterokotnemu vzorcu celic največ pripomorejo fizikalne lastnosti voska kot
gradbenega materiala. Čebele s temperaturo lastnega telesa dvignejo temperaturo voska, da
postane voljan in odličen za gradnjo. Zaradi notranjih mehanskih napetosti sten se tako
skupne kot stranske stene popolnoma zravnajo. Sprva cilindrične cevaste celice dobijo
heksagonalno obliko šele, ko čebele dvignejo temperaturo voska na 37 do 40 °C.
Čebele največ voska potrebujejo po rojenju, ko na novo zgradijo celotno satje. Za pripravo
posamezne luske čebela potrebuje približno štiri minute. Za 8.000 celic potrebujejo približno
100 g voska, kar je približno 125.000 voščenih lusk. Srednje veliko gnezdo je sestavljeno iz
približno 100.000 celic, za kar potrebujejo približno 1.200 g voska.
Sestava satja ni homogena: v njem so shranjene številne za čebele pomembne informacije, ki
jim služijo predvsem za prostorsko orientacijo na satju. Glede na namen uporabe
posameznega dela sata mu čebele prilagodijo lastnosti, npr. z dodajanjem smole na sat ali v
stene celic. Encimi, ki jih čebele primešajo v vosek, spremenijo njegovo strukturo. Zaradi
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levov ličink, izločkov na območju zalege, vnesenega cvetnega prahu ter smol se sprva
kemijsko homogen čebelji sat spremeni v snov, ki čebelam nudi številne informacije in jim
pomaga pri orientaciji v temnem panju. Čebele s pomočjo tipalnic zaznavajo najmanjše
spremembe v sestavi voska, pri čemer jim zadostuje že sam vonj. Tudi površina čebel je
prekrita s tanko plastjo voska, ki preprečuje, da bi se izsušile, poleg tega daje vonj voska
čebelam specifično družinsko identiteto. Na podlagi vonja jih čebele stražarke pri vhodu v
panj prepoznajo in ločijo od tujih čebel.
Poleg kemijskega po satju poteka tudi fizikalni prenos informacij.
Pri plesni komunikaciji čebel v temnem panju imajo pomembno vlogo vibracije sata. Zgornji
robovi celic sata so izbočeni in odebeljeni. Tvorijo mrežo, ki leži na tankih stenah sata in
dopušča manjše premike oz. vibracije. Prenos vibracij in s tem komunikacija med čebelami
sta najboljša na praznih celicah. Če se temperatura satja dvigne nad 34 °C, postane vosek
premehak in vibracije po njem ne potujejo. Čebele tudi zato stalno uravnavajo in vzdržujejo
temperaturo voska. V primeru, da je čebelja družina izpostavljena ekstremnim klimatskim
razmeram in se v veliki vročini pregreje, čebele panj le s težavo dovolj hladijo. Takrat na
robovih celic satja vosku dodajo propolis, ki celice utrdi, s čimer ohranijo možnost prenosa
informacij z vibracijami.
2.3 Čebelja opravila
Merilo socialne organiziranosti čebelje družine je delitev opravil, ki je povezana s staranjem
in hormonskimi spremembami. Pri tem ima pomembno vlogo juvenilni oz. »mladostni«
hormon, ki sodeluje pri uravnavanju razvoja in delovanja posameznih žlez in s tem vpliva na
vedenje čebel in usmerja aktivnosti, ki jih čebele opravljajo. Mlade čebele ga izločajo malo, s
pašno aktivnostjo pa se količina izločenega hormona opazno poveča (Božič, 1998).
Na razvoj posamezne čebele vplivajo tudi različni faktorji okolja, ki jih zaznamo kot potrebe
čebelje družine. Kažejo se kot signali, ki na eni strani vplivajo na razvoj žlez, na drugi pa
čebele motivirajo in spodbudijo k spremembi vedenja. Čebele signale zaznavajo kot kemične
dražljaje (prenos izločenih feromonov osebkov družine in vonji zunaj panja), fizični dotik
(medsebojno dotikanje čebel), tresljaje, zvok, svetlobo in toploto (Božič, 1998).
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Slika 2: Zaporedje opravil čebel delavk glede na starost čebel

Vir: Božič, 1998, str. 71
Časovno zaporedje opravil pri posamezni čebeli delavki ni strogo določeno in se spreminja
glede na potrebe v družini. Določena čebela lahko v istem dnevu sodeluje pri več različnih
opravilih (Božič, 1998).
Glavna opravila v čebelji družini glede na starost čebel delavk:
-‐

Čiščenje:

Običajno je prvo čebelje opravilo čiščenje celic, s katerim preprečujejo razvoj
mikroorganizmov in odstranjujejo zajedavce. Ko se čebela izleže, se najprej očisti in nahrani,
nato prične s čiščenjem celic. Vsaka čebela čisti več celic, posamezno celico čisti od 15 do 30
čebel. Očiščene celice nato še prevlečejo s tanko plastjo propolisa (Božič, 1998).
Starejše čebele iz panja odstranjujejo drobir, razne tujke ter odmrlo in bolno zalego, kar je
ključno za preprečevanje razvoja bolezni poapnele zalege in hude gnilobe zalege. Za čiščenje
je v čebelji družini specializirana še posebna skupina čebel, ki to nalogo opravlja vse življenje
(Božič, 1998).
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-‐

Nega zalege:

Čebele običajno negujejo zalego med 6. in 16. dnem starosti. Pri obiskih večino časa
namenijo pregledovanju celic. Ličinke hranijo povprečno ob vsakem desetem obisku – sprva
le z matičnim mlečkom, kasneje z zmesjo medu in cvetnega prahu. Preden se ličinke v celicah
namestijo v položaj za zabubljenje, jih čebele začno prekrivati s pokrovci (Božič, 1998).
-‐

Spremljanje matice:

Matica ima vedno ob sebi spremljevalke: med hojo po satju in zaleganjem je spremstvo
nekoliko manjše, med počitkom in hranjenjem pa je ob njej od 6 do 10 čebel iste starosti kot
negovalke zalege. Čebele matico negujejo in hranijo z mlečkom, jo tipajo s tipalnicami, ližejo
z jezičkom in včasih celo brišejo s prvim parom nog ter tako prenašajo feromone (Božič,
1998).
-‐

Gradnja satja:

Čebele uporabijo voščene ploščice, ki jih izločijo iz voskovnih žlez na spodnji strani zadka.
Ploščice prenašajo k čeljustim in jih dodajo k nastajajočemu satju. Satje nato gladijo s
čeljustmi in sprednjim parom nog. Običajno ga gradijo 8 do 17 dni stare mladice z dobro
razvitimi voskovnimi žlezami (Božič, 1998).
-‐

Skladiščenje in predelava hrane:

Čebele v starosti 8 do 17 dni skrbijo tudi za gnetenje cvetnega prahu in prenašanje nektarja.
Nektar posesajo od pašnih čebel, ga na jezičku prezračujejo in nato odložijo v celice, kjer s
pomočjo prezračevanja panja zori v med.
Pašne čebele cvetni prah običajno odložijo v celice v bližini zalege, panjske čebele te kepice
cvetnega prahu navlažijo s slino, stlačijo na dno celice in prekrijejo s tanko plastjo medu
(Božič, 1998).
-‐

Straža panja:

Čebele običajno stražijo panj pri starosti od 12 do 25 dni, preden postanejo pašno aktivne.
Sprehajajo se po panjski bradi (pred vhodom v panj) in pregledujejo priletele čebele, preden
vstopijo v panj. Spuščajo le domače čebele in tiste, ki so obložene z nektarjem in cvetnim
prahom. Več stražark imajo v brezpašni dobi ali v drugih okoliščinah, v katerih je zaradi
ropanja ali vsiljivcev panj bolj ogrožen (Božič, 1998).
-‐

Zračenje panja:

Ob večernih urah ob obilni paši čebele z utripanjem kril na bradi panja usmerjajo zračni tok iz
panja (Čebelarski terminološki slovar, 2008).
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-‐

Praha čebel:

Čebele panj zračijo tudi med praho oz. prašenjem. To so močnejši izhodi čebel v neposredno
bližino svojega panja, pri čemer so med letom z zadkom obrnjene stran od žrela in prhutajo s
krili. Sodelujejo lahko čebele vseh starosti, a najpogosteje gre za mlade pašne čebele, ki pri
tem razkrijejo nasonovo žlezo, da se feromoni razširijo v okolico (Purnat in sod., 2010). Praha
poteka po vrnitvi mladic z orientacijskega poleta, ob pričakovanju vrnitve matice s
paritvenega izleta, po prvem pomladanskem izletu, ob vsajanju roja, po preselitvi (Čebelarski
terminološki slovar, 2008).
-‐

Orientacijski poleti:

Preden začnejo čebele letati na pašo, se morajo orientirati v prostoru. Zapomnijo si ključne
prepoznavne znake panja in orientacijske točke v okolici, pri čemer si pomagajo z barvami,
oblikami in vzorci objektov. Čebele najprej letajo v bližini panja, nato se počasi vedno bolj
oddaljujejo in spoznavajo okolico. Prvi orientacijski poleti so običajno v zgodnjih urah
sončnih popoldnevov (Božič, 1998).
-‐

Pašno vedenje:

Zadnja naloga v življenju delavk je nabiranje hrane in vode na pašnih poletih. Na razvoj
pašnega vedenja vplivajo pašne razmere in socialni stiki v čebelji družini. Povečano izločanje
juvenilnega hormona pospešuje razvoj v pašne čebele, pri tem pa matični feromon njegovo
izločanje v hemolimfo čebel zmanjšuje in razvoj v pašne čebele zavira (Kozmus, Smodiš
Škerl, Nakrst, 2011).
Za pašo je nujna ustrezna telesna razvitost čebel: imeti morajo močne krilne mišice, razvito
strupno žlezo in krmilne žleze za izločanje encimov za razgradnjo sladkorjev (Purnat in sod.,
2010). K pašni aktivnosti jih spodbudijo dražljaji, kot so prisotna zalega, prazno satje,
feromoni matice, visoka raven juvenilnega hormona, novi nektar in cvetni prah v panju, stiki s
pašnimi čebelami, vzorci nektarja, dobljeni pri medsebojni izmenjavi hrane, brenčanje pašnih
čebel in drugih pašno vznemirjenih čebel, brenčanje plesalk in čebelji ples (Božič, 1998).
Čebele uravnavajo in nadzorujejo porabo medu in vnos medičine. Kadar rezerv v panju
zmanjkuje in je na prostem dovolj hrane, se pašne čebele aktivirajo, nasprotno pa svojo
dejavnost zmanjšajo, kadar je v panju dovolj rezerv in primanjkuje paše. Če čebele, ki
sprejemajo medičino, v panju ne najdejo več prostora zanjo, začnejo njihove žleze izločati
vosek za gradnjo dodatnega sata. Pašne čebele, ki zaradi pomanjkanja prostora za
skladiščenje, prinesene medičine ne morejo oddati, drugim čebelam s potresavanjem
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sporočijo, da nabiranje ni več potrebno. Kadar pride do pomanjkanja paše ali prezasedenosti
paše s čebelami, čebele to drugim sporočajo s kratkimi zvočnimi signali (Tautz, 2010).
Pašna aktivnost pomembno vpliva na življenjsko dobo čebel. V poletnih mesecih živijo od 14
do 40 dni, spomladi in jeseni do 60 dni, pozimi običajno do 140 dni (čeprav so našli že tudi
do 300 dni stare čebele) (Božič, 1998). Zaradi izredne delavnosti v času paše čebele hitro
opešajo. Da je pašno obdobje najzahtevnejše obdobje v življenju čebele, se kaže tudi v
trajanju spanja. Pašne čebele spijo dlje od panjskih in predvsem ponoči. Spečo čebelo
prepoznamo po manjšem mišičnem tonusu, po spuščenih tipalnicah in upognjenih nogah
(Tautz, 2010).
Čebele že z velike razdalje privablja vonj cvetov. Kadar veter piha v smeri od cvetov proti
gnezdu, čebele brez težav najdejo pašo. Krožijo po zraku, dokler ne pridejo v stik z vetrom, ki
nosi vonj, ki jih vodi do paše. V brezvetrju se vonj enakomerno porazdeli, kar otežuje
orientacijo po vonju (Tautz, 2010).
Poleg vonja čebele privablja tudi barva cvetov, pri čemer so najprivlačnejši veliki in pisani
cvetovi. Neizkušene čebele vedno letijo proti modri in rumeni, čeprav imajo na izbiro tudi
cvetove drugih barv. Rastline z majhnimi cvetovi pozornost čebel pritegnejo s premikanjem –
pogosto imajo tanko in prožno steblo, ki ga zamaje že najmanjša sapica vetra. Čut za barve je
čebelam prirojen. Tradicionalno poslikane panjske končnice tako ne nudijo le estetskega
užitka ljudem, temveč so koristne tudi za čebele. Omogočajo jim hitro razločevanje vzorcev
in olajšajo prepoznavanje domačega panja. Že na 100 m lahko opazijo cvetoče drevo ali večji
cvetoč grm, na 200 m veliko drevo polno cvetja ali primerljivo njivo, z razdalje 500 m večje
cvetoče sestoje (Božič, 2008b). Imajo veliko sposobnost učenja in zbiranja vidnih in vonjalnih
lastnosti cvetov. Določen vonj se naučijo prepoznati že ob posamični izkušnji in ga od drugih
vonjev ločijo z 90 % natančnostjo, po dveh do treh pozitivnih izkušnjah pa so nezmotljive.
Sposobnost razločevanja oblik in barv pridobijo nekoliko kasneje, po treh do petih ponovitvah
(Tautz, 2010).
Čebele so orientirajo glede na položaj sonca na nebu. Kadar je sonce skrito, si pomagajo s
polariziranim vzorcem neba, ki nastane pri potovanju svetlobe skozi Zemljino atmosfero.
Zaradi sprememb v temperaturi in vlažnosti pride do razlik v gostoti zraka, kar povzroči
spremembe v polarizacijskem vzorcu neba. Ker je nebesni polarizacijski vzorec krajših
valovnih dolžin stabilnejši in bolj primeren za orientacijo, so čebele razvile občutljivost na
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ultravijolično svetlobo. To sposobnost čebel izkoriščajo tudi nekateri cvetovi, ki z odbijanjem
UV-svetlobe še bolj pritegnejo pozornost čebel (Tautz, 2010).
Občutek za čas čebelam omogoča, da pri orientaciji upoštevajo spremembe položaja sonca na
nebu. Celo po nekajurnem premoru med dvema pašnima izletoma poznajo prvotno smer glede
na položaj sonca (Tautz, 2010).
Sposobnost orientacije čebel v prostoru je le predpogoj za kakovostno iskanje paše. Za
uspešno delovanje in preživetje čebelje družine je nujno učinkovito sporazumevanje med
njenimi člani. Glede na usklajeno vedenje znotraj družine sklepajo, da se čebele
sporazumevajo na več načinov: s čebeljim plesom, kontaktno s feromoni in z zvočnimi ter
vizualnimi dražljaji (Gregorc, 2002).
Sporazumevanje čebel, ki je pritegnilo največ pozornosti raziskovalcev, je zagotovo ples
čebel, za razlago katerega je leta 1973 Karl von Frisch prejel Nobelovo nagrado. S čebeljim
plesom čebele nabiralke drugim pašnim čebelam sporočajo smer in razdaljo do nahajališča
paše ter njeno kakovost. Kot, ki ga tvorita smer vira hrane in ravnina polarizirane sončne
svetlobe, je enak kotu med smerjo zibajočega se plesa čebel in navpičnico na satu (Gregorc,
2002). Položaj sonca na nebu ali kot polarizacijskega vzorca neba služi kot referenčna točka
izven panja, glede na katero se tekom dneva spreminja smer zibajoče faze čebeljega plesa
(Tautz, 2010).
Manjše število starejših čebel išče primerno pašo in informacije posreduje čebelam
nabiralkam. Komunikacija med njimi je tako učinkovita, da minuto do pol ure po tem izbrano
pašo že obiščejo številne čebele (Tautz, 2010).
Ko čebela po več poskusih odkrije najhitrejšo pot do paše, na katero želi opozoriti ostale
čebele, začne plesati. Ločimo dve vrsti čebeljega plesa, krožni in zibajoči ples. Če je paša v
neposredni bližini panja, oddaljena manj kot 70 m, čebele izvajajo krožni ples, ki vsebuje
zgolj informacije o kakovosti in bližini paše. Informacije o bolj oddaljenih pašah čebele
sporočajo z zibajočim plesom, ki poleg kakovosti paše sporoča še smer in razdaljo do nje.
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Slika 3: Čebelji ples

Vir: Božič, 2008, str. 90
Čebela ziba svoje telo z leve na desno stran, okoli 15-krat na sekundo, nato v krogu teče nazaj
do točke, kjer je začela zibajoči ples, ponovi fazo zibanja in teče v nasprotni smeri na začetno
točko, tako da tvori osmice. Posamezni cikel plesa traja nekaj sekund in se odvija na razdalji s
premerom 2 do 5 cm. Daljša ko je faza zibanja v čebeljem plesu, bolj je paša oddaljena od
panja. Čebele razdaljo do paše dojemajo relativno glede na strukturo okolice, preko katere
letijo. Pri letu prek ravne pokrajine je zibajoča faza plesa krajša kot pri letu prek zapletene in
bogato strukturirane pokrajine. Da je čebela sledilka pri iskanju paše uspešna, mora zato leteti
čim bolj po isti poti, po kateri je letela plesalka. Če je paša vabljiva, je tudi ples živahnejši –
na začetek zibajočega dela se čebele vračajo hitreje kot sicer. Živahnost plesa poveča velika
količina sladkorja v medičini, težave na poti, kot so močan veter, nevarnost plenilcev ali
zoženje prehoda ples umirijo. Živahni plesi privabljajo več sledilk in s tem več nabiralk
(Tautz, 2010).
Čebele plešejo na delu sata v bližini vhoda v panj, kjer srečujejo pašne čebele. Ta del sata je
kemijsko označen – če ga odrežemo in prestavimo, ga čebele poiščejo in plešejo na njem.
Med plesom s pomočjo letalnih mišic oprsja proizvajajo vibracije, ki se širijo po satu in
privabljajo sledilke. Te plesalke obkrožijo, s čutili za tip na tipalnicah sledijo njihovemu
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gibanju in razbirajo sporočila, ki jih prinašajo. Frekvenca zvoka, ki pri tem nastaja, je odvisna
od zibanja zadka. Čebele to frekvenco zaznajo s čutnim organom na nogah. Sledilke so
pozorne tudi na vonj plesalke, saj se vonj cvetov vpije v njeno telo in je čebelam v veliko
pomoč pri iskanju paše (Tautz, 2010).
Neizkušena čebela, ki na določeno pašo leti prvič, potrebuje 30-krat več časa kot čebela, ki jo
je že obiskala, zato izkušene čebele vodijo neizkušene, tako da se združijo v skupine do deset
čebel. Pašne čebele, ki le obiskujejo pašo in ne plešejo, letijo direktno na izbrano pašo in takoj
pristanejo. Plesalka v velikih zankah kroži nad pašo in glasno brenči, pri čemer ima široko
odprto nasonovo žlezo, ki oddaja geraniol (Tautz, 2010).
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3. SLOVENSKA AVTOHTONA VRSTA KRANJSKA ČEBELA
3.1 Značilnosti kranjske čebele
Vrsta medonosne čebele (Apis mellifera) vključuje številne pasme, med katerimi je tudi
kranjska čebela (Apis mellifera carnica), z drugim imenom kranjska sivka ali kranjica
(Gregorc, 2002). Ime sivka je dobila po širokih pasovih gostih, sivkastih kratkih dlačic na
hrbtni strani zadkovih obročkov. Ima izrazito dolg rilček, zato lahko izkorišča pašo tudi na
globokih cvetovih (npr. na črni detelji) (Gregori, 2011b). V primerjavi z drugimi čebeljimi
pasmami je precej temna: njeno telo je temno, oprsje je prekrito z rjavkastosivimi dlačicami,
zadkovi obročki so usnjeno rjave barve s svetlejšimi progami na prvem in drugem obročku
(Gregorc, 2002).
Je zelo priljubljena pasma in ima številne pozitivne lastnosti in prednosti. Njena glavna odlika
je mirnost, zaradi katere je primerna za gojenje tudi v bolj obljudenih krajih. Poleg mirnosti in
neagresivnosti jo odlikuje še delavnost, dolgoživost, dobro izkoriščanje paše, dobro
prezimovanje in skromna poraba zimskih zalog (Stark, 1998). Ima veliko sposobnost
orientacije, ki jo je najverjetneje pridobila zaradi čebelarjenja v manjših panjih, zloženih v
skladovnici (Gregorc, 2002). Pojav ropanja sosednjih panjev je redkejši kot npr. pri italijanski
čebeli in se pojavi le v primerih močne oslabitve čebeljih družin oz. v primerih velikih
čebelarjevih napak. Kranjska čebela dobro gradi satje, med pokriva s svetlimi pokrovčki.
Propolisa odlaga malo, zbere ga manj kot ostale čebelje pasme v Evropi (Stark, 1998). Jeseni
čebelja družina zmanjša svoj obseg na najmanjši možen, tako da prezimi v manjši skupnosti
in porabi le malo zimske zaloge hrane. Spomladi se družina zelo hitro razvije do te mere, da je
sposobna za izkoriščanje paše. Kadar paše ni na voljo, zmanjša obseg zaleganja. Zaradi
burnega spomladanskega razvoja je nagnjena k pogostemu rojenju in tudi njeno rojilno
obdobje je daljše kot pri drugih pasmah, kar z vidika čebelarstva predstavlja njeno največjo
slabost (Gregorc, 2002).
Skozi Zemljino zgodovino se je s spreminjanjem podnebnih razmer spreminjal tudi življenjski
prostor čebel. Umikale so se z območij, na katerih jim naravne razmere niso več omogočale
preživetja in se širile na zanje bolj prijazna območja. V obdobju ledenih dob so se pomaknile
daleč proti jugu (Gregori, 2009).

23

Proti koncu zadnje ledene dobe pred približno 50.000 leti se je območje Evrope postopoma
začelo segrevati. Ledeniki so se umikali, nastali so travniki, gozdovi ter številni vodni viri in
čebele so se pomikale nazaj na izpraznjena območja (Zdešar, 2008a). Zaradi
naravnogeografskih pregrad so se populacije medonosne čebele razvijale neodvisno druga od
druge, med njimi so nastajale vse večje razlike (Gregori, 2009). Po koncu zadnje ledene dobe
pred približno 12 000 leti so se tako oblikovale štiri najpomembnejše rase medonosne čebele
(povzeto po: Zdešar, 2008a):
-‐

na zahodu, severu ter v osrednjem delu Evrope se je izoblikovala temna
severnoevropska čebela – Apis mellifera mellifera Linnaeus (1758);

-‐

celotni Apeninski polotok do vznožja Alp je domovina italijanske rase čebel – Apis
mellifera ligustica Spinola (1806);

-‐

na Kavkazu do obale Črnega morja je območje kavkaške čebele – Apis mellifera
caucasica Gorbachev (1916);

-‐

na območju od Jadranskega morja do vrhov Tater, Karpatov ter Transilvanskih Alp, na
zahodu od izvira Drave, Soče in Mure po celotni Panonski nižini in Dinarskem
gorstvu do izvirov Vardarja se je izoblikovala kranjska čebela – Apis mellifera
carnica, kot jo je leta 1879 poimenoval in opisal August Pollmann. Iz toplih predelov
ob Egejskem in Jonskem morju ter najtoplejših delov vzhodne obale Jadranskega
morja se je pomikala proti severu v izpraznjeno toplo Panonsko kotlino do gorskih in
ledeniških pregrad.

Vsaka od ras je izoblikovala več krajevnih različkov ali ekotipov, ki so kar najbolje
prilagojeni življenjskim razmeram določenega geografskega območja.
Zaradi svojih neprekosljivih gospodarskih lastnostih in vzrejnih prednosti v toplejših
območjih je v svetu vodilna in najbolj razširjena italijanska rasa medonosne čebele. Njena
največja odlika je celoletna visoka številčnost družine.
Druga najbolj razširjena rasa medonosnih čebel na svetu je kranjska čebela. Je tipična
univerzalna čebela cvetlične in gozdne paše in je izredno prilagodljiva na različna geografska
območja, različne klimatske in pašne razmere po svetu. Ustrezajo ji tudi težje vzrejne
razmere, hribovita in gorska območja, območja, ki so pozimi prekrita s snegom in kjer so paše
zgoščene od aprila do julija. Najštevilčnejša je spomladi, ko je tudi opraševanje
najpomembnejše. Takrat pospešuje obseg zalege in kopiči zaloge cvetnega prahu. Z vidika
čebelarjenja slabost kranjske čebele predstavlja izrazita nagnjenost k rojenju in nizka
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številčnost družin preko leta. Zaradi teh lastnosti se ponekod hitreje uveljavlja italijanska
čebela ali križanec, buckfaška čebela2 (Zdešar, 2008a).
3.2 Ogroženost kranjske čebele
Kranjska čebela je v Sloveniji ogrožena z dveh vidikov – genskega onesnaževanja in
siromašenja genskega sklada oz. genske raznolikosti, do katere prihaja tudi zaradi propadanja
čebeljih družin. Prihaja do mešanja s čebelami, ki na določenih območjih Slovenije niso
avtohtone, ne glede na to, ali gre za druge rase čebel ali za čebele drugih krajevnih različkov
oz. ekotipov (Gregori, 2011a).
Ozemlje Slovenije je del izvornega območja kranjske sivke. Tu je zaščitena, tako da drugih
pasem na območje Slovenije zakonsko ni dovoljeno vnašati. Kljub temu se v zadnjem
obdobju povečuje gensko onesnaževanje iz sosednjih čebeljih populacij, kar ogroža
populacijo kranjske čebele. Vse več je čebel z rumenimi obročki na zadku, ki za kranjsko
čebelo niso značilni in so posledica mešanja z italijansko in tudi buckfaško čebelo. Do tega
lahko prihaja po naravni poti ali pa čebelarji druge rase vnašajo iz ekonomskih koristi, s
trgovanjem s čebeljimi družinami in maticami ter prevažanjem čebel. Nadaljnja križanja bi
lahko vodila k izgubi morfoloških, etoloških in genetskih karakteristik, značilnih za kranjsko
čebelo ter s tem izgubo avtohtone kranjske čebele v Sloveniji. Morfološka analiza iz leta 2010
je pokazala, da je v populaciji kranjske čebele v Sloveniji v povprečju 5,6 % čebel z dvema
rumenima obročkoma na zadku od sicer 2 % dovoljenih. Odstotek je najvišji v zahodnem delu
Slovenije ob meji z Italijo (obalno-kraška in goriška statistična regija) ter na Koroškem,
najnižji na Gorenjskem in Notranjskem (Kozmus, 2011). Naravno mejo med raso italijanske
in kranjske čebele, ki poteka tik ob naši zahodni državni meji, omogočajo naravne pregrade,
kot so burja, reliefne pregrade in ostra klimatska razlika v pasu med Furlanijo in Slovenijo
(Zdešar, 2008a).

2

V angleški opatiji Buckfast vzrejeni križanec različnih čebeljih podvrst z značilnimi rumenimi prvimi
zadkovimi obročki (Čebelarski terminološki slovar, 2008).
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Slika 4: Odstotek čebel z dvema rumenima obročkoma na zadku po slovenskih
statističnih regijah

Drugi vidik ogroženosti predstavlja vse večje siromašenje genskega sklada kranjske čebele
(Gregori, 2011a). Zmanjševanje genske raznolikosti kranjske čebele znotraj območja
Slovenije povzroča prekomerno mešanje genetskega materiala, zlasti z nenadzorovanim
razpošiljanjem mladih matic od vzrejevalcev do čebelarjev (Kozmus, 2008). V Sloveniji je
okoli 30 registriranih vzrejevalcev matic, ki so razpršeni po območjih različnih ekotipov
čebel. Prodaja matic je prosta, čebelarji lahko kupijo matice pri kateremkoli vzrejevalcu. Tako
prihaja do mešanja čebel med različnimi ekotipi, njihova identiteta je vse bolj zabrisana,
zmanjšuje se sposobnost preživetja v danem okolju, genski sklad se siromaši. V vse bolj
spreminjajočem se okolju je ohranjanje raznovrstnosti genskega sklada ključnega pomena za
preživetje čebel. Velik pomen imajo razpršena tradicionalna mala čebelarstva, predvsem v
bolj odročnih krajih, kjer zaradi stacionarnega načina čebelarjenja ni prihajalo do mešanja
čebel (Gregori, 2014).
Celotna populacija kranjske čebele je na podlagi morfoloških znakov razdeljena na tri večje
skupine (Ruttner in Hänel, 1992; cv: Kozmus, 2008):
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− alpska (Slovenija, Avstrija, Slovaška),
− panonska (Madžarska, Romunija),
− mediteranska (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora).
Slovenija se nahaja na stičišču vseh treh skupin.
Populacija kranjske čebele v Sloveniji je bila v preteklosti na podlagi morfoloških kriterijev
razdeljena na več skupin oz. ekotipov, česar pa kasnejša genetska analiza ni potrdila.
Rihar (1972) je z morfološkimi raziskavami in etološkimi opazovanji čebel raziskoval obstoj
različnih ekotipov v posameznih geografskih območjih Slovenije in populacijo kranjske
čebele v Sloveniji razdelil na alpski, panonski, dinarski in mediteranski ekotip.
Poklukar (1998) je na podlagi morfoloških znakov (kubitalni indeks, dolžina rilčka, dolžina
goleni) še enkrat preučil populacijo čebel v Sloveniji in jo razdelil na tri ekotipe: panonski,
alpski in dinarski; ozemlje ob italijanski meji je zaradi mešanja kranjice z italijansko čebelo
označil kot nedefinirano območje (Kozmus, 2008).
Kasnejši raziskavi prisotnosti ekotipov v populaciji, raziskava na podlagi genetskih znakov
(Sušnik in sod., 2004) in raziskava na podlagi razlik v ožiljenosti prednjih kril (Kozmus,
2008), nista več pokazali statistično značilnih razlik med vzorci. Populacijo kranjske čebele
na območju Slovenije so označili kot homogeno, vendar se kljub temu predvideva, da so se
krajevni ekotipi kranjske čebele ohranili v nekaterih naravno izoliranih krajih, kjer prevoza
čebel na pašo ni bilo. Posamezne krajevne ekotipe, predvsem njihovo prilagojenost na
izkoriščanje lokalnih gozdnih paš, izkustveno prepoznavajo čebelarji (Gregori, 2014).
Za ohranitev kranjske čebele je poglavitna ohranitev njenih lokalnih populacij, genskega
sklada in čim manjše mešanje z neavtohtonimi čebelami (Gregori, 2011a). Rejski program za
kranjsko čebelo v Sloveniji teži k pasemski čistosti in genski raznolikosti kranjske čebele ter
ohranjevanju in izboljševanju njenih lastnosti.
Zaradi bližine z Italijo se tudi na območju ČD Blegoš pojavljajo križanci z italijansko čebelo.
Čebelarji pri svojih čebelah opažajo od 1 do 5 %, ponekod do 10 % križancev z rumenimi
obročki. Pomena ohranitve kranjske čebele se zavedajo, zato pri teh čebeljih družinah
običajno matice zamenjajo. Intervjuvani čebelarji matice za svoje potrebe večinoma vzgajajo
sami, le občasno jih nekaj kupijo, da niso vse v sorodu. Pri nakupu izbirajo med maticami z
Gorenjske ali osrednje Slovenije, tako da so čim bolje prilagojene na dane podnebne razmere,
dolžino pašnega obdobja, nadmorsko višino ipd. (Intervjuji s čebelarji, 2014.)
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4.

PREGLED

IZBRANIH

NARAVNO

IN

DRUŽBENOGEOGRAFSKIH

ZNAČILNOSTI PROUČEVANEGA OBMOČJA
4.1 Naravnogeografske značilnosti Poljanske doline
4.1.1 Lega in relief
Poljanska dolina v širšem smislu obsega celotno porečje Poljanske Sore, vključno z Žirovsko
kotlino in vsemi stranskimi dolinami, grapami ter hribovjem. Začne se ob izviru Poljanske
Sore pri Rovtah, ki leži na prehodu alpskega (smer Z–V) v dinarski svet (smer SZ–JV), njen
končni del pa se pri Škofji Loki odpira v Sorško polje in Ljubljansko kotlino (Planina, 1972).
Površina celotnega porečja Poljanske Sore meri 32.908,4 ha oz. 329 km2. Jugovzhodno od
Poljanske Sore se dviguje Polhograjsko hribovje, medtem ko na severu Poljansko od Selške
doline ločuje del Škofjeloškega hribovja – gorska pregrada Blegoša (1562 m), Koprivnika
(1382 m), Mladega vrha (1370 m) in Starega vrha (1205 m).
Slika 5: Poljanska dolina
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Na določenih odsekih je dolina precej ozka, kjer poteka v smeri geoloških plasti in se ji
priključijo večji pritoki, se razširi (Planina, 1972). Obsega tipičen predalpski svet, pestro in
močno razčlenjeno sredogorsko pokrajino, ki je prepredena s številnimi tesnimi stranskimi
dolinami in grapami. Uravnan svet je večinoma le na rečnih nasutinah Poljanske Sore, ob
izlivih večjih stranskih pritokov (Štravs, 1997). Zaradi reliefne razgibanosti se sončno
obsevanje spreminja na kratke razdalje. Na levi strani Poljanske Sore prevladujejo prisojne,
južne lege, ki prejmejo več sončne energije, na desni strani prevladujejo severna, osojna
pobočja. Poljanska dolina ima izrazito prehodno lego, kar se odraža v morfološki, tektonski in
geološki zgradbi, značilnostih prsti, vodovja, podnebja in rastja.
4.1.2 Geološka zgradba in prsti
Za Poljansko dolino je značilna pestra geološka zgradba, ki je posledica dolgotrajnega
geološkega razvoja. Ponekod na površje segajo skrilavci in peščenjaki, drugod apnenci in
dolomiti. V apnenčastih in dolomitnih plasteh so bregovi bolj strmi in dajejo vtis gorske
pokrajine, medtem ko je v skrilavih plasteh svet bolj razprostrt in prijaznejši (Planina, 1972).
Razlike v propustnosti kamnin za vodo in njihovi odpornosti proti eksogenim dejavnikom
preoblikovanja površja dajejo zelo raznolike možnosti za obdelovanje zemlje in poselitev. Na
kratke razdalje se značaj pokrajine hitro menja, z njim pa se menjajo tudi pogoji za rastlinstvo
in za človekovo gospodarjenje (Planina, 1962).
Največ prsti je nastalo na karbonatni podlagi (rendzine, rjave pokarbonatne prsti), vendar se
pojavljajo tudi distrične rjave prsti. Zaradi občasno visoke gladine talne vode so prsti v bližini
Sore oglejene. Prsti so slabše razvite in plitve ter za kmetijstvo manj primerne (Štravs, 1997;
Eniko, 2003).
4.1.3 Podnebje
Podnebje na tem območju je prehodno med celinskim in submediteranskim, medtem ko v
višjih legah najdemo prvine gorskega podnebja. Zaradi toplotnega obrata je temperatura višja
na prisojnih pobočjih nad Poljansko dolino kot v dolinskem dnu (Eniko, 2003). Značilne so
zmerno mrzle zime, ne prevroča poletja in zadostna količina padavin v vseh letnih časih.
Jesenski meseci so na splošno toplejši kot pomladni, povprečno najtoplejši mesec je julij,
najhladnejši januar (Planina, 1972). Količina padavin se giblje od 1500 mm na vzhodu do
2000 mm na zahodu (Eniko, 2003). Izpostaviti velja še nevihte, ki nastanejo večinoma v
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poznem poletju in zgodnji jeseni in so povezane s fronto hladnega zraka, kadar glavni
depresiji, severno od naših krajev in južno od Alp, sledi še ena, manjša depresija. Te nevihte v
Škofjeloškem hribovju rade povzročajo katastrofalne nalive (Ilešič, 1938).
Zaradi pogostih jugozahodnih vetrov se oblaki nemalokrat kopičijo nad Škofjeloškim
hribovjem in prinašajo nekaj več padavin, saj sta od Tržaškega zaliva v smeri proti
severovzhodu Porezen in Blegoš prva vrhova, ki sta višja od 1500 m (Planina, 1972).
Padavine so poleg temperature ključni dejavnik, ki vpliva na medenje rastlin in čebeljo pašo.
Pogoste ali obilne padavine v času medenja cvetove spirajo in prekinejo ali celo ustavijo
medenje, medtem ko so sušna leta običajno tudi medena leta. Seveda pa ob dolgotrajnem
sušnem obdobju rastline venejo in ne medijo (Intervjuji s čebelarji, 2014).
Slika 6: Grafični prikaz povprečne letne razporeditve padavin v obdobju 1961–2014 za
padavinsko postajo Poljane
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Vir podatkov: ARSO, Podatki padavinske postaje Poljane, 2015
V dolgoletnem povprečju 1961–2014 je padlo v Poljanah 1649 mm padavin na leto.
Največja količina padavin pade v jesenskih mesecih (516 mm), od katerih izstopa november s
povprečno 190 mm. Po količini padavin sledijo poletni meseci (428 mm), v katerih se
količina padavin od junija do avgusta rahlo zmanjšuje. Med pomladnimi (379 mm) in
poletnimi meseci so razlike zelo majhne, izstopata le marec z nekoliko nižjo ter junij z višjo
količino padavin. Najmanj padavin padavinska postaja v Poljanah beleži januarja (96 mm) in
februarja (97 mm), ko je padavin polovico manj kot v najbolj namočenem mesecu. Povprečna
količina padavin v zimskih mesecih znaša 326 mm.
Tudi razporeditev padavin na bližnji klimatološki postaji v Javorjah je zelo podobna.
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Slika 7: Klimogram klimatološke postaje Javorje (690 m n.v.) za obdobje 1961–1990
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Vir podatkov: ARSO, Javne informacije Slovenije
Povprečna letna količina padavin za obdobje od 1961 do 1990 za klimatološko postajo Javorje
znaša 1813,5 mm. Povprečna letna temperatura v Javorjah za enako obdobje znaša 8,3 °C.
Javorje ležijo v termalnem pasu, za katerega je v hladni polovici leta značilen pojav
temperaturne inverzije in posledično višje temperature kot v dolini. Najhladnejši mesec je
januar, s povprečno mesečno temperaturo -1,3 °C, najtoplejši julij s 17,6 °C. Klimatološka
postaja Javorje je leta 1991 prenehala z delovanjem.
4.1.4 Vode
Poljanska Sora ali Poljanščica izvira v Rovtah in večinoma teče po odprtem, osončenem
svetu. Od izvira do izliva doseže 42,7 km dolžine. Dolinsko dno je zaradi hudourniškega
značaja v gosto rečno mrežo povezanih voda izpostavljeno pogostim poplavam, zlasti v času
primarnega padavinskega viška v novembru (Štravs, 1997). Vode ob nalivih hitro narastejo, a
tudi hitro upadejo. Skoraj vsi pritoki Poljanščice segajo daleč v ozemlje nepropustnih
paleozojskih kamnin, tako da voda ob nalivih hitro odteče po številnih grapah, le malo je
izgine v notranjost (Ilešič, 1938, str. 72).
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4.1.5 Rastlinstvo
Zaradi obilnih padavin in nepropustne podlage (glinaste in peščene hribine) ima pokrajina
bujno vegetacijo in veliko gozda, predvsem v spodnjem delu doline. Iz podatkov Zavoda za
gozdove Slovenije za leto 2012 lahko izračunamo, da je poraščenost z gozdom v porečju
Poljanske Sore za 8,4 % večja od povprečne poraščenosti z gozdom v Sloveniji.
Rastlinstvo je odvisno predvsem od toplotnih razmer, zato v nižjih in sončnih legah znatno
prehiteva svoje vrstnice na manj ugodnih višjih in osojnih krajih v cvetenju, olistanju in
zorenju. Posebno za zgodnje pomladanske vrste je velika razlika med prisojnimi območji in
območji, ki so dlje časa prekrita s snegom. Za rastlinstvo in za pridelek je včasih usodna
slana, ki kako leto pade pozno spomladi in uniči cvetove (Planina, 1962).
Pri pregledu začetka cvetenja rastlin, ki je pomemben za čebele, si pomagamo s fenološkimi
podatki. Za začetek fenološke faze je zelo pomembna navpična oz. višinska razporeditev
temperatur, saj se z naraščanjem nadmorske višine temperatura praviloma znižuje in
fenološke faze kasnijo (Geografski atlas ..., 1998). Za začetek pelodne paše in s tem
spomladanskega razvoja čebel lahko štejemo začetek cvetenja navadne leske. Spodnja karta
prikazuje razlike v začetku cvetenja na območju Poljanske doline.

Slika 8: Fenološka karta cvetenja navadne leske (Corylus avellana L.) v obdobju 1971–
2000 za Poljansko dolino
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Leska je ena prvih spomladanskih rastlin, ki čebelam nudi obilo cvetnega prahu za razvoj
družine. Fenofaza začetka cvetenja leske je močno odvisna od lege in nadmorske višine, saj se
v višjih ter osojnih legah sneg in nizke temperature zadržijo dlje časa. Leska najprej zacveti
po dolinskem dnu od Škofje Loke do Hotavelj in Volake ter na prisojnih pobočjih pod Starim
vrhom. V naslednji dekadi zacveti po večjem delu območja, razen na višjih legah in nekaterih
osojah.
Gozd
Glede na visok delež gozda, in s tem velike pomembnosti gozdne paše, si podrobneje
poglejmo drevesno sestavo gozda na izbranem območju ter spremembe v sestavi v zadnjih
nekaj desetletjih.
Po podatkih sestojne karte Zavoda za gozdove Slovenije iz leta 2013 kar 66,8 % Poljanske
doline oz. 21.995,4 ha pokriva gozd, kar v lesni zalogi znaša 6.901.597,5 m3. Prevladujejo
iglavci s 54,7 %, listavcev je 45,3 %. Lesna zaloga medovitih drevesnih vrst znaša
4.870.695,9 m3 oz. 70,6 % skupne lesne zaloge (ZGS, 2013).
Zastopanost posameznih drevesnih vrst ali njihovih skupin prikazujeta spodnja diagrama.
Slika 9: Delež drevesnih vrst v lesni
zalogi gozda v Poljanski dolini
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Slika 10: Delež posamezne medovite
vrste v lesni zalogi medovitih drevesnih
vrst v Poljanski dolini
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Vir podatkov: ZGS, 2013
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Na grafikonu na sliki 11 je prikazan potencialni delež skupne paše gozdnih drevesnih vrst v
Poljanski dolini, ki jo v primeru medenja lahko nudi posamezna medovita vrsta glede na delež
izbrane vrste v skupni lesni zalogi medovitih drevesnih vrst ter ob upoštevanju različne pašne
zmogljivosti posamezne vrste.
Slika 11: Delež lesne zaloge posamezne drevesne vrste od skupne lesne zaloge medovitih
drevesnih vrst v Poljanski dolini in potencialni delež paše na posamezni medoviti vrsti
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Vir podatkov: ZGS, 2013, 2012
Pri potencialni ponujeni paši zaradi velikega deleža lesne zaloge izrazito prevladuje smreka.
Kljub majhnemu deležu lesne zaloge ji zaradi velike pašne zmogljivosti sledijo javorji, njim
pa z zelo podobnimi deleži ponujene paše še jelka, hrasti in pravi kostanj.
Za prikaz sprememb površine in drevesne sestave gozda na obravnavanem območju smo se
glede na dostopnost podatkov osredotočili na osrednje štiri gozdnogospodarske enote (v
nadaljevanju GGE) v Poljanski dolini, GGE Žiri, Sovodenj, Poljane in Škofja Loka.
V zadnjih desetletjih se je površina gozda povečala. Po gozdnogospodarskih načrtih iz let
1966–1968 je bila v gozdnogospodarskih enotah Žiri, Sovodenj (GGE Sovodenj se je takrat
imenovala GGE Gorenja vas), Poljane in Škofja Loka skupna površina gozda 19.356 ha, po
zadnjem popisu, ki je za izbrane GGE potekal v letih 2006–2009, je znašala 20.421 ha.
V tem obdobju se je nekoliko spremenila tudi drevesna sestava gozda.
Primerjava deležev posameznih drevesnih vrst iz zadnjega popisa glede na deleže izpred 40
let potrjuje splošni trend zmanjševanja deleža iglavcev in naraščanja deleža listavcev v
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Sloveniji (z izjemo smreke in hrasta). Zmanjšanje je največje pri razredu ostalih iglavcev in
pri jelki. Delež jelke se je v približno 40-letnem obdobju zmanjšal z 10,7 na 6,9 %, torej za
35,5 %. Občutno se je zmanjšal tudi delež hrasta, z 12,9 na 8,8 % oz. za 31,6 %. Delež jelke
in hrasta se je zmanjšal v vseh obravnavanih GGE. Povečanje deleža je največje pri ostalih
listavcih (z 7,3 na 10,3 % oz. za 42,5 %) in bukvi (z 22,4 na 28,1 %, torej za 25 %). Delež
bukve se je najizraziteje povečal v GGE Sovodenj, Poljane in Žiri, delež ostalih listavcev v
GGE Škofja Loka, Žiri in Sovodenj. Največji delež gozda še vedno zavzema smreka; njen
delež se je povečal z 40,4 na 42,8 % oz. za 5,8 %. Najizraziteje se je njen delež povečal v
GGE Škofja Loka, drugod so spremembe majhne.
Slika 12: Spremembe deleža drevesnih vrst v lesni zalogi gozdov Poljanske doline (v
GGE Žiri, Sovodenj, Poljane in Škofja Loka)
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Vir podatkov: GGN GGE Žiri (1967–1976 in 2007–2016), GGN GGE Škofja Loka (1967–
1976 in 2007–2016), GGN GGE Poljane (1968–1977 in 2008–2017), GGN GGE Sovodenj
(1968–1977 in 2009–2018).
*med njimi medovite vrste: pravi kostanj, javorji, jeseni, lipa, lipovec in divja češnja
V splošnem se je lesna zaloga vseh drevesnih vrst močno povečala.
Z vidika čebelje paše se je zmanjšal delež medovitih vrst, kot so jelka, ostali iglavci in v
izjemnih letih hrast, povečal se je delež smreke in ostalih listavcev, med katerimi najdemo
številne pomembne medovite vrste. Povečal se je tudi delež avtohtone bukve, ki pa ni
medonosna.
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4.2 Družbenogeografske značilnosti Poljanske doline
4.2.1 Poselitev
Za Poljansko dolino je značilna razpršena poselitev z majhnimi naselji in samotnimi
kmetijami. V dolini in v hribovju na levi strani Poljanske Sore so značilna gručasta naselja,
zemljišča so razdeljena na nepravilne delce. Mnogo naselij je raztresenih po hribovitem svetu,
kjer strmine niso prevelike. Posebno ugodni so prisojni bregovi pod Mladim in Starim vrhom,
ki se dvigajo nad dolinsko meglo, spomladi pa sneg hitro skopni. Za desno, osojno stran
doline, so značilne samotne kmetije, celki (Planina, 1962).
Število prebivalstva je upadalo od 70. let 19. stol. vse do 70. let 20. stol., ko je začelo čedalje
hitreje naraščati. Vzporedno je potekala prerazporeditev prebivalstva iz hribovitih v nižinske
predele. Gibanje števila prebivalstva po letu 1990 kaže, da je obdobje intenzivnega
odseljevanja iz hribovitejših predelov zaključeno, prav tako se je v dolinskih naseljih hitra rast
števila prebivalstva ublažila. Ljudje se z izboljšanjem prometnih povezav in večjo
motorizacijo raje odločajo za dnevno migracijo kot za odseljevanje (Štravs, 1997). V zadnjem
času se število prebivalcev povečuje, vasi se ne praznijo več, zmanjšuje pa se število
kmečkega prebivalstva (Razvojni program …, 2006).
4.2.2 Gospodarstvo
Prestrukturiranje gospodarstva v regiji je potekalo počasneje kot v ostali Sloveniji, saj je bil
delež zaposlenih v sekundarnem sektorju precej nad, delež zaposlenih v terciarnem sektorju
pa precej pod republiškim povprečjem (Štravs, 1997).
V preteklosti je dolino v gospodarskem, ekološkem in urbanizacijskem smislu zaznamoval
rudnik urana Žirovski Vrh, ki je zdaj v fazi zaprtja in sanacije. Večji del industrije v Poljanski
dolini se danes osredotoča na obdelavo in predelavo lesa (Jelovica, Mizarstvo Jezeršek, Lesko
Žiri, M Sora), kamnolome in predelavo kamnin (Marmor Hotavlje), kovinarstvo (Mapro,
Kladivar – Poclain Hydraulics), čevljarstvo (Alpina), tiskarstvo (Etiketa) in predelavo
plastičnih mas (Polycom). Omenjene dejavnosti dopolnjujejo številne raznovrstne obrti,
turizem, gostinstvo itd.
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4.2.3 Kmetijstvo
Naravni pogoji za kmetijstvo v Poljanski dolini so zaradi omejitvenih dejavnikov v
hribovitem predelu manj ugodni. Tam je kmetijstvo usmerjeno predvsem v govedorejo, in
sicer v kombinirano pridobivanje mleka in mesa, medtem ko na ravninskem območju
prevladuje poljedelstvo (krompir in žita) in pridelovanje krme za živino (Štravs, 1997). V
hribovitem območju so kmetijska zemljišča večinoma zatravljena, po podatkih popisa
kmetijskih gospodarstev se največ trajnih travnih površin uporablja dvakrat ali trikrat letno
(Razvojni program …, 2006). Z večjo intenzivnostjo rabe travnikov in zgodnjo košnjo se
močno zmanjšuje količina razpoložljive travniške paše za čebele.
Kmetijstvo je v mnogih primerih postalo le še dopolnilna dejavnost. Hiter povojni razvoj je
spremenil podobo pokrajine. Število prebivalcev na kmetijah se je zmanjšalo, zmanjšalo se je
tudi število čebelarjev – kmetov, znatno pa se je povečalo število čebelarjev v ravninskem
delu. Pospešena industrializacija je odtegnila ljudi od kmetijstva, kmetijska proizvodnja se je
preusmerila. Nekdaj z žiti in z za čebele zelo pomembno ajdo posejane njive so postale
travniki, s katerih so pridobivali krmo za rejo govedi. Sejali so le še nekatere krmne rastline,
predvsem silažno koruzo in krompir (Mrak, 1985).
Slika 13: Zastopanost posameznih kmetijskih rastlin v Poljanski dolini za leto 2012
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Vir podatkov: MKGP, 2012
Danes na njivah v Poljanski dolini prevladujejo krmne rastline, sledijo silažna koruza,
krompir, vrtnine in žita (pšenica, oves, ječmen, pira ter rž). Med krmne rastline so uvrščene
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prevladujoče travno-deteljne mešanice, poleg njih še trave, deteljno-travne mešanice, lucerna,
detelja, krmna pesa, krmno korenje in druge rastline za krmo (MKGP, 2012).
Izmed naštetih kulturnih rastlin so čebele pomembne le za opraševanje nekaterih krmnih
rastlin in vrtnin. Krompir opraševanja ne potrebuje, koruza in žita so vetrocvetke. Z vidika
uporabe fitofarmacevtskih sredstev je najbolj izpostavljena in čebelam nevarna koruza, na
kateri nabirajo cvetni prah v primeru pomanjkanja v naravi.
4.2.4 Raba tal
Slika 14: Dejanska raba tal v Poljanski dolini
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Poljanska dolina obsega 32.908,4 ha. Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano o rabi tal za leto 2014 kar 67,4 % ozemlja oz. 22.165,9 ha pokriva gozd, travniki
pokrivajo 8.201,0 ha oz. 24,9 % območja, pozidana in sorodna zemljišča pa 1.142,0 ha oz. 3,5
%. Sadovnjaki se razprostirajo na 330,1 ha, kar predstavlja 1 % ozemlja. Gre za ekstenzivne
ali travniške sadovnjake, intenzivnih sadovnjakov je le 1,3 ha. Njive in vrtovi (skupaj z
rastlinjaki in trajnimi rastlinami na njivskih površinah) zavzemajo 317,4 ha oz. nekaj manj kot
1 % območja. V kategorijo drevesa in grmičevje je uvrščenih 267,6 ha ali 0,8 % ozemlja,
241,5 ha zemljišč oz. 0,7 % ozemlja je v zaraščanju, neobdelanih kmetijskih zemljišč je 73,1
ha (0,2 % ozemlja), kmetijskih površin, poraslih z gozdom, pa 76,3 ha (0,2 % območja).
Vodne površine pokrivajo 89,1 ha ali 0,3 % območja.
Slika 15: Raba tal v Poljanski dolini
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Vir podatkov: MKGP, 2014
Podatki o rabi tal za Poljansko dolino torej govorijo o izrazito prevladujočih gozdnih
površinah in precejšnjem delu travniških površin. Majhen delež njiv in vrtov potrjuje, da ne
gre za območje intenzivnega, tržno usmerjenega poljedelstva, ampak večinoma za območje
samooskrbnega kmetijstva, ki je rabi fitofarmacevtskih sredstev le malo izpostavljeno.
Sadovnjaki so travniški ali ekstenzivni, le 0,4 % sadovnjakov je intenzivnih. O večji
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intenzivnosti lahko govorimo pri travnikih. Ti so večinoma gnojeni ter zgodaj in pogosto
košeni (še preden trave dozorijo), zato čebelam nudijo le malo paše. Izjema so nekateri višje
ležeči ali težje dostopni travniki, običajno z velikim naklonom. Do zaraščanja kmetijskih
površin in s tem povečevanja deleža gozdne paše še vedno prihaja, vendar je delež zaraščanja
nizek. Območje je razčlenjeno s številnimi grapami in gosto prepredeno z vodami, tako da
čebele pri oskrbi z vodo nimajo težav.
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4.2.5 Členitev Poljanske doline
Največjo težavo pri pridobivanju podatkov predstavlja neskladje med naravnogeografskimi in
družbenogeografskimi enotami. Naravnogeografska enota porečje Poljanske Sore oz.
Poljanska dolina je razdeljena med 6 občin in 9 čebelarskih društev.
Večji del območja Poljanske doline je od leta 1994 naprej razdeljen med tri občine: osrednji
del pokriva občina Gorenja vas – Poljane, zgornji del doline spada v občino Žiri, spodnji v
občino Škofja Loka. Del ozemlja celotnega porečja Poljanske Sore oz. Poljanske doline v
širšem smislu poleg omenjenih treh občin spada še v občine Cerkno, Idrija in Logatec.
Kar zadeva čebelarstvo je območje Poljanske doline razdeljeno med 9 čebelarskih društev:
ČD Žiri, ČD Sovodenj, ČD Blegoš, del ČD Škofja Loka, delno pa na območje Poljanske
doline segajo tudi čebelarska društva ČD Logatec, ČD Idrija, ČD Cerkno, ČD Selška dolina
Gregor Jelenc in ČD Medvode.
Slika 16: Čebelarska društva na območju Poljanske doline
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Pri nekaterih podatkih s področja čebelarstva smo se (zaradi zahtevnosti pridobivanja
podatkov) osredotočili le na eno čebelarsko društvo – Čebelarsko društvo Blegoš, ki pokriva
osrednji del Poljanske doline. Tudi vsi intervjuvani čebelarji so člani Čebelarskega društva
Blegoš. Območje društva smo tako izbrali kot reprezentativno okolje Poljanske doline.
4.3 Čebelarsko društvo Blegoš
Območje v osrednjem delu Poljanske doline pokriva Čebelarsko društvo Blegoš, do leta 2010
imenovano Čebelarsko društvo Poljane – Gorenja vas. Gre za pester in raznolik teren, ki
zajema tako prisojna pobočja na levem, kot osojna pobočja na desnem bregu Poljanske Sore.
Območje društva se v nekaj kilometrov širokem pasu razprostira v smeri sever – jug, vse od
vrhov Škofjeloškega hribovja, preko ravninskega dna doline do Polhograjskega hribovja.
Površina Čebelarskega društva Blegoš meri 10.173,9 ha.
Površina gozda meri 6.661,72 ha oz. 65,5 % celotnega ozemlja. Skupna lesna zaloga je
2.200.727 m3, iglavci predstavljajo 54,6 %, listavci 45,4 %. Lesna zaloga medovitih drevesnih
vrst znaša 1.593.204 m3 oz. 72,4 % skupne lesne zaloge (ZGS, 2013).
Čebelarska podružnica za Poljansko dolino, Čebelarska družina Poljane, je bila ustanovljena
leta 1911. Po drugi svetovni vojni se je razcepila na tri nove čebelarske družine: Poljane,
Gorenja vas in Trebija. Leta 1956 sta se čebelarski družini Poljane in Gorenja vas zopet
združili v Čebelarsko društvo Poljane – Gorenja vas. Od takrat naprej se ozemlje društva ni
več spreminjalo. Leta 2010 se je društvo preimenovalo v Čebelarsko društvo Blegoš (Kronika
Čebelarskega …, 2010).
Iz podatkov Donata Juga iz leta 1931 je razvidno, da je na območju prvotne poljanske
podružnice čebelarilo 80 čebelarjev, ki so imeli 264 AŽ panjev (Alberti – Žnideršičev tip
panja), 334 kranjičev in 115 panjev raznih oblik. Večina kmečkih čebelarjev je čebelarila le
za potrebe opraševanja njihovih sadovnjakov in drugih kulturnih rastlin in le deloma za med.
Medu niso prodajali, uporabljali so ga le za domače potrebe. Ti čebelarji se tudi niso
vključevali v čebelarsko organizacijo (Mrak, 1985, str. 65).
Grafikon na sliki 17 prikazuje gibanje števila članov ČD Blegoš in njihovih čebeljih družin v
zadnjih 46 letih.
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Slika 17: Število članov ČD Blegoš in njihovih čebeljih družin v obdobju 1969–2014
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Vir podatkov: Čebelarsko društvo Blegoš, 2014
Število članov društva in število čebeljih družin sta že na prvi pogled pričakovano povezana.
V zadnjih letih je število čebelarjev naraščalo izrazito hitreje od števila čebeljih družin, saj
večina novo vpisanih mladih čebelarjev sprva čebelari z malo čebeljimi družinami.
V prvih 18 letih, od leta 1969 do 1987, se je število članov društva postopoma zmanjšalo za
polovico. V naslednjih 13 letih je ostalo približno enako, po letu 2000 pa je začelo naraščati,
še posebej izrazito po letu 2008. Od leta 2000 do 2014 se je število članov društva povečalo
skoraj za trikrat, z 20 na 57 članov. Porast v zadnjih 15 letih lahko pripišemo vse večjemu
zanimanju za čebelarstvo.
Nekaj članov društva ima čebele drugod po Sloveniji, nekateri čebelarji so včlanjeni v druga
društva, a čebelarijo na območju ČD Blegoš, nekateri čebelarji na tem območju pa niso
včlanjeni v nobeno čebelarsko društvo. Po besedah predsednika društva se število čebelarjev,
ki niso člani nobenega čebelarskega društva in čebelarijo na območju ČD Blegoš, giblje med
10 in 13 ter se vse od leta 1991 v glavnem ne spreminja. Pred osamosvojitvijo Slovenije so v
ČD Blegoš beležili precej večje število nečlanov (tudi do 50 čebelarjev nečlanov), saj so
zaradi porasta čebeljih bolezni v evidenci vodili tudi vse prevaževalce, člane drugih
čebelarskih društev, ki so čebelarili na tem območju, in tiste, ki so družine v času paše
premaknili na to območje.
Število čebeljih družin članov ČD Blegoš je od 1969 do 1971 strmo naraslo, nato je začelo
hitro upadati do leta 1976, ko so se številke ustalile. Število družin se je nato z nekaj
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pozitivnimi in negativnimi nihanji (+/- 100 družin) ohranilo vse do leta 2000. Po letu 2000 je
skupaj z naraščanjem števila čebelarjev naraščalo tudi število čebeljih družin in se leta 2014 z
860 čebeljimi družinami povsem približalo številu čebeljih družin iz leta 1971. Število
čebeljih družin je bilo največje leta 2011 (916 družin).
Število čebeljih družin na območju ČD Blegoš je vsaj tolikšno, kot ga prikazuje graf, saj na
tem območju čebelarijo tudi člani drugih čebelarskih društev in čebelarji, ki niso člani
nobenega čebelarskega društva. Čebelarji, ki niso člani nobenega društva, čebelarijo po
ocenah s skupno do 100 čebeljimi družinami (Intervjuji s čebelarji, 2014).
Slika 18: Povprečna starost čebelarjev v Sloveniji in v ČD Blegoš
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Vir podatkov: Register čebelnjakov, 2014, Čebelarsko društvo Blegoš, 2014
Povprečna starost čebelarjev v ČD Blegoš je od leta 1969 do leta 2000 z izjemo nekaj manjših
nihanj konstantno naraščala in se povzpela od 49,2 let do 63,6 let. Najnižja je bila leta 1971,
ko je znašala 47,9 let. Leta 2000 je prišlo do spremembe trenda – veliko zanimanja za
čebelarstvo pri mladih in posledično vpis številnih novih mladih čebelarjev je botrovalo
vztrajnemu nižanju povprečne starosti v društvu. V zadnjih 14 letih se je povprečna starost
znižala za 9,3 let in je leta 2014 znašala 54,3 let. Zaradi razmeroma majhnega števila
čebelarjev prihaja pri povprečni starosti do hitrih sprememb in posledično precej razgibanega
grafa. Med letoma 2004 in 2009 je povprečna starost v društvu skoraj povsem enaka
slovenskemu povprečju, nato v društvu sledijo leta hitrega upadanja povprečne starosti (in
naraščanja števila članov društva). Povprečna starost slovenskih čebelarjev v letih od 2004 do
2013 niha med 58,4 in 59 let, podatkov za daljše časovno obdobje ni na razpolago.
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S spreminjanjem povprečne starosti in števila čebelarjev se je v 46 letih spreminjala tudi
starostna struktura ČD Blegoš. Prikazani so diagrami za leto z najnižjo povprečno starostjo
(1971), leto z najvišjo povprečno starostjo (2000) in za zadnje leto (2014).
Slika 19: Starostna struktura Čebelarskega društva Blegoš v letih 1971, 2000 in 2014
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je bilo starejših od 50 let. Največji delež
(39 %) predstavljajo čebelarji med 61. in
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predstavljajo mlajši od 40 let.
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Vir podatkov: Čebelarsko društvo Blegoš, 2014
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5. MEDOVITE RASTLINE PROUČEVANEGA OBMOČJA
Na podlagi realne gozdne vegetacije območje Slovenije delimo na šest naravnih
fitogeografskih območij:
-‐

alpsko,

-‐

predalpsko,

-‐

dinarsko,

-‐

preddinarsko,

-‐

submediteransko in

-‐

subpanonsko.

Slika 20: Fitogeografska razdelitev Slovenije

Vir: Razdelitev Slovenije na fitogeografske regije, UVHVVR, 2014
Poljanska dolina sodi v predalpsko območje. Wraber (1969) med značilne rastlinske vrste
predalpskega fitogeografskega območja uvrsti bukev Fagus sylvatica in črni gaber Ostrya
carpinifolia na toplih južnih pobočjih in dolomitni kamninski podlagi ter navadno jelko Abies
alba na silikatnih severnih pobočjih do nadmorske višine 1000–1300 m (Andrič, Willis,
2003).
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Fitogeografska območja dokaj dobro ustrezajo različnim pašnim razmeram v Sloveniji.
Pomembno je tudi rastišče, ki ga lahko opišemo po tipu rastlinske združbe, kot sta travnik ali
gozd, in višinskem pasu (Božič, 2008b).
V Sloveniji poznamo blizu 3000 semenk. Med njimi je precej trav in drugih vetrocvetk, a
vseeno preko 1000 vrst rastlin, na katerih čebele lahko nabirajo medičino in cvetni prah. Vse
medeče vrste niso gospodarsko pomembne – večina teh raste v večjih sestojih ali pa je
njihovo medenje časovno ločeno od drugih rastlin (Božič, 2008b).
Najpomembnejše paše so v gozdu, tudi v kulturni pokrajini, na travnatih površinah,
sadovnjakih, poljih. Na obdelanih površinah je pogost vir medičine tudi cvetoči plevel. Bogat
vir medičine so lahko tudi mokrišča, poplavne površine in druge neobdelane zarasle površine
(Golob et al., 2008).
Pregled medečih rastlin na obravnavanem območju, ki za čebele predstavljajo vir medičine in
cvetnega prahu (povzeto po Božič, 2008b):
-‐

črni teloh (Helleborus niger L.)

Raste po grmovnatih pobočjih, svetlih gozdovih in kamnitih tratah. Čebelam nudi prvo
medičino in cvetni prah. V toplejših legah cveti že januarja, v hladnejših lahko šele aprila.
-‐

navadna leska (Corylus avellana L.)

Raste na grmovnatih pobočjih, v listnatih in mešanih gozdovih od nižin do montanskega pasu.
Ker je vetrocvetka, izloča obilo cvetnega prahu, ki običajno močno spodbudi vzrejo zalege v
čebeljih družinah. Cveti od februarja do aprila.
-‐

mali zvonček (Galanthus nivalis L.) in pomladanski veliki zvonček (Leucojum vernum
L.)

Mali zvonček raste v logih, med grmovjem, po sadovnjakih in tratah od nižine do
montanskega pasu, pomladanski veliki zvonček pa na vlažnih travnikih in v listnatih
gozdovih.
-‐

trobentica (Primula vulgaris Huds.)

Pogosto raste na istih rastiščih kot mali zvonček, pa tudi po drugih travnikih, v svetlih
gozdovih in med grmovjem. Cveti od marca do aprila, hkrati z zvončki.
Zvončki in trobentice čebelam nudijo medičino in nekaj cvetnega prahu; dajejo zmerno pašo,
ki pospeši zaleganje.
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-‐

pomladanski žafran (Crocus neapolitanus)

Raste po travnikih in logih od nižin do montanskega pasu. Cveti od februarja do aprila in
čebelam nudi veliko medičine in cvetni prah.
-‐

spomladanska resa (Erica carnea L.)

Raste po gozdovih, kamnitih tratah in v ruševju od nižine do alpinskega pasu. V nižinah cveti
že februarja, v najvišjih legah v juliju. Dobro medi in nudi tudi cvetni prah.
-‐

vrbe (Salix sp.)

Vrba iva (Salix Caprea L.) raste v svetlih gozdovih, v grmovju in posekah, cveti od marca do
aprila. Največ vrst vrb raste v vlažnih dolinah in nabrežjih, srečamo jih tudi v alpinskem pasu.
Nekatere v nižinah cvetijo še v maju, alpinske vrste avgusta. Moška drevesa čebelam nudijo
obilo cvetnega prahu, ženska medičino.
-‐

topoli (Populus sp.)

Črni topol (Populus nigra L.) in beli topol (Populus alba L.) rasteta po logih, trepetlika
(Populus tremula L.) pa v svetlih gozdovih, po gozdnih obronkih, posekah in gruščnatih tleh.
Cvetijo hkrati z vrbami in čebelam nudijo obilo cvetnega prahu.
-‐

medeče rastline v gozdni podrasti

Medonosne rastline gozdne podrasti lahko predstavljajo velik delež medenja in pelodne paše
v času pred olistanjem drevja. Običajno najbolj cvetijo marca in aprila, slab mesec dni pred
olistanjem drevja. Najbolj pogosta je podrast v hrastovih gozdovih ter v vlažnejših legah in
grapah bukovih gozdov.
Za čebele pomembni so zlasti navadni jetrnik (Hepatica nobilis Mill.), pljučniki (Pulmonaria
sp.), petelinčki (Corydalis sp.), dvolistna morska čebulica (Scilla bifolia L.) in podlesna
vetrnica (Anemone nemorosa L.). Večina omenjenih rastlin raste tudi izven gozdov.
-‐

borovnica (Vaccinium myrtillus L.)

Raste v zakisanih gozdovih, v resju in v ruševju od nižin do subalpinskega pasu. V nižinah
cveti aprila, hkrati s češnjo, v višjih legah lahko šele julija. Čebelam daje predvsem veliko
medičine in cvetni prah.
-‐

divja češnja (Prunus avium L. var. sylvestris (Kirsch.) Dierb.)

Raste v listnatih gozdovih in na prisojnih pobočjih. Cveti aprila in maja, je zelo dobro
medonosno drevo, saj nudi obilo medičine in cvetnega prahu.
-‐

sadno drevje

Hkrati z divjo češnjo cvetijo tudi gojene sorte češnje (Prunus avium L.). Pomembno
spomladansko pašo z obilo medičine in cvetnega prahu nudijo tudi marelica (Prunus
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armeniaca L.), breskev (Prunus persica L.), hruška (Pyrus communis L.), jablana (Malus
domestica Borkh.) in sliva (Prunus domestica L.). Cvetenje sadnega drevja se zaključi v maju.
Zaradi škropljenja sadnega drevja z insekticidi pogosto prihaja do zastrupitev in odmiranja
čebeljih družin.
-‐

navadni divji kostanj (Aesculus hippocastanum L.)

Gojijo ga predvsem po parkih in drevoredih, pojavlja se tudi v gozdu. Cveti v aprilu in maju.
Čebelam nudi cvetni prah in medičino
-‐

mali jesen (Fraxinus ornus L.) in veliki jesen (Fraxinus excelsior L.)

Mali jesen raste na sončnih in grmovnatih pobočjih in v svetlih gozdovih. Cveti aprila in maja
ter nudi veliko cvetnega prahu in dobro medi. Veliki jesen cveti mesec kasneje, raste na bolj
vlažnih rastiščih in nekoliko slabše medi.
-‐

javorji (Acer sp.)

Razširjene so tri vrste javorja: gorski ali beli javor (Acer pseudoplatanus L.) raste po
gozdovih, ob potokih in travnikih od nižin do montanskega pasu, ostrolistni javor (Acer
platanoides L.) raste po listnatih gozdovih in logih, maklen (Acer campestre L.) pa je
nekoliko nižje drevo, pogosto grm, ki raste po gozdovih, med grmovjem in v živih mejah.
Javorji izločajo veliko medičine in cvetnega prahu. Zelo dobro medita beli in ostrolistni javor,
slabše maklen. Cvetijo lahko že konec aprila in predvsem v maju. Medenje na javorjih se
lahko nadaljuje z izločanjem mane javorovih ušic.
-‐

navadni regrat (Taraxacum officinale Weber, Wiggers)

Največ ga raste po gnojenih travnikih, najdemo pa ga tudi ob poteh, starem zidovju in med
grmovjem. Cveti konec aprila in v začetku maja in nudi obilo cvetnega prahu in precej
medičine.
-‐

lipa (Tilia platyphyllos Scop.) in lipovec (Tilia cordata Mill.)

Rasteta v listnatih gozdovih. Lipa cveti junija, lipovec nekoliko kasneje. Obe vrsti dobro
medita, nekoliko pomembnejša je lipa, ki je tudi bolj razširjena.
-‐

pravi kostanj (Castanea sativa Mill.)

Raste v zakisanih gozdovih. Cveti v juniju in juliju, cvetenje pa običajno traja tri tedne.
Kostanjevi gozdovi so pogosto razširjeni na pobočjih z višinskimi razlikami do nekaj sto
metrov, kar še dodatno pripomore k časovnemu premiku v cvetenju kostanja. Čebelam nudi
veliko cvetnega prahu in precej medičine. Kostanjeva paša je najbolj zanesljiva paša v
Sloveniji.
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-‐

travniška paša

Je dolgotrajna paša, ki čebelam nudi tako medičino kot cvetni prah. Med travniškimi
rastlinami so za čebele pomembne: spominčice (Myosotis sp.), travniška kadulja (Salvia
pratensis L.), materina dušica (Thymus L.), njivsko grabljišče (Knautia arvensis (L.) Coult.),
navadna nokota (Lotus corniculatus L.), trpotci (Plantago sp.), glavinci (Centaurea L.),
detelja, meteljke (Medicago sp.), sračice (Filipendula sp.) in druge.
-‐

gozdni robovi

Ob gozdnih robovih rastejo številni manjši grmi in zelišča, ki pomembno popestrijo in
dopolnijo čebeljo pašo v pomladnih in poletnih mesecih. Takšne so robide (Rubus sp. L.),
predvsem malinjak (Rubus idaeus L.), mrtve koprive (Lamium sp.), črnilci (Melampyrum sp.
L.), konjska griva (Eupatorium cannabinum L.), navadna medena detelja (Melilotus
officinalis (L.) Lam.), bela medena detelja (Melilotus alba Medik.) in navadna dobra misel
(Origanum vulgare L.).
-‐

medeče rastline rečnih bregov in poplavnih območij

Rečni bregovi in poplavna območja nudijo bogato čebeljo pašo v drugi polovici poletja in v
zgodnji jeseni. Pomembne medonosne rastline so polaj ali meta (Mentha pulegium L.),
navadna krvenka (Lythrum salicaria L.) in nekatere agresivne tujerodne vrste, kot so zlate
rozge (Solidago sp. L.), žlezava nedotika (Impatiens glandulifera) in japonski dresnik
(Fallopia japonica).
-‐

facelija (Phacelium tanacetifolium)

Facelija je zelo dobra medovita rastlina, ki jo sejejo na obdelovalne površine. Primerna je za
podor ali kot dodatek k drugim rastlinam za silažno krmo in zelo ugodno učinkuje na prst, ki
postane bolj rahla in zračna. Zacveti v šestem tednu po setvi in cveti do tri tedne.
-‐

ajda (Fagopyrum esculentum Moench)

Ajdo so k nam prinesli iz Kitajske v 15. stol., proti koncu 20. stol. pa je začela izginjati s
slovenskih njiv. Za čebele je izjemno dragocena, saj cveti v obdobju, ko v naravi ni obilnih
virov medičine in cvetnega prahu. Avgusta in septembra spodbuja matice k zaleganju; čebele
si na njej naberejo kvalitetne zaloge za prezimovanje. V zadnjih desetletjih slabo ali skoraj nič
ne medi, kar pripisujejo novejšim sortam ajde, sodobnemu načinu kmetovanja ter
spremenjenim podnebnim razmeram z vročimi in sušnimi poletji. Hkrati paša na ajdi odvrača
čebele od nabiranja cvetnega prahu na koruzi, ki je zaradi suše in osiromašenja narave na
območjih z intenzivnim kmetijstvom pomemben vir proteinske hrane. Cvetni prah koruze,

50

obdelane s sistemskimi insekticidi, ima na čebeljo družino številne negativne učinke
(Auguštin, Gačnik, 2012).
-‐

navadni bršljan (Hedera Helix L.)

Cveti v septembru in oktobru, nudi cvetni prah in medičino. Čebelam lahko povzroči veliko
težav, ker med nabran na bršljanu pogosto kristalizira v satju.
Slika 21: Kranjska čebela pri nabiranju cvetnega prahu

Avtor: Mohor Prevc, 2015
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6. ČEBELJE PAŠE
Osnova sistema, po katerem si čebelja družina zagotovi zadostne količine hrane za preživetje,
je zbiranje informacij pašnih čebel o možnih virih hrane, vrednotenje prispelih informacij,
komunikacija med člani družine in pašna aktivnost delavk (Gregorc, 2002).
Ritem življenja čebel sledi ritmu cvetenja medovitih rastlin. Medenje rastlin je pogosto
nepredvidljivo, čebelja paša se vsako leto spreminja.
Čebelam hrano nudijo cvetoči travniki, sadovnjaki, gozdovi, gozdni robovi in gozdna podrast,
njive in vrtovi, rečni bregovi, mokrišča, parki …
Zelo pomemben vir čebelje paše so gozdovi, ki po podatkih ZGS iz leta 2012 pokrivajo 58,4
% Slovenije. Glavni drevesni vrsti v slovenskih gozdovih sta bukev in smreka, ki
predstavljata vsaka nekaj manj kot tretjino lesne zaloge (bukev 31,9 % in smreka 31,3 % lesne
zaloge). Delež jelke je 7,5 %, delež hrasta 7,0 %. Delež drugih trdih listavcev je 8,2 %,
plemenitih listavcev 5,1 %, mehkih listavcev pa 1,7 %, kar skupaj predstavlja 15 % lesne
zaloge. Preostanek prestavlja še macesen z 1,2 % in drugi iglavci z 0,2 % lesne zaloge
(Poročilo Zavoda za gozdove …, 2013).
Primerjava deležev posameznih drevesnih vrst leta 1998 in leta 2012 kaže na trend
zmanjševanja deleža iglavcev in naraščanja deleža listavcev. Zmanjšanje je največje pri jelki,
ki je tudi pomembna medovita rastlina – njen delež se je v štirinajstih letih zmanjšal z 9,1 %
na 7,5 %. Zmanjšani delež jelke in smreke so nadomestili večji deleži hrasta, plemenitih in
trdih listavcev, med katerimi so tudi pomembne medovite vrste. Deleži ostalih drevesnih vrst
(bori, macesen, bukev in mehki listavci) so ostali v glavnem nespremenjeni (Poročilo Zavoda
za gozdove …, 2013).
Tudi na tako majhnem območju, kot je območje Slovenije, pogosto iste rastlinske vrste na
podobnih nadmorskih višinah cvetijo ob različnem času: ko npr. na Gorenjskem prve češnje
zacvetijo, imajo na Primorskem že zrele sadove in ko se na Primorskem paša na robiniji
končuje, se v Prekmurju šele začenja. Spomladi, v ugodnih razmerah, tj. pri ustrezni
temperaturi, zadostni zračni vlažnosti in mirnem ozračju, začno prvi cvetovi izločati medičino
in z njo privabljati čebele. Zelo pomembna je pelodna paša, ki je čebelam vir beljakovin, ki
jih potrebujejo za razvoj družine (Gregori, 2011b). Izločanje medičine je odvisno od
fotosintetske aktivnosti rastlin, ki je največja v toplih, sončnih in vlažnih dneh. Običajno
najbolje medijo dopoldne in okoli poldneva, le redke v popoldanskem času (Božič, 2008b).
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Pomemben faktor pri donosu medu je oddaljenost čebelje paše od čebelnjaka – bolj ko je paša
oddaljena, več energije in časa čebele porabijo in manjšo količino medičine oz. mane
prinesejo v panj (Gregori, 2011b). Čebele običajno letajo na razdalji do 3 km od gnezda. S
polnim mednim želodčkom lahko čebele letijo okrog 15 minut in preletijo razdaljo 6 do 7 km,
čas in razdaljo pa lahko podaljšajo še z vmesnim počitkom. Teža čebel ne vpliva na količino
nabrane medičine – sprva so namreč domnevali, da delavke z večjo telesno težo naberejo več
medičine kot lažje delavke (Gregorc, 2002).
6.1 Vrste čebeljih paš
Čebele na svojih pašnih izletih nabirajo nektar (medičino), mano, cvetni prah (pelod),
drevesne smole, iz katerih izdelujejo propolis, ter vodo.
6.1.1 Pelodne paše
Pelod oz. cvetni prah je izjemnega pomena za razvoj čebelje družine. Spremenljivo pomladno
vreme čebelam pogosto onemogoča izletavanje iz panja, kar še poudari pomembnost zalog
jesenske pelodne paše. Obilo cvetnega prahu daje leska, tudi teloh, spomladanska resa, žafran,
vrbe in rumeni dren. Pravi kostanj poleg medičine nudi tudi izredno veliko cvetnega prahu in
s tem najpomembnejšo poletno pelodno pašo. Čebele se s cvetnim prahom oskrbijo tudi na
jelši, brestu, brezi, gabru, velikem jesenu, hrastu in brestovolistnem osladu. Ob poletnih sušah
prihaja do pomanjkanja cvetnega prahu. Takrat ponekod po dolinah cveti le koruza, katere
cvetni prah je zaradi uporabe zaščitnih sredstev pogosto oporečen (Gregori, 2011b).
6.1.2 Medičinske ali nektarne paše
Zelo pomembno nektarno pašo daje spomladansko resje. Na sadnem drevju se čebele okrepijo
na mandljevcih, marelicah in breskvah, hruškah, slivah in jablanah.
V nižinskih krajih je vse pomembnejša divja češnja, na kraškem svetu rešeljika, na sončnih
pobočjih in v svetlih gozdovih mali jesen. Precej medičine dajejo tudi regrat in razne vrste
javorja ter borovnice in malinjak. V severovzhodni Sloveniji odlično pašo daje oljna ogrščica,
pri kateri pa zaradi uporabe raznih zaščitnih sredstev (tako kot pri koruzi) občasno prihaja do
pomorov čebel. Pomembnejšo medičinsko pašo dajejo tudi robinija, lipa in pravi kostanj. V
slovenskem prostoru je pomembna tudi travniška paša, ki sicer ne daje obilnih donosov, a so
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ti dolgotrajni. Jesensko pašo nudita jesenska vresa in ajda, na kraških predelih še kraški šetraj
(Gregori, 2011b).
Poleg domačih rastlin medičino nudijo tudi nekatere tujerodne vrste, parkovna drevesa ali
invazivne vrste, kot so npr. japonska sofora (Sophora japonica L.), evodija (Tetradium
daniellii (Benn.) Hartley), cigarovci (Catalpa sp.), zlate rozge (Solidago sp.), žlezava
nedotika (Impatiens glandulifera), japonski dresnik (Fellopia japonica) in druge.
6.1.3 Manine paše
Surovina za mano je drevesni sok, njeni posredniki in povzročitelji gozdnega medenja pa so
ušice in kaparji. Žuželka zabode svoj kljunec v lubje in prodre z njim do sitastih cevk, po
katerih se pretaka drevesni sok z organskimi snovmi. Zaradi pritiska oz. turgorja ji drevesni
sok sam od sebe priteče v usta. Zase porabijo le majhen del sladkorjev in beljakovin, ostalo
izločijo v obliki sladkih kapljic. V mani ni ostankov prebave – drevesni sok se skozi njihovo
telo le pretaka, pri čemer se zniža odstotek vode in nekoliko spremeni njegova kemična
sestava.
Pogosto se zgodi, da čebele mane ne izkoriščajo, bodisi ker je ne najdejo bodisi ker imajo na
voljo pašo, ki jim še bolj ustreza. Iskanje mane je za čebele izjemno težko, saj si ne morejo
pomagati s cvetočimi krošnjami in močnimi vonjavami. Ko pašo enkrat najdejo, si lahko
zapomnijo tudi najmanjše znake v okolju, ki so na krajih s primerno mano (Šivic, 2008).
Pojav mane je v Sloveniji najbolj obsežen v dinarsko-kraškem in alpskem svetu, precej manj
v mediteranskem in panonskem svetu, kjer večji del paše predstavlja medičina in cvetni prah
(Zdešar, 2008c). V Sloveniji je največ mane na iglavcih (smreka, jelka, macesen, bor), med
katerimi prevladuje smreka. V Sloveniji se mana pogosto pojavlja tudi na listavcih, predvsem
na hrastu, lipi, javorju, jesenu in pravem kostanju (Šivic, 2008).
Napovedovanje gozdnega medenja
Za razliko od cvetočih dreves, ki cvetijo in nudijo medičino vsako leto, se mana na iglavcih
pojavlja neredno in čebelarje pušča v negotovosti. Na pojav medenja posamezne medovite
vrste vplivajo številni dejavniki: najpomembnejši so afide oz. listne ušice, kaparji in lubne
ušice – posredniki med drevesom gostiteljem in čebelo nabiralko, ki oplemenitijo drevesni
sok (Rihar, 2003). Pri nas so najpomembnejši povzročitelji maninega medenja mali smrekov
kapar (Physocermes hemicryphus Dalm.) in veliki smrekov kapar (Physocermes piceae
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Schrk.), lubne in listne ušice, zelena hojeva ušica (Cinara pectinatae Noerdl.) in rdečerjava
puhasta smrekova ušica (Cinara pilicornis Htg.) (Purnat in sod., 2010). V nekaterih letih se
ušice pojavijo v ogromnem številu, druga leta jih skoraj ni. Obilno pašo si lahko obetamo le v
tistih letih, ko se ušice množično namnožijo.
Na pojavljanje, trajanje, jakost in prenehanje množičnega razmnoževanja ušic vplivajo tako
rastišče, podnebje ter fizičnogeografski dejavniki kot tudi živa narava. Najvažnejši pogoj za
množično razmnoževanje ušic je fiziološko stanje rastline gostiteljice – hitrost razmnoževanja
je odvisna od sestave sokov v sitastih cevkah in od količine dušika v njih. Zdravstveno stanje
iglavcev se je zaradi onesnaženosti zraka močno poslabšalo tako v Sloveniji kot v večjem
delu Evrope. Veliko poškodb so povzročila tudi neurja, viharji in gozdne ceste, na mladem
drevju pa divjad (Rihar, 2003). Vreme za razmnoževanje ušic sicer ni odločujoče, vendar pa
toplo in suho vreme pripomore k hitrejšemu razmnoževanju. Dež mano spira, medtem ko
lahko nevihta medenje celo prekine (Šivic, 2008).
Mana ne predstavlja hrane le čebelam. Čebele je porabijo le okrog 5 %, medtem ko npr.
mravljam mana pomeni kar 90 % hrane (Rihar, 2003). Ušice in mravlje živijo v sožitju:
mravlje se hranijo z mano, obenem pa negujejo ušice in jih varujejo pred sovražniki.
Raziskave v Nemčiji so pokazale, da so donosi medu iz gozdov, v katerih je dosti mravelj, do
50 % višji kakor iz sestojev, v katerih mravelj ni (Šivic, 2008).
Za zanesljivo napovedovanje medenja so potrebne večletne izkušnje, saj je treba najprej
odkriti in dobro spoznati ušice, njihovo številčno stanje večkrat na leto preverjati, spremljati
njihovo razmnoževanje ter posledice vremenskih vplivov na njihov razvoj. Poleg reliefnih
značilnosti in nadmorske višine je treba upoštevati tudi prisojno oz. osojno lego in si za
opazovanje izbrati dobro osvetljena drevesa. Vpliv nadmorske višine se kaže predvsem pri
temperaturi, ki vpliva na začetek medenja. V alpskem svetu se paša na vsakih 400 m višine
zamakne za 14 dni. Zgodi se tudi, da na določeni nadmorski višini močno medi, v dolini pa
sploh ne. V gozdu, ki v določenem letu zelo bogato medi (več vrst ušic), se prihodnje leto
izločanje mane ne bo ponovilo v enakem obsegu (Rihar, 2003).
Opazovalno-napovedovalna služba medenja
V Sloveniji že več desetletij deluje Opazovalno-napovedovalna služba medenja (ONS), ki s
pomočjo kontrolnih naseljenih panjev, ki so nameščeni na tehtnice, opazuje in zapisuje
donose medu predvsem na gozdnatih območjih. Začetki ustanavljanja kontrolnih postaj za
medenje na območju Slovenije in sistematičnega zbiranja pridobljenih podatkov o gibanju
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teže panjev na tehtnicah v Sloveniji segajo v leto 1901. Kasneje so uvedli še kratkoročno in
dolgoročno napovedovanje medenja, ki je zelo pomembno za čebelarje, ki prevažajo čebele
na pašo (Šivic, 2008).
Opazovalnice so najboljša podlaga za spoznavanje pašnih razmer na določenem območju. V
Sloveniji jih trenutno deluje okrog 60 – polovica je ročnih (podatke pošiljajo čebelarji), ostale
so avtomatske z avtomatskimi odzivniki (Purnat in sod., 2010). Podatki o medenju so
vsakodnevno na razpolago na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije in na telefonskem
odzivniku.
6.2 Glavne paše
V Sloveniji je okrog 1000 vrst rastlin, na katerih lahko čebele nabirajo medičino, mano ali
cvetni prah. Le nekatere izmed njih so tudi neposredno gospodarsko pomembne za
čebelarstvo, medtem ko večina ostalih medovitih rastlin čebelam nudi razvojne paše ter
dodatni oz. dopolnilni vir hrane poleti in jeseni (Zagotavljanje rastlinske pestrosti ..., 2015).
Na razvojnih pašah se čebelje družine okrepijo in razvijejo, matica začne zalegati jajčeca in
število članov čebelje družine se poveča. Nabrano hrano sproti porabijo za razvoj družine. Te
paše so bistvenega pomena za kasnejše učinkovito izkoriščanje glavnih paš. Le velike in
močne čebelje družine lahko izkoristijo donosnejše, gospodarsko pomembne paše, na katerih
naberejo večje količine medičine ali mane in nato skladiščijo zaloge medu. Iz teh zalog
čebelarji točijo med, ki predstavlja osnovni proizvod čebelarske panoge.
V nadaljevanju se osredotočamo na glavne gospodarsko pomembne paše, za katere je
dostopnih več podatkov in katerih doprinos je bolj neposredno merljiv. Manj donosne paše,
kot so razvojna paša na prvih spomladanskih rastlinah, kasnejša raznovrstna travniška paša,
paša na medovitih rastlinah v gozdni podrasti, na gozdnem robu, rečnih bregovih in mokriščih
so za čebele prav tako izjemnega pomena, vendar s konkretnimi podatki o teh pašah ne
razpolagamo.
Za potrebe čebelarstva kot gospodarske panoge sta Čebelarska zveza Slovenije in Zavod za
gozdove Slovenije leta 2004 izdelala prvi Kataster čebelje paše za Slovenijo, na podlagi
katerega so bili izdelani čebelarski pašni redi za območja večine čebelarskih društev v
Sloveniji. Prvi kataster je v obliki karte prikazal, katere medovite drevesne vrste so na
območju društva v določenem gozdnem odseku ali oddelku v lesni zalogi gozda navzoče vsaj
v minimalnem deležu, pri katerem je smiselno organizirati čebeljo pašo. Poleg tega je prikazal
tudi prisotnost medovitih kmetijskih rastlin (Veselič, Pisek, Justinek, 2013). Zaradi boljše
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preglednosti bodo karte starega katastra za območje Poljanske doline prikazane nekoliko
kasneje, v podpoglavju 6.2.2.
Zaradi različne medovitosti posameznih drevesnih vrst so čebelarski strokovnjaki določili
pašne zmogljivosti, izražene v številu čebeljih družin na hektar, ob cvetenju oziroma medenju
posamezne gospodarsko pomembne medovite vrste. Pri tem so upoštevali tudi delež lesne
zaloge dane drevesne vrste od skupne lesne zaloge v gozdnem sestoju, saj ni vseeno ali je
dana medovita drevesna vrsta v gozdnem sestoju navzoča z minimalnim deležem za smotrno
organiziranje paše ali pa v gozdnem sestoju prevladuje. Na pojav medenja sicer vplivajo še
številni drugi dejavniki (klimatski, reliefni…), ki jih zaenkrat zaradi pomanjkanja podatkov ni
mogoče dovolj zanesljivo uporabiti pri določitvi pašne zmogljivosti območja (Veselič, Pisek,
Justinek, 2013).
Preglednica 1: Pašne zmogljivosti, izražene v številu čebeljih družin na hektar, ob
cvetenju oziroma medenju gozdnih drevesnih vrst
Delež drevesne vrste v gozdu
jelka
smreka
rdeči bor
javor
hrast
kostanj
lipa
robinija
češnja
mali jesen

1-5%

5-10%

10%

10-20%

20-30%

30-50%

50-75%

nad 75%

2,5
1,4
2,2
2,6
1,4
2,4
2,4
2,6
1,0
1,4

3,9
2,2
3,5
4,8
2,6
4,4
4,5
4,9
1,9
2,6

4,5
2,5
4,0
5,5
3,0
5,0
5,2
5,6
2,2
3,0

5,5
3,1
4,9
7,6
4,1
7,0
7,2
7,8
3,0
4,1

7,1
4,0
6,4
10,7
5,8
9,8
10,0
10,9
4,2
5,8

9,0
5,1
8,1
14,6
7,9
13,4
13,7
14,9
5,8
7,9

11,3
6,4
10,1
19,7
10,7
18,0
18,5
20,1
7,8
10,7

13,5
7,6
12,1
26,1
14,1
23,9
24,4
26,6
10,3
14,1

Vir: Veselič, Pisek, Justinek, 2013
Zmogljivost pasišča v gozdu se ne povečuje linearno s povečevanjem deleža medovite vrste v
njem, saj se pojavi kateri od omejitvenih dejavnikov. V primeru gozdne paše na mani je
izrazit omejitveni dejavnik razpoložljivost cvetnega prahu. Odnos med deležem drevesne
vrste v gozdnem sestoju in zmogljivostjo pasišča je bil tako določen po dveh krivuljah: y =
x2/3 za cvetlično pašo in y = x1/2 za manino pašo. Za jelko, smreko in rdeči bor je bila za
določitev odnosa med deležem drevesne vrste in zmožnostjo pasišča uporabljena krivulja y =
x1/2, za druge vrste je bila uporabljena krivulja y = x2/3 (Veselič, Pisek, Justinek, 2013).
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Za sadovnjake in druge kulturne rastline, ki praviloma ne zavzemajo obsežnih strnjenih
površin, je pašna zmogljivost posamezne kulture linearno zmanjšana glede na njen delež v
prostoru.
Preglednica 2: Pašne zmogljivosti, izražene v številu čebeljih družin na hektar, ob
cvetenju oziroma medenju kulturnih rastlin
V zaraščanju
Sadno drevje
Ajda
Oljna ogrščica
Sončnice
Detelje

100 %
20
6
10
15
10
10

Vir: (Veselič, Pisek, Justinek, 2013)
Na podlagi natančnejših podatkov o drevesni sestavi gozdnih sestojev je bil kasneje izdelan
nov kataster čebelje paše, ki »določa hektarsko površino posamezne medovite rastline
oziroma relativni delež le-te v skupnem rastlinskem sestavu na območju pasišča ter na tej
podlagi zmogljivost pasišča za pridobivanje medu na dani rastlinski vrsti. Ta zmogljivost je v
katastru izražena s številom čebeljih družin na hektar, ki jih je ob cvetenju oziroma medenju
določene medovite vrste mogoče razporediti na pasišču« (Veselič, Pisek, Justinek, 2013, str.
276). Pašna zmogljivost gospodarsko pomembnih medovitih vrst v Sloveniji je za vsako vrsto
(oz. njihovo skupino) prikazana na ločeni karti. Karte so temelj za pripravo čebelarskih pašnih
redov ter določitev stojišč za prevažanje čebel na pašo in s tem učinkovitejše izkoriščanje paš
(Veselič, Pisek, Justinek, 2013).
Ali bo dana drevesna vrsta v določenem letu dejansko medila ali ne, je odvisno od številnih
dejavnikov. Na kartah določeno število panjev oz. čebeljih družin tako ne govori o številu
čebeljih družin, ki bi lahko naseljevale izbrano območje, ampak o teoretičnem številu družin,
ki bi jih lahko prepeljali na pašo v primeru medenja določene medovite vrste.
6.2.1 Zmogljivost glavnih paš po posameznih vrstah ali njihovih skupinah v Sloveniji in
Poljanski dolini
Območje Slovenije je razdeljeno na mrežo kvadrantov oz. območij velikosti 1 x 1 km. Za
vsako medovito vrsto je prikazana potencialna pašna zmogljivost, izražena v absolutnem
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številu panjev oz. čebeljih družin na 1 x 1 km velikih območjih najprej za Slovenijo, nato za
območje Poljanske doline – z upoštevanjem navzočnosti različnih gozdnih sestojev v
posameznem kvadrantu. Tovrsten prikaz po kvadrantih je zelo uporaben pri umeščanju stojišč
za prevozne čebelnjake.
Glavne paše na gozdnih drevesnih vrstah
SMREKA
Smreka je gospodarsko najpomembnejša drevesna vrsta v Sloveniji. Po podatkih ZGS iz leta
2012 je njen delež v skupni lesni zalogi slovenskih gozdov kar 31,3 % in predstavlja
najpomembnejši vir gozdne paše pri nas (Poročilo Zavoda za gozdove ..., 2013).
Slika 22: Pašna zmogljivost smreke

Smreka je razširjena po vsej Sloveniji, z izjemo Primorske (Goriških Brd, Vipavske doline in
Južne Primorske) in nižin Panonskega dela Slovenije.
Največja območja smrekovih gozdov so Pokljuka, Jelovica z Ratitovcem, Karavanke in
Kamniško-Savinjske Alpe do gozdne meje, Pohorje in Kozjak, Kočevski gozdovi,
dinarskokraške pokrajine, prevladujoča medovita drevesna vrsta je tudi v Selški in Poljanski
dolini.
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Na območju Poljanske doline je delež smreke 45,3 %, na območju ČD Blegoš pa je še
nekoliko višji, 47,2 % od skupne lesne zaloge (ZGS, 2013).
Slika 23: Pašna zmogljivost smreke v Poljanski dolini

Smreka je prevladujoča drevesna vrsta kar v 61 % kvadrantov območja. Zelo pomembno pašo
nudi na celotnem območju. Kvadranti, ki označujejo manjši potencialni delež paše na smreki,
večinoma ustrezajo območjem naselij in negozdnih površin.
Smreka medi predvsem junija, tudi julija. Vsako leto medi vsaj malo, na vsake tri do štiri leta
pa izredno in dolgotrajno. Zaradi velikega deleža smreke je takrat paša zelo donosna. Pogosto
kaže, da bo smreka medila, vendar se potem to ne zgodi (Intervjuji s čebelarji, 2014).

60

JELKA (HOJA)
Po podatkih ZGS iz leta 2012 jelka zavzema 7,5 % skupne lesne zaloge gozdov Slovenije,
vendar se njen delež opazno zmanjšuje – leta 1998 je znašal še 9,1 % skupne lesne zaloge
(Poročilo Zavoda za gozdove ..., 2013).
Slika 24: Pašna zmogljivost jelke

Jelka ali hoja je v največji meri zastopana na dinarsko kraških planotah in hribovjih (Hrušica,
Menišija, Rakitna, Javorniki, Snežnik, Goteniška, Velika in Mala Gora, Stojna, Kočevski
Rog, del Blok), na Bohorju, Menini, na Pohorju in Kozjaku ter na območju Jelovice,
Ratitovca in Bohinjskih gora. Nekoliko manjša območja jelke so v Trnovskem gozdu,
Idrijskem hribovju, na Boču, delu Haloz, na posameznih območjih v Alpskih pokrajinah ter
tudi ponekod v Poljanski dolini.
Jelka je najbolj medovito drevo v Sloveniji, vendar do množičnega razvoja ušic na jelki in s
tem do izjemno obilnega medenja prihaja na vsakih pet do deset let (Veselič et al., 2013), po
drugih podatkih pa se v zadnjih sto letih intenzivno medenje pojavlja na vsakih 4 do 6 let
(Rihar, 2003). Kadar se mana na jelki pojavi po vsej Sloveniji, traja medenje od konca junija,
ves julij in avgust, pogosto še do sredine septembra. Lahko medi povsem lokalno, na ozko
omejenih območjih, imenovanih »pašni otoki« (Veselič et al., 2013).
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Na območju Poljanske doline je jelke v skupni lesni zalogi gozda 7,3 %, na območju ČD
Blegoš 5,0 % (ZGS, 2013).
Slika 25: Pašna zmogljivost jelke v Poljanski dolini

Večja območja jelke so predvsem v zgornjem delu Poljanske doline.
Zelo pomembna je na širšem območju Žirovskega vrha, Sovodnja, Rovt, delu Blegoša in
Malenskega vrha, nekoliko tudi v spodnjem delu doline. Medi v juliju in avgustu.
JAVORJI
Javorji predstavljajo 2,8 % lesne zaloge slovenskih gozdov. Najbolj razširjen je gorski javor,
ki ga je v skupni lesni zalogi slovenskih gozdov 2,4 %. Cveti skoraj vsako leto in postaja
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vedno bolj pomembna paša za čebele. Poleg gorskega javorja v Sloveniji najdemo še
ostrolistni javor, topokrpi javor, poljski javor ali maklen in trokrpi javor (Veselič et al., 2013).
Javorji so zastopani po vseh dinarskokraških planotah in hribovjih ter po predalpskih
hribovjih po vsej Sloveniji.
Slika 26: Pašna zmogljivost javorjev

Delež lesne zaloge javorja na območju Poljanske doline je 3,3 % od skupne lesne zaloge, na
območju ČD Blegoš manj, le 1,78 % (ZGS, 2013). Največ javorja je predvsem v skrajnem
zgornjem delu Poljanske doline, ki ga predstavlja Rovtarsko hribovje. Pomembno je zastopan
tudi na območju Polhograjskega hribovja ter v okolici Blegoša, Lubnika in Visokega pri
Poljanah.
Javor tudi na tem območju predstavlja vedno bolj pomembno pašo, medtem ko so ga v
preteklosti komaj prepoznali kot medovito vrsto. Nudi cvetlično, ponekod tudi manino pašo in
običajno medi med koncem maja in koncem junija. Predstavlja donosno in precej zanesljivo
pašo, saj medi skoraj vsako leto oz. vsaki dve leti. Je ena prvih paš, ki jo izkoriščajo čebelarji
(Intervjuji s čebelarji, 2014).
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Slika 27: Pašna zmogljivost javorjev v Poljanski dolini
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PRAVI KOSTANJ
Delež pravega kostanja v skupni lesni zalogi slovenskih gozdov znaša 1,8 %. V preteklosti je
bil kostanj v Sloveniji veliko bolj razširjen, a ga je napadla glivična bolezen – kostanjev rak,
danes pa ga ogroža še kostanjeva šiškarica. Kostanjeva paša velja za redno in zelo zanesljivo,
razen kadar v času cvetenja pride do obilnih padavin, ki medenje ustavijo (Veselič et al.,
2013).
Slika 28: Pašna zmogljivost pravega kostanja

Pomembna rastišča pravega kostanja so Posavsko hribovje (še posebno skrajni zahodni del),
širše Šaleško območje, vzhodni rob Kozjaka in Pohorja, Slovenske gorice in Goričko, Haloze,
Boč, Bizeljsko, Gorjanci, Krško gričevje, Bela krajina, del Škofjeloškega hribovja,
Polhograjsko hribovje vse do Ljubljanskega barja ter zgornji del Savske ravni, od koder se
ozek pas kostanjevih rastišč preko Kamnika nadaljuje v Posavsko hribovje. Na Primorskem je
kostanjeva paša pomembna po dolini Soče od Tolmina do Goriških Brd, v Vipavski dolini,
delu Brkinov ter v Slovenski Istri.
V Poljanski dolini delež lesne zaloge pravega kostanja znaša 2,8 % skupne lesne zaloge
(ZGS, 2013). Obilno pašo nudi predvsem v celotnem spodnjem delu Poljanske doline, tako na
prisojnih kot osojnih pobočjih na obeh straneh Poljanske Sore. Pomembno pašo nudi tudi na
območju ČD Blegoš, kjer njegov delež znaša 3,0 % od skupne lesne zaloge (ZGS, 2013).
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Najdemo ga zlasti v pasu od Malenskega vrha do Hotavelj ter na širšem območju Žirovskega
vrha Sv. Urbana.
Slika 29: Pašna zmogljivost pravega kostanja v Poljanski dolini

Paša na pravem kostanju je zanesljiva, pojavlja se vsako leto, vendar je zelo odvisna od
vremena. V primeru padavin se medenje kostanja rado ustavi.
Pravi kostanj običajno medi od konca junija do sredine julija. Predstavlja donosno in
zanesljivo pašo, ki se pojavlja vsako leto, vendar je kostanj zelo občutljiv na padavine. Ker je
cvet zelo izpostavljen, se ob padavinah medenje prekine ali celo konča. Ponovno lahko
zamedi po nekaj dneh lepega vremena. Poleg medičine nudi tudi izjemno pelodno pašo.
Tudi v Poljanski dolini je zaradi kostanjevega raka propadlo veliko dreves. V zadnjem času
kostanju ne prizanaša kostanjeva šiškarica, veliko škode je povzročil tudi žled.
66

HRASTI
Delež različnih vrst hrasta v skupni lesni zalogi slovenskih gozdov je 7,0 % (Veselič et al.,
2013).
Slika 30: Pašna zmogljivost hrastov

Razširjeni so po večjem delu Slovenije, zlasti v sredozemskem delu Slovenije, v Suhi in Beli
krajini, Posavju, Predalpskih pokrajinah ter v vzhodnem delu Slovenije v Panonskih gričevjih.
Na območju Poljanske doline je delež hrastov 7,6 %, na območju ČD Blegoš pa je še nekoliko
višji, 11,5 % od skupne lesne zaloge (ZGS, 2013). Razširjeni so predvsem v srednjem in
spodnjem delu Poljanske doline.
Večina intervjuvanih čebelarjev medenja hrasta ne opaža oz. ga opaža le redko. Na tem
območju se pojavi le v izjemnih, najbolj medovitih letih, ko medijo vse medovite vrste
(Intervjuji s čebelarji, 2014).
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Slika 31: Pašna zmogljivost hrastov v Poljanski dolini
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RDEČI BOR
Delež lesne zaloge rdečega bora v Sloveniji je 4,4 % (Veselič et al., 2013).
Razširjen je na Goričkem, v Slovenskih goricah, na Dravskem polju, na Kozjaku, Pohorju, na
Koroškem, v Velenjskem in Konjiškem hribovju, Ložniškem in Hudinjskem gričevju, v
Dravinjskih goricah in delu Dravske ravni, v Posavskem hribovju, v Beli krajini, v delu
Notranjske, v Podgrajskem podolju in delu Brkinov, na Pivškem, v dolini Koritnice, v
Zgornjesavski dolini, Ljubljanski kotlini, v Polhograjskem in Cerkljanskem hribovju.
Slika 32: Pašna zmogljivost rdečega bora

Delež lesne zaloge rdečega bora na območju Poljanske doline je 1,8 %, na območju ČD
Blegoš pa 2,1 % od skupne lesne zaloge (ZGS, 2013).
Najpomembnejša območja rdečega bora so na območju Žirovskega vrha in tudi v okolici
Gorenje vasi, Kopačnice in Škofje Loke.
Intervjuvani čebelarji pašo na rdečem boru na tem območju označujejo kot zanemarljivo.
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Slika 33: Pašna zmogljivost rdečega bora v Poljanski dolini

Za celovit pregled gospodarsko pomembnih paš v Sloveniji sledi še kartografski prikaz pašne
zmogljivosti za lipo, robinijo, mali jesen in divjo češnjo, čeprav so na območju Poljanske
doline zastopane v zelo majhnem obsegu ali sploh niso zastopane.
LIPI
V Sloveniji sta razširjeni dve samonikli vrsti iz rodu lip, velikolistna lipa (Tilia platyphyllos)
in malolistna lipa ali lipovec (Tilia cordata). Predstavljata 0,5 % skupne lesne zaloge
slovenskih gozdov. (Veselič et al., 2013).
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Slika 34: Pašna zmogljivost lip

Lipi nudita zelo pomembno pašo v Posočju – v širokem pasu od Bovca do Nove Gorice, na
planoti Banjšice, v Baški grapi, prav tako na širšem območju Ribnice in Kočevja ter v Suhi in
Beli Krajini. Pomembni sta tudi v okolici Vrhnike in na Rakitni, na Notranjskem, na Pivškem
podolju, v zgornjem delu Savske ravni (Blejskem kotu, Deželi, Dobravah, Kranjskem polju),
v Zasavju ter delu Slovenskih goric.
V Poljanski dolini je lip 0,1 %, na območju ČD Blegoš pa le 0,03 % od skupne lesene zaloge
gozda (ZGS, 2013). Kljub temu ponekod čebelam nudita pomembno pašo, saj ju kot del
slovenske tradicije pogosto sadijo v naseljih. Lahko cvetita istočasno s pravim kostanjem ali s
smreko.
ROBINIJA
Delež robinije v lesni zalogi slovenskih gozdov znaša 0,5 %. Vsako leto bogato cveti in daje
velike dnevne donose medu (Veselič et al., 2013).
Značilna je za flišna območja Primorske, kjer nudi izjemno obilno pašo, predvsem v Goriških
Brdih in Vipavski dolini. Nekaj paše čebelam nudi tudi po dolini Soče vse do Bovca, v
Vremski dolini in v Slovenski Istri. V vzhodni Sloveniji jo najdemo v Pomurju, zlasti ob
Muri, Ledavi, Lendavskih goricah in delu Goričkega, nekaj tudi v Slovenskih goricah in
Dravski ravni, Krškem, Senovskem in Bizeljskem gričevju, Krški ravni in Beli krajini.
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Slika 35: Pašna zmogljivost robinije

MALI JESEN
Mali jesen uspeva na najbolj sušnih rastiščih. Razširjen je na območju severne in južne
Primorske, Krimskega hribovja, Javornikov, v ozkem pasu ob reki Kolpi med Osilnico in
Vinico, v delu Posavskega hribovja ter ponekod na obrobju Kamniško-Savinjskih Alp.
Slika 36: Pašna zmogljivost malega jesena
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Na območju Poljanske doline je malega jesena zelo malo, le 0,21 % od skupne lesne zaloge,
na območju ČD Blegoš pa 0,19 % od skupne lesne zaloge (ZGS, 2013). Uspeva predvsem na
območju Leskovice in po dolini Kopačnice ter okoliških hribih.
DIVJA ČEŠNJA
Divjo češnjo najdemo po gozdovih po vsej Sloveniji, a vselej le primešano v gozdnih sestojih.
Delež lesne zaloge divje češnje v slovenskih gozdovih znaša 0,3 % (Veselič et al., 2013).
Slika 37: Pašna zmogljivost divje češnje

Razširjena je zlasti na Primorskem, predvsem v Breginjskem kotu in delu Posočja, v Baški
grapi, Vipavski dolini, Vipavskih Brdih, na Pivškem in v Brkinih ter v jugovzhodni Sloveniji,
v manjši meri tudi na območju Haloz, delu Slovenskih goric in na Goričkem.
V Poljanski dolini je delež divje češnje zgolj 0,03 % od skupne lesne zaloge, na območju ČD
Blegoš le 0,01 % od skupne lesne zaloge (ZGS, 2013).
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Glavne paše na kmetijskih rastlinah
SADOVNJAKI
Sadno drevje čebelam nudi pomembno razvojno pašo v večjem delu Slovenije, z izjemo
alpskih pokrajin, Pohorja, obpanonskih ravnin ter dinarskokraških pokrajin. Več sadovnjakov
je v vzhodnem delu države ter v flišnih gričevjih in dolinah Primorske.
Slika 38: Pašna zmogljivost sadovnjakov v Sloveniji glede na rabo tal leta 2012

V Poljanski dolini so ekstenzivni ali travniški sadovnjaki razširjeni po celotnem območju, pri
čemer nekoliko izstopajo prisojna pobočja pod Starim in Mladim vrhom ter vasi in njihova
okolica po vsem območju.
Sadno drevje je zanesljiva razvojna paša. Cveti v maju in nudi obilo cvetnega prahu in nekaj
medičine.
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Slika 39: Pašna zmogljivost sadovnjakov v Poljanski dolini

DETELJE
Po podatkih o njivskih površinah za Slovenijo iz leta 2012 detelje v Sloveniji pokrivajo 1.603
ha, deteljno travne mešanice 5.355 ha, travno deteljne mešanice pa še dodatnih 11.719 ha, kar
skupaj predstavlja 4 % površin njivskih kultur (MKGP, 2012).
Detelje imajo sicer medovnike globoko v cvetu, tako da jih čebele nekoliko težje dosežejo.
Bolj uspešni so čmrlji, saj imajo daljše rilčke.
Pašo nudijo po dolinah, kotlinah in gričevjih. Najdemo jih v Pomurju, zlasti na Goričkem, v
Slovenskih goricah, Savinjski ravni, od Celjske kotline do Sotle, v jugovzhodni Sloveniji in
Beli krajini, na Savski ravni, Ljubljanskem barju, v Vipavski dolini in Koprskem primorju.
Na območju Poljanske doline detelje, deteljno travne ter travno deteljne mešanice poraščajo
146 ha, kar predstavlja 1,8 % površin njivskih kultur (MKGP, 2012).
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Slika 40: Pašna zmogljivost detelje (povprečje 2010–2012)

Za celovitost pregleda gospodarsko pomembnih paš v Sloveniji sledijo še karte za oljno
ogrščico, ajdo in sončnice, čeprav na območju Poljanske doline niso zastopane.
OLJNA OGRŠČICA
V Sloveniji oljno ogrščico pridelujejo na 5.284,23 ha, oz. na 1,2 % površin njivskih kultur.
Slika 41: Pašna zmogljivost oljne ogrščice (povprečje 2010–2012)
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Oljno ogrščico pridelujejo skoraj izključno v vzhodni Sloveniji, najintenzivneje v Pomurju, v
Spodnjem Podravju, na Dravskem in Ptujskem polju ter Krški ravni, kjer lahko ob medenju
nudi pašo nad 10 panjem na km2. V zelo majhnem obsegu jo najdemo še ponekod v
predalpskih dolinah in kotlinah.
AJDA
Podatki o njivskih površinah za leto 2012 kažejo, da v Sloveniji ajdo pridelujejo na 442,51 ha.
Slika 42: Pašna zmogljivost ajde (povprečje 2010–2012)

Prisotna je večinoma v vzhodnem delu države, v Pomurju, na Goričkem, na Dravskem polju,
v Krški kotlini, Beli krajini, malo tudi v Ljubljanski kotlini in na Sorškem polju.
Danes je ajda v Sloveniji prisotna v zelo majhnem obsegu, medtem ko je bila v preteklosti
veliko bolj razširjena in je čebelam nudila izjemno pomembno poznopoletno ali jesensko
pašo. V prvih letih po 2. svetovni vojni so z ajdo posejali kar desetino vseh njiv v Sloveniji, v
začetku 20. stol. celo četrtino vseh njiv (Auguštin, Gačnik, 2012).
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SONČNICE
V Sloveniji sončnice pridelujejo na 441,73 ha.
Sončnice so, podobno kot ajda, v Sloveniji prisotne v zelo majhnem obsegu. Najdemo jih
predvsem v vzhodni Sloveniji, v Pomurju in delu Podravja, v Celjski kotlini, na Brežiškem
polju, v južnem delu Bele krajine ter na Ljubljanskem barju in Kranjskem polju.
Slika 43: Pašna zmogljivost sončnic (povprečje 2010–2012)
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Vodilne medovite vrste po posameznih kvadrantih
Preverili smo, katera medovita vrsta je na določenem območju za čebeljo pašo potencialno
najbolj zmogljiva oz. katera medovita vrsta lahko v posameznem kvadrantu nudi pašo
največjemu številu čebeljih družin.
Slika 44: Vodilne medovite vrste po kvadrantih za Slovenijo

V alpskih pokrajinah ter v višje ležečih delih predalpskih pokrajin prevladuje smreka – z
izjemo vzhodnega dela Pohorja in Kozjaka, kjer prevladujeta jelka in pravi kostanj. Za nižje
dele predalpskega sveta je značilno prepletanje naslednjih vodilnih vrst: smreke, pravega
kostanja, javorja, rdečega bora in hrasta. Jelka je vodilna medovita vrsta tudi v večjem delu
dinarskokraških planot in hribovij. V nekaterih dolinah in kotlinah prevladuje paša na
kmetijskih rastlinah in sadnem drevju.
Po dolini Soče in Idrijce prevladuje lipa, ki jo v nekaterih delih zamenja javor. V celotni
Vipavski dolini in v Goriških Brdih prevladuje obilna paša na robiniji. Na preostalem delu
Primorske kot vodilna medovita vrsta prevladuje hrast, ponekod pa rdeči bor.
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V vzhodnem delu Slovenije se vodilne medovite vrste hitreje menjajo in bolj prepletajo. V
Posavskem hribovju se kot vodilne vrste menjujejo pravi kostanj, smreka, javor, hrast in rdeči
bor. V panonskem svetu se kot vodilne vrste v pasovih menjujejo hrast, rdeči bor, pravi
kostanj, robinija, kmetijske rastline, sadovnjaki. Na Dravski in Murski ravni ter v Pesniški
dolini je vodilna paša na poljščinah, ob Muri in ponekod v Prekmurju pa intenzivno pašo nudi
robinija. Na Gorjancih sta vodilni vrsti pravi kostanj in javor, ki se v ozkem pasu nadaljuje do
Kolpe.
Slika 45: Vodilne medovite vrste v Poljanski dolini

V večjem delu Poljanske doline je vodilna medovita vrsta smreka, ki jo predvsem v zgornjem
delu doline prekineta jelka in javor, v osrednjem delu hrast in rdeči bor. V skrajno spodnjem
delu doline prevladuje paša na pravem kostanju.
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6.2.2 Skupen prikaz glavnih paš v Poljanski dolini
Na slikah 47, 48 in 49 so prikazane karte prvega Katastra čebelje paše iz leta 2004, pri čemer
so na isti karti prikazane vse tiste medovite drevesne vrste, ki so na izbranem območju v
določenem gozdnem odseku ali oddelku v lesni zalogi gozda navzoče vsaj v minimalnem
deležu, pri katerem je smiselno organizirati čebeljo pašo. Karte torej v nasprotju s kartami
prejšnjega podpoglavja ne prikazujejo potencialne zmogljivosti paše na določeni medoviti
vrsti, temveč prisotnost vseh medovitih rastlin, ki so v lesni zalogi navzoče v zadostnem
deležu za smotrno organiziranje čebelje paše. Poleg medovitih drevesnih vrst je prikazana tudi
prisotnost kmetijskih rastlin.
Za boljšo preglednost kart je območje razdeljeno na tri dele:
- srednji del Poljanske doline, ki smo ga v izogib dodatnim delitvam zamejili kar z območjem
Čebelarskega društva Blegoš,
- zgornji del Poljanske doline oz. območje zahodno od ČD Blegoš,
- spodnji del Poljanske doline oz. območje vzhodno od ČD Blegoš.
Slika 46: Razdelitev Poljanske doline za skupen prikaz glavnih paš
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Slika 47: Razpoložljive čebelje paše v zgornjem delu Poljanske doline oz. na območju
zahodno od ČD Blegoš
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Že prvi pogled na raznobarvno karto prejšnjega katastra čebelje paše pokaže, da gre za
območje s pestro sestavo medovitih drevesnih vrst. Od teh izrazito prevladuje smreka, ki se
pojavlja v kombinaciji z ostalimi medovitimi vrstami. Sestoji so večinoma mešani, le na
redkih predelih čisti.
V celotnem zgornjem delu Poljanske doline je smreka bogato zastopana. V Rovtarskem
hribovju se paša na smreki prepleta s pomembno pašo na javorju, na skrajno jugovzhodnem
delu se pridruži še paša na jelki, v okolici izvira Poljanske Sore, med Rovtami in Vrhom Sv.
Treh kraljev pa nekaj pomembne paše nudi lipa. Za zahodni del Žirovske kotline je značilna
paša na smreki, ki jo prekinjajo travniki ter ponekod v manjšem obsegu še javor ali jelka. V
vzhodnem delu Žirovske kotline oz. na zahodnih pobočjih Žirovskega vrha se jelovi sestoji
mešajo s smreko, rdečim borom, ponekod tudi s hrastom. V severozahodnem delu Poljanske
doline prevladujejo manine paše na iglavcih. V širši okolici Sovodnja se smrekova paša meša
s pašo na jelki, nekaj pravega kostanja in hrasta se pojavlja le v dolini Hobovščice. Na
jugozahodni strani Blegoša nad Leskovico ob smreki najdemo še jelko, javor in rdeči bor.
V severnem delu osrednjega dela Poljanske doline, na pobočjih Škofjeloškega hribovja,
izrazito prevladuje smreka, ki se (med Koprivnikom in Mladim vrhom ter na Malenskem
vrhu) ponekod meša z jelko. V nekoliko nižjih legah se pridruži še javor.
Na Malenskem vrhu ob smreki in jelki čebelam pašo nudijo še rdeči bor, javor, pravi kostanj
in hrast. Na zahodnih pobočjih Gabrške gore se ob smreki pojavljata pravi kostanj in hrast.
Nad dolino Kopačnice se od obravnavanih medovitih drevesnih vrst izmenjujejo sestoji
javorja, smreke, rdečega bora ter hrasta. Na pobočjih, tik nad dolinskim dnom na levi strani
Poljanske Sore med Gorenjo vasjo in Poljanami lahko poleg smreke čebelam pašo nudi hrast
in nekaj rdečega bora. Na višje ležečih prisojah ob smreki prevladuje pravi kostanj, na osojni
strani nad Sušo pa jelka. Na pobočjih na desni strani Poljanske Sore med Gorenjo vasjo in
Poljanami so potencialne pašne površine ob smreki predvsem na pravem kostanju, tudi na
rdečem boru in hrastu.
Na jugozahodnem delu ČD Blegoš, po pobočjih hrbta Žirovskega vrha, lahko pomembno
pašo čebelam nudijo sestoji jelke, mešani s smreko, ponekod (predvsem v osrednjem delu
Žirovskega vrha) še s pravim kostanjem, hrastom in rdečim borom. V gozdovih v
jugovzhodnem delu ČD Blegoš se smreka meša predvsem z javorjem, nad Todražem in
Brebovnico izrazito prevladuje hrast.
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Slika 48: Razpoložljive čebelje paše na območju Čebelarskega društva Blegoš v
osrednjem delu Poljanske doline
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Slika 49: Razpoložljive čebelje paše v spodnjem delu Poljanske doline oz. na območju
vzhodno od ČD Blegoš

Na osojnih pobočjih spodnjega dela Poljanske doline do Valterskega vrha še prevladujejo
smrekove paše, mešane z javorjem. Od tod dalje se na obeh straneh doline širijo obsežni
sestoji pravega kostanja, mešani s smreko. Na desni strani Poljanske Sore jih ponekod
popestrijo še jelka, javor, hrast, nekaj rdečega bora in nad Hrastniško grapo malo lipe, na levi
strani se pridruži predvsem hrast ter nekaj javorja in rdečega bora.
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Skupna zmogljivost za čebeljo pašo po posameznih kvadrantih za Poljansko dolino
Na podlagi podatkov novega katastra čebelje paše smo po posameznih kvadrantih sešteli
zmogljivosti za čebeljo pašo vseh navzočih obravnavanih rastlin, gozdnih dreves in
kmetijskih rastlin ter tako dobili vpogled v potencialno skupno zmogljivost po površinah 1
km2. Treba je poudariti, da gre za teoretične izračune, ki veljajo le pod pogojem, da bi v
določenem letu vse navzoče medovite rastline res medile – kar pa je odvisno od številnih
dejavnikov. Zlasti medenje na mani je precej negotovo, saj se ponekod te paše skoraj ne
pojavljajo.
Slika 50: Skupna potencialna zmogljivost za čebeljo pašo vseh obravnavanih medovitih
rastlin po posameznih kvadrantih

Ker se po besedah čebelarjev ČD Blegoš paša na hrastu in rdečem boru ne pojavlja oz. se
pojavlja le izjemoma, njune pašne zmogljivosti na spodnji karti nismo upoštevali. Prav tako
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nismo upoštevali paše na robiniji, ker na tem območju zaradi zanjo prenizkih temperatur ne
medi (tudi sicer je prisotna v zelo majhnem obsegu).
Prikazana je torej skupna zmogljivost za čebeljo pašo z upoštevanjem zgolj tistih medovitih
vrst, ki po besedah čebelarjev na tem območju dejansko medijo, seveda v ustreznih pogojih.
Slika 51: Skupna potencialna zmogljivost za čebeljo pašo izbranih medovitih rastlin po
posameznih kvadrantih

Kvadranti s potencialno največjo pašno zmogljivostjo se nahajajo predvsem na osojnih
pobočjih v spodnjem delu doline ter na območju Žirovskega vrha in Rovtarskega hribovja.
Kot območje s potencialno najmanjšo skupno pašno zmogljivostjo bi lahko izpostavili
območje od Leskovice preko doline Kopačnice do Podjelovega Brda, na katerem je
posledično tudi manjše število čebelnjakov. Po nizki pašni zmogljivosti prav tako izstopajo
nekatera naselja po dolinskem dnu, a tam nasprotno prihaja do zgostitev čebelnjakov.
Lokacije stacionarnih čebelnjakov se le v manjši meri ujemajo z območji z največjo
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potencialno pašno zmogljivostjo. Kljub temu so razdalje majhne, tako da čebele te paše
zlahka dosežejo.
V primeru medenja vseh navzočih gospodarsko pomembnih medovitih vrst na območju
Poljanske doline bi paša na gozdnem drevju vseh obravnavanih vrst znašala 99,3 % skupne
pašne zmogljivosti, paša na kmetijskih rastlinah pa 0,7 % skupne pašne zmogljivosti območja.
Če odvzamemo hrast, rdeči bor in robinijo, bi paša na gozdnem drevju znašala 99,1 % in paša
na kmetijskih rastlinah 0,9 % skupne pašne zmogljivosti izbranih vrst.
Kvadranti z visoko skupno zmogljivostjo za čebeljo pašo so (z vidika razpoložljive paše)
ugodni za postavitev stacionarnega čebelnjaka, saj tam po vsej verjetnosti medi več različnih
medovitih rastlin, območja z velikim deležem le ene medovite drevesne vrste pa so
primernejša za postavitev stojišč za prevozne čebelnjake ter za pridelavo vrstnega medu.
6.2.3 Značilnosti čebeljih paš v Poljanski dolini
Glavne čebelje paše na obravnavanem območju si okvirno sledijo v naslednjem časovnem
zaporedju: 1. spomladanske paše, 2. javor, 3. smreka, 4. lipa, 5. pravi kostanj in 6. jelka.
Obdobja medenja se med seboj prekrivajo, pogosto hkrati medita smreka in lipa, lipa in pravi
kostanj itd.
Vse spomladanske paše (prve spomladanske rastline, vrba, sadno drevje, regrat, borovnice,
maline) so razvojne paše, čebelje družine se na njih razvijejo in številčno okrepijo. Paš na
hrastu, rdečem boru in malem jesenu večina čebelarjev ne opaža, oz. se pojavijo zgolj v
izjemnih letih.
Najbolj intenzivno medi od približno 20. maja do 10. julija, ko se konča paša na pravem
kostanju. Brezpašno obdobje nastopi po končanem cvetenju kostanja ob veliki vročini, ki se
običajno pojavi v drugi polovici julija ali v avgustu. Z naraščanjem nadmorske višine prihaja
do zamika, tako da v višjih legah medenje kasni do približno 14 dni. Razlike med nižinskimi
in hribovitimi predeli so opazne tako glede začetka medenja, njegovega trajanja in zaključka
kot tudi glede vseh drugih značilnosti medenja.
Do začetka intenzivnega medenja v maju čebele nabrano hrano porabijo za razvoj družine. Na
glavnih pašah v času najbolj intenzivnega medenja nabirajo presežke oz. zaloge, ki jih iztoči
čebelar. Kar naberejo po koncu glavnih paš, jim čebelarji običajno pustijo ter jih nakrmijo s
sladkorno raztopino, ki jo čebele predelajo v zaloge za zimo (Intervjuji s čebelarji, 2014).
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Čebelarji kot najbolj zanesljivo izmed glavnih paš, ki se pojavljajo na območju, navajajo
pravi kostanj, pod pogojem, da v času cvetenja ni preveč padavin, in javor, ki izdatneje medi
vsako drugo leto. V letih, ko jelka obilno medi, je to najbolj izdatna paša. Drugače je najbolj
donosna paša na pravem kostanju in lipi (kjer jo čebele dosežejo) ter na javorju in smreki.
Nekateri ljubiteljski čebelarji posebej za čebele sejejo medovito vrsto ajde in facelijo, ki
izjemno obilno medita (Intervjuji s čebelarji, 2014).
Za Poljansko dolino je značilna raznolika, dolgotrajna, a manj intenzivna paša. Paše se
prepletajo in si lepo sledijo, tako da lahko čebele vedno kaj najdejo (razen ob neugodnih
vremenskih pogojih). Brezpašno obdobje je običajno kratko, nastopi le ob hudi vročini.
Z izjemo jelke (ki predstavlja 7,3 % gozda in redko medi) ni kakšne izrazito intenzivne paše,
kjer bi čebele lahko hitro nabrale velike količine medičine ali mane. V Sloveniji so tak primer
območja cvetlične paše na Primorskem ali v Pomurju in območja z veliko jelke.
Čebelarji ocenjujejo, da je razmerje med količino cvetlične in manine paše 1 : 1, nekateri pa
opažajo več cvetlične kot manine paše. V dolini imajo pogosto težave s hitro kristalizacijo
mane v satju, na višjih nadmorskih višinah je teh težav manj. Pašne razmere na območju
društva ocenjujejo kot povprečne, pestrost rastlinstva pa kot dobro. Na nekaterih višje ležečih
delih območja, kjer ni intenzivnega gnojenja in košenja travnikov, je pestrost travniškega
rastlinstva še vedno velika.
Nekateri čebelarji, ki imajo čebelnjake na manj medovitih območjih, so se osredotočili na
druge čebelarske dejavnosti, kot je pridobivanje matičnega mlečka ali vzreja matic.
6.3 Intenzivnejše izkoriščanje paš s prevažanjem in premeščanjem čebeljih družin
Po mnenju Zavoda za gozdove Slovenije ter Opazovalno-napovedovalne službe medenja bi
bilo potrebno na vseh območjih, kjer katerakoli medovita rastlinska vrsta daje dovolj redno
možnost paše za več kot 300 čebeljih družin na površini 1 km2, zagotoviti dovolj stojišč za
prevozne čebelnjake, da bi se v največji meri izkoristil potencial za proizvodnjo medu. V ta
namen bi morali čebelarji, ki pripeljejo čebele na pašo, zagotoviti ustrezno plačilo tudi
lastnikom gozdov kot nadomestilo za namestitev prevoznega čebelnjaka na njihovi parceli, da
bi bili ti zainteresirani za oblikovanje stojišč za prevozne čebelnjake. Strokovnjaki javne
gozdarske službe in kmetijsko svetovalne službe bi morali v takšnih pašnih območjih
spodbujati lastnike gozdov za oblikovanje stojišč ter jim svetovati glede njihovih lokacij in po
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svoji moči prispevati k njihovi izvedbi. Dane naravne potenciale za pridobivanje medu bi
morali čim bolje izkoristiti (Veselič, Pisek, Justinek, 2013).
Za Slovenijo je značilna stoletna tradicija prevažanja in premeščanja čebel na pasišča, zlasti
gozdna. Zaradi večjih donosov in pridobivanja različnih vrst medu čebele prevažajo predvsem
tržno usmerjeni čebelarji, na bližnje paše ali na pasišča na višji nadmorski višini jih
premeščajo tudi manjši, ljubiteljski čebelarji. Ločimo torej izkoriščanje paš s prevažanjem
čebel s prevoznimi enotami in premeščanje čebel na bližnje paše, najpogosteje na območja z
višjo nadmorsko višino.
Paša je skupno dobro, ki ga država podeljuje čebelarskim društvom za strokovno primerno
izkoriščanje. Izkoriščajo jo lahko prijavitelji – interesenti, ki morajo izpolnjevati predpisane
zahteve in plačati predpisano simbolno odškodnino za stroške urejanja pasišča (ne za pašo).
V zadnjem desetletju se je število prevozov zmanjšalo, pritisk prevaževalcev na zasedbo
pasišč je popustil.
Prevažanje je zahtevno tako za čebelarja kot za čebele. Vsak prevoz je za čebeljo družino
stres, ki ima lahko negativne posledice, kot so:
-‐

prekinitev bioritma čebelje družine;

-‐

staranje čebel in obvezna izguba pašnih čebel;

-‐

možnost aktiviranja prikritih povzročiteljev bolezni in njihov množični izbruh;

-‐

ponovna orientacija čebel na novi lokaciji in s tem povezane izgube;

-‐

prenehanje ali zmanjšanje zaleganja matice;

-‐

stres in slabša oskrba med prevozom itd.

Za prevažanje so zato primerne le številčne, polno razvite in zdrave družine z več kot 50 000
čebelami in mlado matico. Raziskovalci so dokazali, da po vsakem prevozu najbolj umirajo
starejše, že usmerjene pašne čebele. Njihova umrljivost je lahko do 40 %, tako da se izgube
nadomestijo šele po sedmih do desetih dneh (Zdešar, 2011).
Podatki o lokaciji stojišč za prevozne enote so za območja nekaterih čebelarskih društev po
Sloveniji dostopni na javnem pregledovalniku grafičnih podatkov Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, za večino društev pa podatki niso javno prikazani.
Na območju ČD Blegoš do zelo intenzivnega izkoriščanja čebeljih paš ne prihaja, intenzivnost
čebelarjenja je povprečna. Stojišča za prevozne enote so določena, a je zanimanje in
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povpraševanje zanje zelo majhno, tako da ob obilnem medenju določene medovite vrste
stojišča niso polno zasedena in velik del paše ostane neizkoriščen. Na tem območju je tehtnica
opazovalne postaje medenja, ki meri vnos medu v panj, le v Brodeh pri Škofji Loki (od leta
2008).
Po besedah čebelarjev bi lahko bile paše po Sloveniji bolje izkoriščene, vendar bi za to
moralo biti izpolnjenih kar nekaj pogojev. Nekateri izmed njih so:
- Učinkovito in zgodnje obveščanje o pojavu paše predvsem med čebelarji samimi. Temu
služi tudi Obveščevalno-napovedovalna služba medenja ČZS, vendar je opazovalnic v celotni
državi zaenkrat le okrog 60, kar je malo, glede na to, da se paše pojavljajo zelo lokalno, na
ožjih območjih.
- Upoštevanje trajanja medenja in pravočasen umik, ko paša pojenja. Medenje lahko traja le
nekaj dni, teden dni ali več tednov. Če čebelarji ob pojemanju paše čebeljih družin ne
umaknejo in na območju še vedno ostane veliko število čebeljih družin, to lahko privede do
številnih težav, kot so ropanje med čebeljimi družinami, spori z lastniki stacionarnih
čebelnjakov na tistem območju ipd.
- Dobro oskrbovane in zdrave čebele, da ob premikanju ne prihaja do širjenja bolezni
(Intervjuji s čebelarji, 2014).
Na območju ČD Blegoš danes ni prevaževalcev, v času Jugoslavije pa je bilo prevažanje čebel
s prevoznimi enotami (tovornjaki, kontejnerji) bolj priljubljeno. Po podatkih ČD Blegoš je
bilo med leti 1955 in 1975 v društvu 5 prevaževalcev, v letih od 1975 do 1990 pa 7
prevaževalcev s tovornjaki. Za večji pridelek so vozili npr. v Liko na Hrvaškem, v Vrbas v
Srbiji itd., a po osamosvojitvi Slovenije se (čebelarji ČD Blegoš) za prevažanje čebel ne
odločajo več. Vzroki so različni, prevladuje pomanjkanje časa in velika zahtevnost
prevažanja, ki bolj ustreza mlajšim čebelarjem. Za dober izkoristek paš je potrebno zelo dobro
poznati razmere, stalno spremljati obvestila o medenju in iskati pašo. Nekateri čebelarji ne
želijo tvegati in izpostavljati svojih čebel morebitnim boleznim na drugih območjih, glede na
to, da imajo doma zdravo okolje. Poleg tega so, kot pravijo, zaradi velikega števila čebelarjev
in majhne površine Slovenije dobra stojišča hitro zasedena. Čebelarji še dodajajo, da nekatera
društva niso naklonjena prevaževalcem in na svojih območjih dovoza čebel drugih čebelarjev
ne želijo (Intervjuji s čebelarji, 2014).
Za boljši izkoristek paš in pridelavo različnih vrst medu do deset čebelarjev premika del
svojih čebeljih družin na paše znotraj društva – na gozdno pašo ali na paše v višjih
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nadmorskih višinah. Podobno tudi nekateri čebelarji (do deset) iz sosednjih društev svoje
čebele premaknejo na območje ČD Blegoš na gozdno ali kostanjevo pašo na lokacije svojih
vikendov, medtem ko drugi zunanji čebelarji na to območje ne vozijo čebel. Pasišča niso tako
bogata, da bi bila zanimiva za druge prevaževalce, ampak jih izkoriščajo le domači čebelarji
za premik čebel v višje lege in izkoriščanje paše, ki se v dolini zaključuje (Intervjuji s
čebelarji, 2014).
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7. LOKACIJE ČEBELNJAKOV V POLJANSKI DOLINI
Pri postavitvi čebelnjaka je potrebno upoštevati klimatske in mikroklimatske značilnosti
območja, relief, pašne razmere čez celo leto, čebelam moteče dejavnike, dostop do čebelnjaka
pa tudi odnos sosedov, soglasje za postavitev čebelnjaka itd. (Auguštin, 2013).
Najpomembnejša dejavnika sta podnebje in mikroklima določenega območja. Zavetrne, proti
jugu odprte in s prisojnimi pobočji obdane doline so npr. primernejše od dobro prevetrenih
dolin, odprtih proti severu. Najboljše je, če je čebelnjak obrnjen proti jugovzhodu, da ga greje
jutranje in dopoldansko sonce ter da ni izpostavljen opoldanski pripeki (Gregori, 2011b). Zelo
primerne so npr. zatišne doline na prisojni legi z nekaj listavci, najbolje s sadnim drevjem in
manjšim vodotokom v bližini (Auguštin, 2013). Če so panji preveč izpostavljeni soncu,
prihaja do pregrevanja in čebele za hlajenje panjev porabijo veliko energije. Nasprotno pa v
hladnih predelih ni priporočljivo, da panje ogrevajo že prvi sončni žarki, saj čebele zvabijo iz
panja, ko je zanje še prehladno. Čebelnjak ne sme biti na mestu, kjer se zadržuje jutranja
vlaga, ampak na prisojnem pobočju, v zavetju gozda ali sadnega drevja. Vendar bližina gozda
pomeni tudi bližino mravelj (Gregori, 2011b).
Pri izbiri lokacije je potrebno dobro raziskati celoletne pašne razmere v okolici v nekaj
kilometrskem premeru. Pri tem so najprimernejša območja, ki čim daljši čas leta dajejo
čebelam pelodno razvojno pašo in vsaj eno glavno pašo. Čebele najdejo razvojne paše na
travniških in poljskih cvetlicah, sadnem in gozdnem drevju, otavi, planinskem cvetju in
jesenskem resju, glavne paše pa predvsem na robiniji, pravem kostanju, lipi ter na mani
iglavcev in listavcev. Najbolje je, da so rastline, ki nudijo bogato pelodno pašo (npr. leska,
vrba iva, dren, žafran) in s tem dober spomladanski razvoj družine, čim bližje čebelnjaku,
sledijo jim medovite rastline (npr. regrat, sadno drevje). V izogib preobremenjenosti
spomladanske paše, tveganju prenosa bolezni in ropanja čebel naj bi bila minimalna
oddaljenost med čebelnjaki vsaj 2,8 km (Auguštin, 2013), a je večinoma precej manjša.
Čebele morajo imeti neoviran dostop do paše – širše reke, avtoceste, hladne doline so zanje
velike ovire. Čebelnjak ne sodi v bližino gnojišč, hlevov in obratov, v katerih predelujejo
sredstva, ki privabljajo čebele, niti v bližino intenzivnih kmetijskih površin zaradi pogostega
škropljenja in večkratne košnje. Prav tako se je potrebno izogibati daljnovodom, saj
elektromagnetno polje negativno deluje na čebele, tako da postanejo agresivne in se zmanjša
donos. Pomembno je upoštevati tudi energijski vidik in se izogniti škodljivim sevanjem.
Čebelnjaka ne postavljamo v bližino hrupnih objektov, kot so tovarna, železniške proge,
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letališča, avtoceste itd., saj čebele potrebujejo mir, še posebno med zimskim mirovanjem. Bolj
kot trajen hrup jih vznemirjajo spremembe hrupa. Pomembna je tudi primerna oddaljenost od
sosedov in javnih stavb, poti, igrišč, saj se veliko ljudi čebel boji, nekateri so na čebelji strup
tudi alergični (Auguštin, 2013).
Slika 52: Lokacije stacionarnih čebelnjakov v Poljanski dolini

Karta na sliki 52 prikazuje lokacije čebelnjakov glede na poenostavljeno dejansko rabo tal, pri
kateri smo izpostavili zelene površine, njive in vrtove, sadovnjake, naselja in pozidane
površine ter ceste. Njive, vrtovi in sadovnjaki so območja, na katerih je prisotnost čebel za
opraševanje izjemno pomembna, a so hkrati tudi območja, ki lahko ob uporabi
fitofarmacevtskih sredstev predstavljajo potencialno nevarnost za čebele.
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Intervjuvani čebelarji ČD Blegoš so izpostavili predvsem pomembnost sončne lege
čebelnjaka, v zatišju pred vetrom ter stran od megle in vlage. Zaželeno je, da sonce zjutraj
čimprej doseže brade panja in zbudi čebele, a vseeno čebelnjak ne sme biti preveč
izpostavljen poletni opoldanski pripeki.
Na območju ČD Blegoš je le nekaj lokacij stacionarnih čebelnjakov izbranih primarno zaradi
pestrosti ali intenzivnosti paše, ki jo nudijo. Večina čebelnjakov je postavljenih v skladu z
načelom praktičnosti, čim boljše dostopnosti, bližine prebivališča in dejanskih možnosti glede
na lastništvo zemljišč. Čebelarji poudarjajo, da je glede na gosto poseljenost s čebeljimi
družinami pri postavitvi novih čebelnjakov potrebno najprej preveriti in poiskati območje, na
katerem je manj čebel in čebelnjakov, seveda pa so pomembne tudi razpoložljive paše
(Intervjuji s čebelarji, 2014).
Z vidika razpoložljive čebelje paše so glede na redko, a izjemno medovitost jelke, območja
jelovih sestojev v Žirovskem in Malenskem vrhu ter v severozahodnih pobočjih nad Sušo zelo
primerna za stojišča za prevozne enote, ki lahko pašo izkoristijo v letih, ko jelka obilno medi.
Podobno velja za višje lege v severnem delu ČD Blegoš, kjer prevladuje smreka.
Sicer osojna pobočja na jugovzhodu območja so s kombinacijo predvsem kostanjeve,
javorjeve in smrekove paše z relativno veliko zanesljivostjo paše ugodna za stacionarne
čebelnjake. Podobno velja tudi za prisojna pobočja pod Starim vrhom, kjer se kombinaciji
kostanjeve, javorove in smrekove paše pridružijo še travniški sadovnjaki in nekoliko večji
delež travnatih površin. Te so sicer danes v veliki večini zgodaj ter pogosto košene in zato za
čebele veliko manj pomembne kot v času ekstenzivnega kmetijstva.
Če povzamemo: redne paše, kakršna je npr. cvetlična paša na pravem kostanju ali javorju, so
zanesljive in zato primernejše za postavitev stacionarnih čebelnjakov, medtem ko se prostoru,
na katerem prevladujejo periodične paše, kakršna je redka, a izjemno medonosna paša na
jelki, bolje prilegajo stojišča za prevozne enote. Prav tako so območja, na katerih je navzoče
večje število različnih medovitih vrst, primernejša za postavitev stacionarnih čebelnjakov,
medtem ko so območja izrazitejših monokultur primernejša za stojišča za prevozne
čebelnjake.
Na območju Čebelarskega društva Blegoš je v register čebelnjakov vpisanih 79, na celotnem
območju Poljanske doline (vključno z delom območja ČD Blegoš, ki sega izven Poljanske
doline) pa 255 stacionarnih čebelnjakov. V nadaljevanju smo preverili, na katerih nadmorskih
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višinah so postavljeni čebelnjaki, katere medovite rastline prevladujejo na lokacijah
čebelnjakov, v katero kategorijo rabe tal so uvrščena zemljišča lokacij čebelnjakov ter kakšna
je ekspozicija in naklon zemljišč, na katerih so postavljeni čebelnjaki.
V primerih, ko je na povsem isti lokaciji vpisanih več čebelnjakov, smo upoštevali le en
čebelnjak oz. smo lokacijo šteli le enkrat. Skupno število lokacij stacionarnih čebelnjakov v
celotni Poljanski dolini tako znaša 240.
Slika 53: 3D prikaz lokacij stacionarnih čebelnjakov v Poljanski dolini

Čebelnjaki so postavljeni na nadmorskih višinah od 340 m do 1.175 m.
Preglednica 3: Nadmorska višina lokacij stacionarnih čebelnjakov
Nadmorska
višina
do 400 m
od 401 do 500 m
od 501 do 600 m
od 601 do 700 m
od 701 do 800 m
od 801 do 900 m
od 901 do 1000 m
nad 1000 m

Št. stacionarnih
čebelnjakov
25
59
29
65
44
13
4
1

Delež
čebelnjakov
10,4
24,6
12,1
27,1
18,3
5,4
1,7
0,4
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Največ čebelnjakov je na nadmorskih višinah med 600 in 700 m ter na nadmorskih višinah
med 400 in 500 m. Do nadmorske višine 700 m je postavljenih 74,2 % stacionarnih
čebelnjakov, do nadmorske višine 800 m pa 92,5 %.
Preglednica 4: Prevladujoče medovite vrste na lokacijah stacionarnih čebelnjakov
Vse glavne paše
Vodilne medovite Število
vrste po kvadrantih čebelnjakov
smreka
138
hrast
36
jelka
23
pravi kostanj
22
javor
9
rdeči bor
9
sadovnjaki
3
mali jesen
0

Delež
čebelnjakov
57,5
15,0
9,6
9,2
3,8
3,8
1,3
0

Glavne paše brez smreke, hrasta in
rdečega bora
Število
Delež
čebelnjakov
čebelnjakov
/
/
/
/
76
31,7
88
36,7
71
29,6
/
/
3
1,3
2
0,8

Kot je bilo predstavljeno v poglavju 4.1.5, na območju Poljanske doline glede potencialne
ponujene paše zaradi velikega deleža lesne zaloge izrazito prevladuje smreka. Zaradi velike
pašne zmogljivosti ji kljub majhnemu deležu lesne zaloge sledijo javorji, njim pa z zelo
podobnimi deleži ponujene paše še jelka, hrasti in pravi kostanj.
Zgornja preglednica prikazuje, kolikšno število oz. delež čebelnjakov je nameščen v
kvadrantih, v katerih prevladuje paša na določeni medoviti vrsti. Na lokacijah 57,5 %
stacionarnih čebelnjakov prevladuje paša na smreki, sledi paša na hrastu, ki prevladuje na 15
% lokacij čebelnjakov, za njim jelka in pravi kostanj, ki prevladujeta na nekaj več kot 9 %
lokacij ter paša na javorju in rdečem boru, ki prevladujeta na 3,8 % lokacij čebelnjakov.
Zaradi izrazito prevladujočega deleža smrekove paše v nadaljevanju te paše nismo upoštevali.
Poleg tega smo glede na trditve intervjuvanih čebelarjev o zanemarljivem medenju hrasta in
rdečega bora na tem območju izpustili tudi ti paši in tako ponovno izračunali potencialno
prevladujočo pašo na posameznih medovitih rastlinah brez upoštevanja paše na smreki, hrastu
in rdečem boru. V tem primeru je delež čebelnjakov, ki so postavljeni na lokacijah, na katerih
prevladujejo paše na jelki, pravem kostanju in javorju, zelo podoben. S 36, 7 % prevladujejo
lokacije čebelnjakov, na katerih je vodilna medovita vrsta pravi kostanj.
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Preglednica 5: Raba tal na lokacijah stacionarnih čebelnjakov

Kategorija rabe tal
njiva ali vrt
sadovnjak
travnik
kmetijsko zemljišče v zaraščanju
drevesa in grmičevje
neobdelano
kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem
gozd
pozidano in sorodno zemljišče

Število
čebelnjakov
4
20
71
2
2
2
1
27
111

Delež
čebelnjakov
1, 7
8,3
29,6
0,8
0,8
0,8
0,4
11,3
46,3

Največji delež čebelnjakov je postavljen ob bivališčih, na zemljiščih, ki so glede rabe tal
uvrščena v kategorijo pozidanih in sorodnih zemljišč. Na travnikih je postavljenih 29,6 %
čebelnjakov, 11,3 % v gozdu ter 8,3 % na zemljiščih, ki se uvrščajo med sadovnjake. Le 4
čebelnjaki se nahajajo na zemljiščih, ki so kategorizirana kot njive ali vrtovi. Na območju se
sicer raba tal večinoma hitro menja že na majhnih razdaljah.
Preglednica 6: Naklon pobočij lokacij stacionarnih čebelnjakov
Naklon v %
do 10
od 10,1 do 20
od 20,1 do 30
od 30,1 do 40
od 40,1 do 50
od 50,1 do 60
nad 60

Število
čebelnjakov
32
50
63
62
17
13
3

Delež
čebelnjakov
13,3
20,8
26,3
25,8
7,1
5,4
1,3

Nekaj več kot polovica čebelnjakov se nahaja na pobočjih z nakloni med 20 in 40 %, na
pobočjih z nakloni do 20 % najdemo 34,1 % čebelnjakov.
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Preglednica 7: Ekspozicija lokacij stacionarnih čebelnjakov

Ekspozicija
ravnina
sever
severovzhod
vzhod
jugovzhod
jug
jugozahod
zahod
severozahod

Število
čebelnjakov
1
14
22
20
44
62
33
25
19

Delež
čebelnjakov
0,4
5,8
9,2
8,3
18,3
25,8
13,8
10,4
7,9

80	
  
SZ	
  

S	
  

60	
  

SV	
  

40	
  
20	
  
0	
  

Z	
  

V	
  

JZ	
  

JV	
  
J	
  

Podatke o usmerjenosti pobočij smo razdelili v osem 45° razredov. Na pobočjih, na katerih so
postavljeni čebelnjaki, s 25,8 % prevladujejo južne ekspozicije, 18,3 % je jugovzhodnih, 13,8
% pa jugozahodnih ekspozicij. Če območje razdelimo le na dva 180° široka razreda severnih
(med 0 in 90° ter 270 in 360°) in južnih ekspozicij (med 90 in 270°), je tretjina pobočij s
čebelnjaki usmerjenih proti severnim in dve tretjini proti južnim stranem neba.
Nekateri čebelnjaki so postavljeni po dnu doline, po kateri poteka tudi glavna prometna cesta.
Povprečni letni dnevni promet za leto 2013 na cesti Škofja Loka–Gorenja vas znaša 6.925
vozil, na cesti Gorenja vas–Trebija 3.677 vozil, na cesti Trebija–Žiri 3.303 vozila, na cesti
Žiri–Rovte 724 vozil in na cesti Gorenja vas–Lučine 900 vozil na dan (Prometne
obremenitve, 2013). Po besedah čebelarjev se čebele na prometni hrup in tresljaje hitro
privadijo, tako da niso nemirne, dobro prezimijo, ne kažejo večje izpostavljenosti boleznim ali
manjšega donosa medu. Prav tako nemirnosti ali sprememb v vedenju čebel ne opažajo
čebelarji, ki imajo v čebelnjak napeljano elektriko (Intervjuji s čebelarji, 2014).
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8. VLOGA ČEBEL V NARAVI
8.1 Opraševanje rastlin
Čebele so skupaj z drugimi opraševalci omogočile biotsko raznovrstnost, kakršno poznamo
danes. Njihova najpomembnejša vloga v naravi je opraševanje žužkocvetnih rastlin.
Za uspevanje vsake rastlinske vrste mora priti do občasnega ali stalnega izmenjavanja dedne
snovi v obliki prehoda zrnca cvetnega prahu na brazdo pestiča (Gregorc, 2002). Prenos
cvetnega prahu je možen z opraševalci, kot so žuželke ali nekatere vrste ptic ter z vetrom. Za
uspešno opraševanje z vetrom morajo rastline proizvesti velike količine cvetnega prahu,
medtem ko za učinkovito opraševanje z opraševalci zadostuje manj cvetnega prahu, zato
lahko rastline del svojih sokov predelajo v nektar (Poklukar, 1998a). V optimalnem času za
oprašitev (običajno med 10. in 15. uro) rastline privabljajo opraševalce z izločanjem nektarja
(Kozmus, Smodiš Škerl, Nakrst, 2011). Telo čebel in njihovo celotno življenje je povsem
prilagojeno nabiranju cvetnega prahu in nektarja, ki omogočata njihov obstoj in razvoj. Ker
pri nabiranju prenašajo cvetni prah in tako oprašujejo rastline, prispevajo pomemben delež k
ohranjanju rastlinskih ter posredno živalskih vrst in človeka (Gregorc, 2002).
Žužkocvetne rastline in njihovi opraševalci živijo v veliki medsebojni odvisnosti. Opraševalce
privlači barva in oblika cvetov, njihov vonj ali kombinacija naštetega. Bolj ko so rastline
opraševalcem privlačne, večjo možnost imajo za preživetje (Gregorc, 2002). Čebele izvidnice
iz okolja sprejemajo dražljaje o vrstah rastlin, ki so zanje zanimive kot vir cvetnega prahu in
nektarja, iščejo morebitne nove vire ter o jakosti in vrsti paše obveščajo družino. Ta oceni
atraktivnost paše in jo koristi glede na potrebe družine: ločeno lahko obiskujejo rastline, ki
nudijo obilo cvetnega prahu in tiste z veliko nektarja ali mane. Povečan obseg zalege npr.
nujno prinese večje potrebe po cvetnem prahu. Čebele se lahko popolnoma posvetijo
nabiranju cvetnega prahu določene rastline in opustijo vse druge, če jim ta bolj ustreza
(Poklukar, 1998a).
Za čebele je zanimiva le medičina, ki ima vsebnost sladkorja večjo od 7 %. Rastline, katerih
nektar ima nizko vsebnost sladkorja, morajo cveteti dlje časa, da so uspešno oprašene.
Koncentracija sladkorjev je odvisna tudi od sončnega sevanja in dnevne temperaturne razlike:
zgodaj popoldne je koncentracija sladkorja v medičini rastlin z odprtimi nektariji največja, saj
je takrat izhlapevanje vode najintenzivnejše. Količina izločenega nektarja in cvetnega prahu
se razlikuje glede na vrsto rastlin in obdobje dneva (Poklukar, 1998a).

100

Čebelja družina lahko obišče nekaj milijonov cvetov v enem dnevu, posamezna čebela največ
3000. Prav zaradi obiska velikega števila cvetov, hitrega medsebojnega obveščanja znotraj
družine, številčnosti in prilagodljivosti na spremembe cvetenja so čebele izjemno uspešni
opraševalci (Tautz, 2010). V primerjavi z drugimi opraševalci čebele prezimijo v velikem
številu, kar jim omogoča, da lahko uspešno oprašujejo že zgodaj spomladi (Poklukar, 1998a).
Pri obiskovanju cvetov so čebele zelo dosledne: obiskujejo isto vrsto cvetov, ki jim je nudila
hrano na začetku dneva, cvetove v okolici pa prezrejo. Tako se cvetni prah rastlin ne izgublja
na drugih vrstah rastlin in oprašitev je uspešna (Tautz, 2010).
Poleg medonosnih čebel cvetoče rastline oprašujejo še čebelam sorodni kožekrilci, kot so
čebele samotarke, čmrlji, ose ter mravlje, muhe, metulji in hrošči. Ti oprašijo številne rastline,
ki jih medonosna čebela zaradi selektivnega nabiranja cvetnega prahu ali medičine izpusti.
Med vsemi opraševalci pa so medonosne čebele daleč najučinkovitejše (Tautz, 2010).
Oprašijo 70–80 % cvetov sadnega drevja, pri čemer se delež z intenzivnejšo kmetijsko
proizvodnjo še povečuje. Količina in kakovost pridelkov, ki je najbolj vidna pri velikosti in
obliki plodov, je odvisna od kakovosti oprašitve – bolje je cvet oprašen, lepše se bo razvijal
plod. Na večjih plantažah jablan in hrušk se hitro pokaže, kakšna je bila kakovost oprašitve.
Organizirani prevozi čebel na območja kmetijskih kultur lahko pridelek povečajo za več kot
40 % (Inglič et al., 2011).
Vse kulturne rastline pa niso v enaki meri odvisne od opraševalcev. Vetrocvetke (npr. žita)
oprašuje veter, tako da opraševalcev ne potrebujejo. Tudi žužkocvetke, ki se lahko
samooprašijo, uspevajo brez opraševalcev, vendar je njihov pridelek večji in boljši, če jih
oprašijo žuželke. Od opraševalcev so najbolj odvisne žužkocvetke, ki jih lahko opraši samo
cvetni prah, ki izvira iz druge rastline, zato so opraševalci nujni. V Evropi je od opraševanja
žuželk odvisnih 84 %, v svetovnem merilu pa 70 % kulturnih rastlin, ki se uporabljajo za
hrano. Od opraševanja žuželk je odvisna približno tretjina vse hrane za ljudi (Bevk, 2009a).
V svetovnem merilu se je sicer število gojenih čebeljih družin v minulih 50 letih povečalo za
45 % (pridelava medu za več kot 100 %). Še bolj kot število družin se je v tem obdobju
povečala potreba po opraševanju kmetijskih rastlin, in sicer kar za 300 %. V Evropi gojimo
približno 250 vrst kulturnih rastlin, od teh jih približno 150 oprašijo žuželke, vendar za
številne kulture ni znano, katere žuželke jih oprašujejo (Bevk, 2012).
Gospodarsko vrednost čebel lahko le ocenimo. Neposredna gospodarska vrednost čebel so
čebelji proizvodi, posredna, ki jo ocenjujejo kot izrazito večjo od neposredne, je opraševanje
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rastlin (Poklukar, 1998a). Skupina francoskih in nemških znanstvenikov (Gallai in sod., 2008;
cv: Bevk, 2009a) je za leto 2005 vrednost opraševanja na svetovni ravni ocenila na 153
milijard evrov. Pri tem so predpostavili, da je vrednost opraševanja enaka vrednosti
zmanjšanja pridelave pridelkov, če opraševalcev ne bi bilo. Zbrali so podatke o količini
pridelanih kulturnih rastlin in o odvisnosti teh rastlin od opraševanja žuželk ter izračunali,
kolikšna bi bila pridelava, če opraševalcev ne bi bilo. Od dejanske pridelave so nato odšteli
ocenjeno pridelavo brez opraševalcev in dobili omenjeno vrednost. Pri tem je treba poudariti,
da so v izračunih upoštevali le kulturne rastline, ki jih uporabljamo za prehrano ljudi. V oceno
ni vključeno opraševanje krmnih rastlin, opraševanje pri pridelavi semen, opraševanje rastlin,
ki se uporabljajo za proizvodnjo biogoriv in vrednost opraševanja za naravo (Bevk, 2009a).
Če je v bližini dovolj drugih opraševalcev, kot so čmrlji, čebele samotarke ali muhe, je vloga
čebel pri opraševanju manj opazna. Kadar teh opraševalcev ni, je prisotnost medonosnih čebel
bistvenega pomena – njihova odsotnost izrazito zmanjša količino pridelka (Poklukar, 1998a).
Tako je vloga čebel za kmetijsko proizvodnjo najbolj izrazita v intenzivno obdelani kmetijski
krajini, kjer je potreba po opraševanju največja, »divjih opraševalcev« pa najmanj (Bevk,
2009a). Vendar je intenzivno kmetijstvo do opraševalcev zelo neprijazno, kar je privedlo do
občutnega zmanjšanja njihovih populacij. Ponekod v svetu se je zaradi nezadostne oprašitve
že zmanjšala kmetijska pridelava (Bevk, 2012).
Čebela je nujen del kulturne krajine, še zlasti sonaravnega kmetovanja, ker zagotavlja
zanesljivo in temeljito opraševanje kulturnih rastlin, tako mnogih poljščin kot sadnega drevja
(Božič, 2008a). Čim bližje so čebele in čim številčnejše so, tem višji je hektarski donos sadja,
zelenjave, krmnih in industrijskih rastlin (Purnat in sod., 2010). Vendar je treba poudariti, da
je medonosna čebela le ena izmed mnogih vrst žuželk, ki so v sožitju z rastlinami cvetnicami,
tako da večina rastlin ni izključno odvisna od medonosne čebele.
Medonosne čebele so najboljši opraševalci tistih dobro medečih rastlinskih vrst, ki rastejo v
večjih skupinah ali ki obilno medijo. S tem je njihova pašna strategija usmerjena v
zmanjševanje pestrosti medovitega rastlinstva, tako da je za pestrost cvetnic pravzaprav
pomembnejši obstoj številnih drugih opraševalcev, ki med pašami ne izbirajo. To je
navsezadnje pomembno tudi za medonosno čebelo, saj ima ob izpadu glavnih medonosnih
rastlin na voljo še številne manj medeče rastline (Božič, 2008a).

102

8.2 Gostota poseljenosti s čebeljimi družinami v Sloveniji in na območju Čebelarskega
društva Blegoš
Čebelarstvo je v Sloveniji tradicionalna kmetijska dejavnost, tudi zato je gostota poseljenosti
s čebeljimi družinami visoka. Po podatkih iz Centralnega registra čebelnjakov Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bilo aprila 2014 v Sloveniji 176.995 čebeljih družin.
Gostota poseljenosti čebel je tako znašala 8,7 čebeljih družin/km2, kar je ena najvišjih gostot
med državami članicami Evropske unije. Leta 2012 je povprečna gostota poseljenosti čebel v
Evropski uniji znašala 3,47 čebeljih družin/km2, najnižjo gostoto je imela Finska z 0,15
čebeljih družin/km2, najvišjo Grčija z 12,01 čebeljih družin/km2. Slovenija je bila z 8,24
čebeljimi družinami/km2 na četrtem mestu za Grčijo, Madžarsko in Malto (Potočnik, 2014).
Spodnja slika prikazuje gostoto poseljenosti s čebeljimi družinami po slovenskih statističnih
regijah za oktober 2012 glede na obseg potencialnih pašnih površin, izraženo s številom
čebeljih družin na 100 ha gozdnih in kmetijskih površin v posamezni regiji.
Slika 54: Gostota poseljenosti čebel po slovenskih statističnih regijah

S čebelami najgosteje poseljena je pomurska regija s 15 čebeljimi družinami na 100 ha
potencialnih pašnih površin. Sledijo ji spodnjeposavska (12,7), osrednjeslovenska (11,9) in
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podravska (11,4) regija. Najmanjša gostota je v notranjsko-kraški in koroški regiji s 6,3 ter
zasavski in gorenjski regiji s 7,7 čebeljimi družinami na 100 ha kmetijskih in gozdnih
zemljišč. Povprečna gostota poseljenosti za Slovenijo je leta 2012 znašala 9,5 čebeljih družin
na 100 ha potencialnih pašnih površin.
Če gostoto poseljenosti s čebeljimi družinami po statističnih regijah primerjamo s karto
vodilnih medovitih vrst (slika 44), ugotovimo, da s čebelami najgosteje poseljena območja
ustrezajo območjem s prevlado raznolikih cvetličnih paš, medtem ko na najredkeje poseljenih
območjih večinoma prevladujejo manj zanesljive manine paše, ki se redkeje pojavljajo.
Območje Slovenije je sicer s čebelami razmeroma enakomerno poseljeno, kar omogoča
zadostno oprašitev vseh kulturnih rastlin. Na glavnih območjih intenzivnega kmetijstva v
Sloveniji – v panonskem delu in drugih manjših sklenjenih območjih na dnu kotlin in ravnin –
je gostota poselitve s čebeljimi družinami dovolj velika, tako da prevoz čebel zaradi
opraševanja in najem čebel kot tehnološki ukrep v intenzivni pridelavi kmetijskih rastlin v
Sloveniji ni potreben, kot v nekaterih drugih državah, npr. v ZDA in Nemčiji (Gačnik, 2008).
Previsoka poseljenost s čebeljimi družinami lahko negativno vpliva na zdravstveno stanje
čebel zaradi lažjega širjenja bolezni in zajedavcev ter povzroča pritisk na prostoživeče
opraševalce. Ustrezno gostoto poseljenosti s čebeljimi družinami je težko določiti, saj se
nosilna kapaciteta okolja iz leta v leto močno spreminja in je ni mogoče napovedati vnaprej
(Potočnik, 2014). Ob dobrem medenju predvsem gospodarsko pomembnih medovitih rastlin
je razpoložljive in neizkoriščene paše ogromno. Vendar moramo upoštevati dejstvo, da
nastopijo tudi slabe pašne sezone, kakršni sta bili sezoni leta 2012 in 2014, ko večina paš
odpove. Za tako veliko populacijo čebel takrat v naravi ni dovolj hrane; čebele so lačne, bolj
občutljive in povsem odvisne od izdatne pomoči čebelarja, s tem pa pogosto tudi državne
pomoči. Ob takšnih pašnih sezonah so se v javnosti pojavila tudi vprašanja, ali je v Sloveniji
čebeljih družin preveč. Mnenja so različna, zaradi mnogih spremenljivk pa je optimalno
število čebeljih družin težko določiti.
Državni zbor je leta 2014 sprejel Resolucijo o zaščiti kranjske čebele, v kateri je na podlagi
opazovanj ocenjeno, da za dobro oprašitev gospodarskih in drugih rastlin v Sloveniji
potrebujemo najmanj 150.000 čebeljih družin (Resolucija o zaščiti ..., 2014). V zadnjih letih
se je število čebeljih družin nekajkrat spustilo tudi pod to vrednost. Pomembnejša od samega
števila čebeljih družin je njihova čimbolj enakomerna razporeditev glede na potencialne pašne
površine ter ugodne vremenske razmere v času cvetenja.
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Izračunana gostota poseljenosti s čebeljimi družinami za Čebelarsko društvo Blegoš za leto
2012 znaša 8,6 čebeljih družin na 100 ha potencialnih pašnih površin oz. 8,3 čebelje
družine/km2. Pri izračunih smo upoštevali število čebeljih družin vseh članov Čebelarskega
društva Blegoš, tudi tistih, ki čebelarijo nekoliko izven območja društva. Čebeljih družin
čebelarjev drugih čebelarskih društev, ki so nameščene na tem območju nismo upoštevali.
Gostota presega povprečno gostoto čebeljih družin za gorenjsko regijo, ki po podatkih
Centralnega registra čebelnjakov znaša 7,7 čebeljih družin, in je nekoliko manjša od
povprečne gostote za Slovenijo, ki dosega 9,5 čebeljih družin na 100 ha potencialnih pašnih
površin.
Slika 55: Gostota poseljenosti s čebeljimi družinami na območju ČD Blegoš
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Velikost krogov v grafičnem prikazu je sorazmerna s številom čebeljih družin v posameznem
stacionarnem čebelnjaku. Pri čebelnjakih, za katere nimamo podatka o številu čebeljih družin,
so označene le lokacije. Prikazano je tudi število čebeljih družin nekaterih članov ČD Blegoš,
ki imajo čebelnjake postavljene izven meja društva ter število čebeljih družin čebelarjev ČD
Škofja Loka, ki imajo stacionarne čebelnjake na območju ČD Blegoš. Za ostala društva v
Poljanski dolini so označene zgolj lokacije stacionarnih čebelnjakov. Poleg stacionarnih
čebelnjakov je v ČD Blegoš označenih še 45 stojišč za prevozne enote, na katere lahko ob
medenju čebelarji pripeljejo čebele, tako da je poseljenost s čebeljimi družinami na območju
ČD Blegoš je vsaj tolikšna, kot jo prikazuje karta.
Območje je s stacionarnimi čebelnjaki razmeroma gosto in enakomerno posejano, a se vseeno
pojavlja nekaj zgostitev in območje manjše zastopanosti čebelnjakov. Do zgostitev prihaja
predvsem v vaseh po dolinskem dnu (Trebija, Hotavlje, Gorenja in Srednja vas ter Poljane), v
južnem delu ČD Blegoš ter na prisojnih pobočjih v severovzhodnem delu območja društva. V
severozahodnem delu, t.j. na strmejših pobočjih pod Mladim vrhom, Koprivnikom in v nekaj
kilometrskem pasu okrog Blegoša pa stacionarnih čebelnjakov skorajda ni.
V ostalem delu Poljanske doline so zgostitve čebelnjakov v Žirovski kotlini, na Podjelovem
Brdu, na jugovzhodnem delu območja, po dnu doline, v Brodeh, v okolici Škofje Loke ter
med Sv. Andrejem in Sv. Barbaro.
Po mnenju čebelarjev je tako gostota poseljenosti s čebelami kot oddaljenost med čebelnjaki
na območju društva večinoma ustrezna. Na določenih lokacijah po dolinskem dnu so
čebelnjaki precej gosto posejani, zato je tam še toliko pomembnejše, da so čebele pravilno
oskrbovane. V nasprotnem primeru lahko pride do ropanja in s tem prenosa bolezni in varoje.
Čebelarji so si enotni, da do preobremenjenosti paš ne prihaja. Ko se paša pojavi, je ta v
izobilju in je čebele ne morejo v celoti izkoristiti. Problematična so leta, ko paše zaradi slabih
vremenskih razmer izostanejo, vendar tudi takrat ni težav, če vsak čebelar ustrezno poskrbi za
svoje čebele. Ropanja čebel ne pripisujejo preveliki gostoti poseljenosti s čebelami ali
premajhni oddaljenosti med čebelnjaki, ampak nepravilni oskrbi čebel. Do ropanja lahko
prihaja tako med sosednjimi panji istega čebelnjaka kot med nekaj kilometrov oddaljenimi
čebelnjaki. Čebele morajo imeti vedno na razpolago dovolj hrane – če so lačne, lahko močne
družine letijo daleč in ropajo šibke družine (Intervjuji s čebelarji, 2014).
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9. ČEBELJI PRIDELKI
9.1 Matični mleček
Je izloček goltne žleze v glavi mladih čebel delavk med petim in petnajstim dnem življenja, s
katerim mlado čebeljo zalego hranijo le prvih nekaj dni, matice celo življenje, trote pa pred
parjenjem (Gregorc, 2002). Matični mleček lahko opišemo kot mlečno belo kremo kiselkastogrenkega okusa in izrazitega vonja. Čebele ga sintetizirajo predvsem iz cvetnega prahu,
verjetno pa k njegovemu nastanku pripomore tudi med (Poklukar, 1998b). O izjemnem
učinku matičnega mlečka nam govori dejstvo, da se iz ličinke, iz katere bi se sicer razvila
čebela delavka, ob stalnem hranjenju z matičnim mlečkom razvije matica. Tudi sicer ima
matični mleček izredno pomembno vlogo za zdravje čebelje družine, saj povečuje odpornost
čebeljih ličink proti bakterijskim okužbam (Tautz, 2010).
9.2 Čebelji strup
Čebelji strup je bister in zelo grenak izloček žleze strupnice, ki ga čebela ob obrambi ali
napadu po strupnem kanalu izbrizga v tkivo žrtve (Čebelarski terminološki slovar, 2008). Ima
zelo kompleksno kemično sestavo; v največji meri ga sestavljajo beljakovine. Njegov oster
vonj močno razdraži čebele. Strup, ki ga izloča matica, ima drugačno sestavo kot strup
delavk, medtem ko troti strupnega žela sploh nimajo. Čebelji strup se začne tvoriti po rojstvu
čebele, tako da se strupni mešiček čebele delavke dodobra napolni pri starosti dveh tednov.
Količina strupa je odvisna od letnega časa in kakovosti paše. Največ kakovostnega strupa
lahko nastane le ob dobrih pašah cvetnega prahu, kakršna je npr. kostanjeva paša – takrat so
piki zaradi kakovostnega strupa bolj boleči. Proti jeseni se količina strupa zmanjšuje in se čez
zimo ne spreminja (Senegačnik, 1998b).
9.3 Čebelji vosek
Vosek nastaja v voskovnih žlezah čebel delavk na spodnji strani zadka. Izločijo se drobne
voščene ploščice, iz katerih čebele gradijo satje. Novozgrajeno satje je bele barve, kasneje
postane rumeno do rumeno rjavo (Javornik et al., 1984).
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9.4 Propolis
Propolis je »lepljiva aromatična smolnata snov zelenorumene do temnorjave barve, ki jo
čebele naberejo na različnih rastlinah, zlasti na njihovih brstih in jo predelajo z dodajanjem
izločkov žlez« (Čebelarski terminološki slovar, 2008, str. 138). V literaturi ga najdemo tudi
pod imenom zadelavina, zamaža, zavoščina, smolni vosek, lepež (Senegačnik, 1998a). Čebele
smolo za izdelavo propolisa nabirajo zlasti na brezah in topolih, pa tudi na iglavcih, brestih,
vrbah, kostanjih, hrastu in na sadnem drevju (Jedlovčnik et al., 2009).
Čebele propolis trgajo oz. strgajo z delov rastlin s sprednjimi čeljustmi in ga samega ali v
kombinaciji z voskom uporabljajo pri gradnji in obnavljanju svojih gnezd. S propolisom panj
obvarujejo pred mikroorganizmi, tako da z njim natančno premažejo vse dele panja,
prevlečejo stene satnih celic in mumificirajo vsako živo bitje, ki v panju pogine in je
preveliko, da bi ga lahko odstranile iz panja. Propolis panj obvaruje tudi pred zunanjimi
vplivi, saj z njim zadelajo vse špranje, ki povzročajo prepih ali vdore hladnega zraka; po
potrebi s propolisom zožijo tudi žrelo panja. Nabirajo ga določene delavke, starejše od 14 dni,
med 10. in 16. uro, ko so temperature najvišje in je tudi propolis najmehkejši. Najboljši in
najčistejši propolis čebele pridobivajo poleti, ob koncu medene paše (Senegačnik, 1998a).
Količina letno pridelanega propolisa je odvisna od geografske lege, klimatskih pogojev,
razpoložljivih rastlin v okolici čebelnjaka, čebelje rase in pašnih razmer (Jedlovčnik et al.,
2009). Na leto naberejo od 100 do 150 g, največ do 400 g propolisa na panj. V sodobnih
panjih proizvedejo manj propolisa kot v naravi ali v prvotnih kranjičih in koših (Senegačnik,
1998a).
9.5 Cvetni prah
Cvetni prah ali pelod čebelam služi kot vir beljakovin za prehrano zalege in za oskrbovanje
žlez, ki pri mladih čebelah proizvajajo matični mleček, encime in vosek. Pri obiskovanju
cvetov se cvetni prah prime dlačic na čebeljem telesu. Čebela ga z gibi nog zbere na zunanjo
stran zadnje nožice in oblikuje grudico. Za zlepljenje cvetnega prahu uporabi nektar ali mano
ter doda še svoje encime. V gnezdu ga shrani v satno celico, panjske čebele pa mu dodajo še
izločke svojih žlez in med. Cvetni prah različnih rastlin se med seboj loči po velikosti, obliki,
barvi in sestavi, tako da lahko na podlagi cvetnega prahu določimo, na katerih rastlinah so
čebele nabirale medičino in območje, na katerem je bil cvetni prah nabran (Meglič, 2004).

108

9.6 Med
Po definiciji Čebelarskega terminološkega slovarja je med »naravno sladka snov, ki jo čebele
predelajo iz medičine ali mane z dodajanjem izločkov zlasti slinskih žlez in jo shranjujejo v
satnih celicah, v katerih predvsem zaradi prezračevanja dozoreva« (Čebelarski terminološki
slovar, 2008, str. 94).
Medičina ali nektar je »sladek sok, ki se izloča v cvetnih in izvencvetnih medovnikih
medovitih rastlin« (Čebelarski terminološki slovar, 2008, str. 97), mana ali medena rosa pa je
»sladek izloček ušic, kaparjev, medečih škržatov, ki vsrkajo rastlinski sok iz sitastih cevi
dreves ali drugih zelenih rastlin in ga delno predelajo« (Čebelarski terminološki slovar, 2008,
str. 91). Mana je sicer živalski izloček, vendar ni produkt njihove presnove, temveč ostanek
drevesnih sokov (Golob et al., 2008). Čebele privlači predvsem zaradi visoke vsebnosti
sladkorjev (Gregorc, 2002).
Medičina, ki jo čebele nabirajo na cvetju, in gozdna mana, ki jo dobijo od kljunatih žuželk in
kaparjev, živečih na iglavcih in listavcih, sta sicer istega izvora, vendar pri pretakanju
rastlinskega soka skozi ušice ali kaparje prihaja do pomembnih sprememb in oplemenitenja.
Predelavo mane in medičine v med nato nadaljujejo čebele (Rihar, 2003).
Med je večinoma sestavljen iz vode in sladkorjev, med katerimi so najpogostejši glukoza,
fruktoza in saharoza. Vsebuje tudi druge sladkorje, mineralne snovi, eterična olja, organske
kisline, barvne snovi in zrnca cvetnega prahu. Ne glede na botanični izvor medičine ali mane
čebele vedno proizvajajo med najboljše kakovosti. Čebelar kakovosti ne more izboljšati, z
neustreznim ravnanjem jo lahko le poslabša (Golob et al., 2008).
Glede na osnovno surovino ločimo cvetlični in gozdni med. Med, ki vsebuje pretežno
medičino, je cvetlični ali nektarni med, kadar je sestavljen pretežno iz mane, je to gozdni ali
manin med. V primerjavi s cvetličnim medom je manin med v splošnem temneje obarvan,
ima višjo kislinsko stopnjo, ki v višji meri varuje pred pregrevanjem, ima več rudninskih
snovi in fruktoze ter višjo baktericidno vrednost (Rihar, 2003).
Med zgodnjih paš je običajno mešan cvetlični med, medtem ko je v kasneje nabranem čedalje
več mane, kar mu daje tudi temnejšo barvo. Če je med nabran na cvetovih dreves v gozdu in
je torej nektarnega izvora, je to cvetlični med, kljub temu da je bil nabran v gozdu. Prav tako
je lahko tudi mana nabrana izven gozda, na grmovju, podrasti, krompirju, nekaterih žitih itd.
(Golob et al., 2008).
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Pomembne fizikalne in kemične lastnosti medu so strjevanje oz. kristalizacija, higroskopnost
ter vrenje oz. fermentacija medu.
Strjevanje oz. kristalizacija medu je povsem naraven pojav – od tod tudi beseda strd, kot med
imenujejo v nekaterih krajih po Sloveniji. Do kristalizacije pride, kadar začne glukoza tvoriti
kristale. Med postaja trden, spremeni barvo in okus. Fruktoza ostane tekoča in tvori tanek
tekoč sloj okrog kristalov glukoze. Nagnjenost medu h kristalizaciji je odvisna od razmerja
med glukozo in fruktozo – večji delež glukoze prispeva k hitrejši kristalizaciji. Pospeši jo tudi
nižja temperatura, tuji delci v medu, ki delujejo kot kristalizacijska jedra, mešanje in tresenje
medu. Najugodnejša temperatura za kristalizacijo je med 10 in 20 °C. Pri temperaturi nad 27
°C ali pri stalno nizkih temperaturah do kristalizacije ne pride (Skrt Kos, 1984).
Med je higroskopen, saj vsrkava in zadržuje vlago iz svoje okolice. Če pride v stik z
atmosfersko vlago, jo vsrkava in se tako razredči, da pride do vrenja. Kadar je shranjen v zelo
suhem ozračju, vlago oddaja. Med povprečne sestave pri temperaturi 20 °C in relativni
vlažnosti zraka nad 60 % veže nase vodo iz svoje okolice, pri relativni vlažnosti pod 60 %
vodo oddaja. Prvovrsten med ne sme vsebovati več kot 18,6 % vode (Javornik et al., 1984).
Večja ko je vsebnost vode v medu, manjša je možnost za kristalizacijo in lažje pride do
vrenja. Vrenje povzroča zelo odporna vrsta kvasovk, kadar vsebnost vode presega 21 %. Med
se pokvari in postane kisel. Vrenje se vedno začne v vrhnji plasti in se širi navzdol.
Najpogosteje poteka pri temperaturah od 15 do 17 °C, pri temperaturah pod 10 °C ali nad 27
°C se ustavi (Javornik et al., 1984).
V naših klimatskih pogojih zrel med ne vsebuje več kot 21 % vode, slovenski Pravilnik o
medu v medu dovoljuje do 20 % vode (Pravilnik o medu ..., 2011), slovenski med z zaščiteno
geografsko označbo pa ne sme vsebovati več kot 18,6 % vode.
Že pri samem pridelovanju medu čebele poskrbijo, da je delež vode v medu čim manjši in je s
tem med obstojen in kakovosten. Čebele nabrano medičino v panju na suhem in sorazmerno
toplem zraku najprej približno 20 minut sušijo (ter hkrati še bogatijo s svojimi encimi), dokler
ni že precej zgoščena in primerna za shranjevanje v satovju. V satovje jo odlagajo tako, da je
izhlapevanje vode s površine kapljic čim večje. Ob obilni paši zvečer z utripanjem kril še
dodatno zračijo panj. Med v ugodnih razmerah po treh ali štirih dneh že izgubi odvečno vodo
in dozori (Javornik et al., 1984). Zrel med čebele pokrijejo z voščenimi pokrovci, da ga
zaščitijo pred vlago.
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Kriterij za kakovost in pokazatelj svežosti medu je vsebnost hidroksimetil furfurala (HMF) v
medu, ki ne sme presegati 15 mg/kg medu. HMF je snov, ki nastaja z razgradnjo fruktoze.
Njegova vsebnost se z dolgotrajnim skladiščenjem in segrevanjem povečuje.
Kakovost medu je odvisna tudi od ustreznosti čebelarjevega dela. V panju nevarnost za
neoporečnost medu predstavljajo ostanki kemičnih sredstev iz okolja, ostanki kemičnih
sredstev pri zatiranju čebeljih bolezni in škodljivcev ter ostanki antibiotikov. Pri točenju in
embaliranju medu morajo biti čebelarji posebej pozorni na čistočo, izbiro ustrezne posode in
primernega prostora, ki je zavarovan pred insekti. Medu ne smejo ničesar dodajati ali
odvzemati (Meglič, 2004).
Glede na vedno pogostejše medijsko izpostavljanje urbanega čebelarjenja smo čebelarje ČD
Blegoš vprašali, kaj menijo o mestnem medu in ali bi ga sami kupili. Čebelarji so do
mestnega medu večinoma nezaupljivi in prisegajo na čistejše, manj onesnaženo podeželsko
okolje. Drugim se zdi industrijska in prometna onesnaženost mest manj problematična in
večjo pozornost namenjajo sredstvom, ki jih čebelarji uporabljajo pri zdravljenju čebeljih
bolezni in lahko ostanejo v medu. Ti bi mestni med kupili, če bi čebelarja poznali in mu
zaupali, da pri svojem delu uporablja le naravi prijazna ali vsaj samo zakonsko dovoljena
sredstva. FFS je v mestu manj, tudi onesnaženost okolja naj ne bi negativno vplivala na
kvaliteto medu, ampak predvsem na zdravstveno stanje in življenjsko dobo čebel, ki delujejo
kot filter. Nasprotno je pri cvetnem prahu potrebna večja previdnost, saj je lahko onesnažen,
ne glede na to, kje je nabran (Intervjuji s čebelarji, 2014).
Naravne razmere v Sloveniji so bolj naklonjene pridelavi mešanega medu, vrstni med je težje
pridelati. Značilna je velika pestrost rastlinstva, območij monokultur skoraj ni oz. je njihova
površina majhna, tako da čebele v svojem dosegu lahko nabirajo tudi na drugih rastlinah. V
medu je širok nabor medičine in cvetnega prahu različnih rastlinskih vrst in med njimi
številnih zdravilnih rastlin, kar mu daje žlahtno aromo, okus in zdravilnost (Rihar, 2003).
Razmerje med posameznimi vrstami je odvisno od kraja in časa nabiranja ter od letine. Med
se med seboj razlikuje po botaničnem in geografskem poreklu. Akacijev vrstni med v
Prekmurju se razlikuje od akacijevega medu na Goriškem po vsebnosti medu in cvetnega
prahu drugih rastlin, ki so tipične za izbrano območje (Golob et al., 2008). V raziskavi
pelodne sestave medu različnega botaničnega in fitogeografskega porekla so zajeli vzorce
medu iz vseh šestih fitogeografskih območij Slovenije. Raziskave so pokazale, da je v
slovenskem medu največ peloda pravega kostanja, ki ga najdemo v kar 98,61 % vzorcev.
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Največ ga je v vzorcih preddinarskega območja, sledi mu subpanonsko in nato predalpsko
območje. Drugi najpogostejši pelod v naših vzorcih je pelod sadnega drevja (v več kot 95 %
vzorcev). Pogosto se pojavlja tudi pelod spominčice in pelodi javorja, nebinovk, križnic,
križnic tipa oljne ogrščice, navadnega ruja, vresovke, oslada, malega jesena, lilijevke, trpotca,
robinije, vrbe, lipe in plazeče detelje (Kandolf Borovšak, 2013).
Med mešanega botaničnega porekla, ki ga sestavlja medičina ali mana različnih rastlinskih
vrst, označujemo kot cvetlični ali gozdni med. Kadar gre za med z določenim botaničnim
poreklom, sestavljen pretežno iz medičine ali mane ene rastlinske vrste, ga označujemo kot
vrstni med. Botanično poreklo medu natančneje določimo z analizo vsebnosti peloda
posamezne rastlinske vrste v medu. Pelod v med zaide zlasti med nabiranjem in
shranjevanjem v panju (Kandolf Borovšak, 2013).
O vrstnem medu govorimo, kadar vsebuje vsaj 45 % zrnc peloda določene vrste. Izjemi sta
akacijev (vsaj 7 % zrnc peloda akacije) in lipov (vsaj 1 % peloda lipe) med, ki vsebujeta
precej manj peloda rastline, po kateri se imenujeta. Kostanjev med mora vsebovati vsaj 86 %
peloda pravega kostanja, med oljne ogrščice 60 % peloda oljne ogrščice. Poleg tega morajo
posamezni vrsti medu ustrezati še njegove senzorične in fizikalno-kemične lastnosti (Kandolf
Borovšak, 2013).
Popolnoma čist vrstni med lahko pridelamo samo v rastlinjakih, v katerih je posajena le ena
vrsta rastlin in iz katerih čebele nimajo izhoda v naravo. V naravi ga je mogoče pridelati,
kadar na določenem območju intenzivno medi le ena vrsta rastlin (Golob et al., 2008).
Slovenski čebelarji poleg mešanega gozdnega in cvetličnega medu pridelujejo še kostanjev,
lipov, smrekov, hojev in akacijev med, v manjši meri tudi regratov med, med oljne ogrščice,
javorjev med, med rešeljike, sončnični med, ajdov med, med divje češnje ...
9.6.1 Statistični podatki o medu za Slovenijo
Povprečna letna proizvodnja medu v Sloveniji v obdobju od 1994 do 2012 znaša 12,11
kg/panj. Odvisna je od številnih dejavnikov in po posameznih letih močno niha. Tako je leta
2001 letna proizvodnja medu znašala 16,49 kg/panj, leta 2012 le 6,17 kg/panj (Potočnik,
2014).
Po oceni povprečne pridelave po vrstah medu za štiriletno obdobje od 2010 do 2013 v
Sloveniji tretjino vsega pridelanega medu predstavlja akacijev med, nekaj več kot četrtino
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mešan cvetlični med, četrtino lipov in kostanjev med, približno 8 % je smrekovega in
javorovega medu, 6 % pa hojevega medu (Uredba o spremembah …, 2014).
Za pridelavo medu so značilna velika nihanja med leti, saj je odvisna od številnih, predvsem
vremenskih dejavnikov. Dobri letini pogosto sledi slabša in obratno. Trend pridelave medu v
Sloveniji v zadnjih 22 letih, od leta 1992 do leta 2013, počasi narašča. Povprečna letna
količina pridelanega medu znaša 1844 ton. Najbolj medovito je bilo leto 2001, ko so pridelali
2550 ton medu. Najmanj medu so čebelarji pridelali v letu 2012, le 1031 ton oz. skoraj 60 %
manj kot v najboljši sezoni. Še manj ugodno je bilo leto 2014, ko je bil pridelek medu ocenjen
na 470 ton.
Slika 56: Pridelava in poraba medu v Sloveniji od leta 1992 do 2013
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Vir podatkov: Kmetijski inštitut Slovenije
Trend domače porabe narašča hitreje od trenda domače pridelave medu. Domača poraba
medu vse od leta 2005 dalje (razmeroma enakomerno) presega domačo pridelavo, in sicer v
povprečju za 525 t.
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Slika 57: Uvoz in izvoz medu (v tonah) za Slovenijo od leta 1992 do 2013
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Vir podatkov: Kmetijski inštitut Slovenije
Uvoz medu vse od leta 2003 strmo narašča (z izjemo leta 2007), medtem ko izvoz upada. Pri
uvozu prihaja do precejšnjih nihanj: od 2 t leta 1996 do 1012 t leta 2013, kar predstavlja že
več kot polovico povprečne letne pridelave medu. Izvoz medu je bil največji leta 2001, ko je
bilo izvoženega 258 t medu, najmanjši leta 2011 z 32 t. Pri tem je treba upoštevati, da podatki
o izvozu medu zajemajo le izvoz podjetij, ne pa tudi verjetno precejšnje količine medu, ki ga
v tujino samostojno prodajo posamezni čebelarji. Pri trgovanju z medom je zunanjetrgovinska
bilanca Slovenije močno negativna: v letu 2013 je Slovenija uvozila 1012 ton medu, medtem
ko ga je izvozila le 52 ton. Po letu 2004 prihaja do vse večjega razhajanja med količino uvoza
in izvoza medu.
Povpraševanje in poraba medu in drugih čebeljih pridelkov v Sloveniji se povečuje. Letna
poraba se je od leta 1992 do 2013 povečala z 0,5 kg na 1,4 kg medu na prebivalca. Po porabi
medu na prebivalca se Slovenija v Evropski uniji uvršča na drugo mesto, takoj za Grčijo.
Letno povprečje znaša 0,7 kg na prebivalca (Dan slovenske hrane, 2014).
Kot prikazuje naslednji graf, se stopnja samooskrbe z medom v zadnjih 22 letih manjša.
Najnižja je bila ob slabi letini leta 2012, ko je znašala le 51,2 %, a se je v letu 2013 spet
povzpela na 81,4 %. Leta 2004 je stopnja samooskrbe še zadnjič presegla 100 %, v naslednjih
letih se je gibala okrog 80 %.
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Slika 58: Stopnja samooskrbe z medom v Sloveniji od leta 1992 do 2013
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Vir podatkov: Kmetijski inštitut Slovenije
Kljub dobrim letinam v letih 2006, 2011 in 2013 je bila stopnja samooskrbe z medom le med
80 in 85 %, medtem ko je ob povsem podobnih količinah pridelanega medu v letih 2000,
2001, 2002 in 2004 presegala 100 %.
9.7 Čebelji pridelki na območju Čebelarskega društva Blegoš
Čebelarji na območju ČD Blegoš zaradi velike pestrosti rastlinstva in časovnega prekrivanja
paš pridelajo največ mešanega gozdnega medu in mešanega cvetličnega medu, poleg tega pa
še kostanjev med in ob letih intenzivnega medenja jelke, kakršno je bilo leto 2013, tudi hojev
med. Ostalih vrst medu z določenim botaničnim poreklom običajno ne morejo pridelati, saj
skoraj vedno medi več medovitih vrst istočasno. V podpovprečnem letu čebelarji točijo le
enkrat, in sicer mešani gozdni med (Intervjuji s čebelarji, 2014).
Sprememb glede večjega prekrivanja paš v primerjavi s preteklimi desetletji ne opažajo,
vrstnega medu ni ne lažje ne težje pridelati (Intervjuji s čebelarji, 2014).
Do velikih sprememb je prišlo pri travniški paši. Z zaraščanjem travnikov in pašnikov se je na
račun travniške povečal delež gozdne paše. Poleg zaraščanja je zaradi večje intenzivnosti
kmetijstva, gnojenja travnikov ter zgodnje in pogoste košnje čebelam na voljo občutno manj
travniške paše. Izjema je nekaj redkih travniških površin v hribovitih in težje dostopnih
predelih, ki še vedno nudijo obilo travniškega cvetja. Travniška paša je ključnega pomena za
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razvoj čebelje družine ter za hrano v poletnih mesecih, ko druge paše odpovejo. Je dolgotrajna
in zanesljiva, vendar ni intenzivna paša, zato zmanjšanje njenega deleža pri pridelanem medu
težko pokažemo.
Spremembe so bolj opazne pri kostanjevem medu. Zaradi kostanjevega raka, šiškarice in tudi
žleda se je delež pravega kostanja precej zmanjšal. Po ocenah čebelarjev je čebelam na voljo
20 % manj kostanjeve paše, pridelek kostanjevega medu je manjši. Nasprotno čebele več
medičine naberejo na javorovih pašah, ki na tem območju postajajo vedno pomembnejše
(Intervjuji s čebelarji, 2014).
V preteklosti je bila zelo pomembna pozna ajdova paša, na kateri so si čebele nabrale
kvalitetno hrano za prezimovanje. Že pred 2. svetovno vojno so večji čebelarji z vlakom
vozili čebele na ajdovo pašo v Prekmurje, manjši čebelarji pa so panje naložili na vozove in
jih s konji odpeljali na bližnje Sorško polje. V tistih časih je bil ajdov med izredno cenjen, a
po letu 1960 so vsako leto sejali manj ajde. Danes jo sejejo le še redkokje, poleg tega številne
novejše sorte ajde ne medijo (Inglič et al., 2011).
Na območju ČD Blegoš skupno povprečno pridelavo medu ocenjujejo na 15 ton medu na leto.
Približno tretjina pridelanega medu je namenjena za samooskrbo, dve tretjini za prodajo.
Čebelje proizvode prodajajo tudi v tujino (tudi kot poslovna darila, spominke ...).
Po besedah čebelarjev je njihov povprečni pridelek medu na panj med 10 in 25 kg. Poleg
letine je odvisen predvsem od oskrbe družine in intenzivnosti čebelarjenja. Na tem območju
prevladujejo manjši čebelarji. Velika večina čebelarjev ČD Blegoš se s čebelarstvom ukvarja
ljubiteljsko, drugim čebelarjenje predstavlja dopolnilno dejavnost. Trije čebelarji so opravili
izobraževanje za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) čebelar, eden je pridobil poklic
čebelarski mojster.
Ocena povprečne letne pridelave drugih čebeljih proizvodov v ČD Blegoš znaša 400 kg
voska, 200 kg cvetnega prahu, 20 kg propolisa, 20 kg matičnega mlečka in 10 g čebeljega
strupa (Čebelarsko društvo Blegoš, 2014).
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10. VPLIV VREMENSKIH RAZMER NA ČEBELE
10.1 Pomen ustrezne temperature za življenje čebel
Čebele v gnezdu vzdržujejo ustrezno temperaturo in vlažnost, ki sta pomembni za razvoj
zalege in shranjevanje hrane. Ob zalegi je temperatura med 33 in 34 °C, pozimi, ko v gnezdu
ni zalege, med 18 in 35 °C, na robovih pa ne sme pasti pod 8 °C. Vlažnost v gnezdu je od 65
do 85 % (Purnat in sod., 2010). Z vnosom vlage v panj in s prezračevanjem s krili čebele
poskrbijo za znižanje temperature, z aktivacijo letalnih mišic pa za ogrevanje (Tautz, 2010).
Čebele čez leto panj po potrebi ogrevajo ali ohlajajo, tako da ob zalegi vzdržujejo optimalno
temperaturo. Pozimi se čebele zberejo v gručo v obliki krogle, v kateri temperaturo
uravnavajo tako, da se med seboj bolj stisnejo, da se temperatura poveča, ali oddaljijo, da se
gruča ohladi (Skrt Kos, 1984). V Srednji Evropi je ogrevanje sicer pomembnejše, vendar
lahko tudi kratkotrajna vročina poškoduje občutljivi zarod. Za ohlajanje čebele v panj
prinašajo vodo in jo v tanki plasti razporedijo na robove in pokrove celic. Z utripanjem kril na
mestu nastanejo zračni tokovi, ki povzročijo izhlapevanje vlage in padec temperature v panju.
Čebele se razporedijo tako, da posamezne majhne učinke združijo v visoko učinkovito
prezračevanje celotnega gnezda, če je to potrebno. Pri uravnavanju temperature je pomembno,
da imajo različne čebele različen vzdražni prag za znake, ki sprožijo določeno vedenje. Pri
majhnem porastu temperature z ohlajanjem začnejo prve čebele. Če jim temperature ne uspe
znižati, se jim pridruži več čebel itd. Skupnost čebel z različnimi lastnostmi tako čebelji
družini omogoča, da se pravilno odzove na katerokoli motnjo (Tautz, 2010).
Še posebej natančno nadzorujejo in uravnavajo temperaturo na območju zalege, saj je
ustrezna temperatura izjemno pomembna za njen razvoj. Čebele se segrevajo z drgetanjem
letalnih mišic in svoje oprsje pritisnejo na voščeni pokrovec celice. V tem položaju vztrajajo
do 30 minut, pri čemer njihova telesna temperatura dosega 43 °C (Tautz, 2010).
Druga strategija ogrevanja zalege je energetsko bolj učinkovita, saj prihaja do manjših izgub
energije. Na območju sata s pokrito zalego je med pokritimi celicami tudi nekaj praznih celic,
ki mejijo na celice z bubo. Čebele se s tekanjem najprej ogrejejo, nato z glavo naprej zlezejo v
prazne celice in ogrevajo sosednje celice, v katerih je zalega. Pri tem se ogrevajo s
premikanjem zadka, tako da njihovo oprsje doseže temperaturo do 43 °C. Celice aktivno
ogrevajo do 5 minut, sledi premor in ko jim temperatura pade za 5 °C, nadaljujejo z aktivnim
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ogrevanjem. Po ogrevanju se izčrpane umaknejo, druge čebele pa jih nahranijo z visoko
koncentriranim medom z najvišjo energetsko vrednostjo (Tautz, 2010).
Čebele velik del zaloge medu zaužijejo za energijo, ki jo potrebujejo za ogrevanje zalege in za
ogrevanje celotne zimske gruče čebel. Če v območju zalege pride do podhladitve, ta odmira.
To se najpogosteje dogaja v obdobju spomladanskega razvoja, saj je obseg zalege večji, kot
ga čebele lahko pokrivajo in ogrevajo v obdobju nenadne ohladitve. Lahko gre le za nočne
ohladitve ali pa za daljše ohladitve. Svoj delež lahko prispevajo tudi nenadne izgube pašnih
čebel ob zastrupitvah ali po delitvi družin. Kadar v vročih dneh veliko pašnih in panjskih
čebel odmre zaradi zastrupitve ali če so družine zaprte v panj, temperatura v panju preveč
naraste, kar prav tako povzroči odmiranje zalege (Gregorc, 2008).
10.2 Podnebne spremembe in njihov vpliv na čebele
Medonosne čebele morajo imeti na razpolago dovolj dolgo sezono s temperaturami vsaj 12 °C
in sončno vreme. Ko rastline medijo, si čebele naberejo zaloge hrane tudi za obdobje, ko
hrane v naravi ni ali ko ne morejo na pašo. Kranjska čebela v zimskem času sicer izletava že
pri 8 °C, a to praviloma ni dovolj za pašo. Kadar je temperatura zraka višja od temperature
zalege, morajo čebele gnezdo hladiti z vodo (Božič, 2008a).
Podnebne spremembe, ki smo jim priča v zadnjih desetletjih, vplivajo na medenje rastlin in na
življenjski cikel čebel.
Povprečna letna temperatura zraka v Sloveniji se je v letih od 1951 do 2000 statistično
značilno (p<0.05) povečala za 1,1 °C ± 0,6 °C, najbolj v urbaniziranih območjih, manj v
ruralnih območjih in najmanj v krajih tik ob morju. Ogrevanje je najbolj izrazito v zimskem in
pomladnem času, kar se med drugim odraža v zmanjšanem številu dni s snežno odejo in
zgodnejšem nastopu fenoloških faz razvoja rastlin (Kajfež-Bogataj, Črepinšek, 2003). Trendi
letne višine padavin na večini območja Slovenije niso statistično značilni. Bistvenih
sprememb padavinskega režima ni opaziti, z izjemo intenzivnosti nalivov, ki rahlo narašča
(Kajfež-Bogataj in sod., 1999). V kotlinah se je zmanjšalo število dni z meglo, narašča
trajanje sončnega obsevanja (Kajfež-Bogataj, Črepinšek, 2003). Vročinski valovi se v
zadnjem času pojavljajo vedno bolj zgodaj, že konec maja in v juniju, poletne suše so
pogostejše (Kajfež-Bogataj, 2007).
Za prikaz fitofenoloških trendov so bili za 8 lokacij po Sloveniji (Celje, Ilirska Bistrica,
Lesce, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Rateče) izračunani časovni trendi
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za obdobje 46 let, od leta 1955 do leta 1999. Fenofazo začetka cvetenja so opazovali pri vrbi
ivi, lipi, regratu, pomladanskem žafranu, malem zvončku, leski, robiniji, brezi, češplji, jablani,
ivanjščici, pasji travi, črnem bezgu, divjem kostanju in španskem bezgu. Rezultati so v 46 %
pokazali statistično značilen negativni trend fenofaze cvetenja obravnavanih rastlin, kar
pomeni, da se določena fenofaza v zadnjih letih pojavlja v povprečju bolj zgodaj kot v prvih
obravnavanih letih, medtem ko v 54 % trenda ni. Fenološki podatki so bili združeni v indeks
cvetenja v zgodnji pomladi (povprečje datumov cvetenja navadne breze, regrata, vrbe ive,
navadne leske in malega zvončka), ki je pokazal, da je v zadnji dekadi proučevanega obdobja
cvetenje nastopilo 10–14 dni bolj zgodaj glede na začetno dekado (Kajfež-Bogataj, Črepinšek,
2003).
Kolikor se paša pomakne v zgodnjo pomlad, toliko je takrat še krajši dan, noči in jutra so
hladnejša in verjetnost zmrzali je veliko večja. Po zgodnji pomladi navadno nastopi zgodnje
poletje. Takrat se pri nas glavne cvetlične gozdne paše zaključijo že zgodaj in zelo kmalu
nastopi povprečno daljša julijska in avgustovska brezpašna doba ter z njo najtežja preizkušnja
za čebele. Klimatologi predvidevajo pozne, vendar dolge jeseni. November in december bosta
vlažna, dnevne temperature bodo padle pod ledišče šele proti sredini decembra, kar je za
čebele neugodno. Čebele najbolje prezimujejo v zimskem miru, v daljših obdobjih s suhim
snegom, ko je podnevi temperatura malo pod lediščem in ni vlage. Ta čebelam škodi in
prispeva k razvoju bolezni. Paše naj bi se torej hitreje zvrstile in se fenološko bolj prepletale
(Zdešar, 2008b).
Segrevanje ozračja bo najhujše posledice puščalo na travniški paši, zlasti na otavi, ki je že
sedaj prizadeta zaradi pogostih košenj. Suh, vroč veter in nizka relativna zračna vlažnost je
uničujoča za fotosintezo in medenje rastlinstva (Zdešar, 2008b).
Agrometeorologi predvidevajo podaljšanje vegetacijske dobe rastlin, njihovo hitrejšo rast in
zgodnejše dozorevanje, kar lahko vpliva tudi na razmnoževanje ušic ter s tem na gozdno
medenje (Rihar, 2003). Tudi v sestavi gozdov naj bi prišlo do sprememb. Smreka kot zelo
pomemben vir medenja se bo umikala iz najbolj toplih leg, vse bolj bodo prevladovali
listavci, med katerimi bo pomembno zastopan beli ali gorski javor (Zdešar, 2008b). Na
segrevanje ozračja sta glede medenja še najmanj občutljiva pravi kostanj in lipovec. Z
zmanjševanjem deleža iglavcev se bo zmanjšal tudi delež vrstnega medu iz mane (Golob et
al., 2008).
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Pridelavo medu najbolj otežujejo predvsem vremenska nihanja. Največ škode povzročajo
nenadne februarske otoplitve ter hude zmrzali od konca marca in aprila do sredine maja, ki
odločilno določijo letino. Več težav bo z oskrbo in ohranjanjem čebeljih družin, na enoto
proizvoda bo tudi več vloženega dela (Golob et al., 2008). Spremenjene podnebne razmere in
mile, tople zime lahko pomembno vplivajo tudi na hiter razvoj in številčnost povzročiteljev
čebeljih bolezni ter na pojav novih škodljivcev (Kapun, 2014). V prihodnje lahko
pričakujemo več skrajnih vremenskih nihanj in v splošnem segrevanje ozračja, kar se bo
odražalo v še bolj spremenljivih letinah dobrega in skromnega medenja. Čebelarji bodo
pridelali več mešanega gozdnega medu in manj vrstnega medu. Več dela in stroškov pri
celoletni vzreji čebeljih družin bo pospešilo proces spreminjanja kategorij čebelarstev.
Ljubiteljska čebelarstva bodo vzdrževala manj čebeljih družin, delež srednje velikih
čebelarstev se bo zmanjšal, naraslo pa bo število večjih čebelarstev, ki bodo poklicno
usmerjena (Zdešar, 2008b).
10.2.1 Podnebne spremembe in njihov vpliv na čebele na primeru Poljanske doline
O podnebnih spremembah in njihovem vplivu na čebele smo vprašali tudi čebelarje ČD
Blegoš, ki so izpostavili predvsem toplejše zime in večja vremenska nihanja.
Opažajo, da imajo čebele zaradi toplejših zim manj počitka kot včasih, ko čez zimo tudi po tri
mesece niso izletele iz čebelnjaka. Sedaj se čez zimo pogosto dovolj ogreje, da lahko
zapustijo čebelnjak. Če sedejo na hladno podlago ali če zapiha mrzel veter, se hitro
podhladijo. Tako prihaja do izgub čebel in čebelje družine oslabijo. Namesto mirnega in
dolgega počitka se čez zimo iztrošijo, zato se spomladi razvoj družine zakasni, čebele za
polno razvitost družine potrebujejo več časa.
Ob bolj nestanovitnem in nepredvidljivem vremenu prihaja do hitrih sprememb, ki so za
čebele neugodne. Danes čebele potrebujejo več pomoči kot v preteklosti, bolezni so bolj
razširjene in večkrat prihaja do pomanjkanja hrane v naravi. Stalno je treba spremljati, če
imajo čebele dovolj hrane. Po pripovedovanju starejših čebelarjev so včasih le prevažali,
hranili čebele in točili med, veliko drugega dela pa s čebelami niso imeli.
Čebelarji se večinoma strinjajo, da je prišlo do sprememb pri začetku in trajanju medenja
rastlin, a si glede sprememb niso enotni. Nekateri so mnenja, da se paše pojavljajo bolj zgodaj
kot včasih, glede konca paše pa ni sprememb. Medtem so drugi mnenja, da se je vse dogajanje
(zaradi vdorov hladnega zraka) za teden ali dva zakasnilo, tako da se spomladanska paša in
celotna pašna sezona začne teden ali dva kasneje in se v jeseni kasneje konča. Sprememb v
120

trajanju medenja ne opažajo. Spomladi, ko se začne v panju prebujati življenje, so zunanje
temperature še nestabilne. Včasih matica že začne z zaleganjem, vendar potem pride do
ohladitve, ki vse dogajanje ustavi. Do vdorov hladnega zraka prihaja kasneje kot nekoč, tako
da se pašna sezona za čebele začenja kasneje.
Vsi se strinjajo, da je vremensko dogajanje bolj nepredvidljivo, ter da stare ljudske modrosti o
vremenu ne veljajo več; vsako leto je drugačno in trend je težko določiti. Paše so razvrščene
podobno kot včasih, čebelarji ne opažajo, da bi se bolj prekrivale (Intervjuji s čebelarji, 2014).
Klimatološke postaje, ki bi beležila gibanje temperature, na območju Poljanske doline ni več,
tako da podatkov o gibanju temperature za zadnja leta nimamo. Od leta 1961 do 1990 je
delovala klimatološka postaja v Javorjah v Poljanski dolini, od takrat dalje je najbližja
klimatološka postaja v vasi Topol pri Medvodah oz. Katarina nad Ljubljano (deluje od leta
1989).
V Poljanski dolini redno deluje padavinska postaja v Poljanah, za katero smo pogledali
spremembe v višini padavin in številu dni s snežno odejo.
Podatke padavinske postaje Poljane smo razdelili v dve obdobji, 27-letno obdobje od 1961 do
1987 in 27-letno obdobje od 1988 do 2014 ter izračunali povprečno mesečno višino padavin
za vsako obdobje.
Slika 59: Dolgoletna povprečna mesečna višina padavin na padavinski postaji Poljane
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Vir podatkov: ARSO, Padavinska postaja Poljane, 2015
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V obdobju 1961–1987 je bila povprečna letna višina padavin 1662,4 mm, v obdobju 1988–
2014 pa 1635,6 mm. Razlika je majhna, le 26,8 mm, vendar do večjih razlik prihaja pri
razporeditvi padavin tekom leta. Povprečna mesečna višina padavin v jesenskih mesecih in
decembra se je povečala, medtem ko se je v vseh ostalih mesecih v letu zmanjšala.
Najizraziteje se je višina padavin povečala oktobra in septembra (za 31 in 26 mm), najbolj
zmanjšala januarja in maja (za 26 in 23 mm).
Povprečna višina padavin v drugi polovici leta v obdobju 1988–2014 je za 297,6 mm oz. 44,5
% večja od povprečne višine padavin prve polovice leta.
Manjša količina padavin v času pašne sezone je čebelam lahko v korist, vendar je bolj kot
podatek o mesečni višini padavin pomemben podatek o intenzivnosti in razporeditvi padavin
tekom meseca. Obilne padavine medičino in mano spirajo ter lahko medenje prekinejo ali
ustavijo, rahel dež v manjših količinah pa spodbuja medenje rastlin, ki je običajno
najintenzivnejše tretji dan po dežju. Ob pomanjkanju vode rastlina vene; če ni dovolj vlage,
tudi medenje poneha, medtem ko primerna vlažnost tal in zlasti zraka poveča izločanje
medičine (Sodobno čebelarstvo, 1955).
Bolj deževne in vlažne jeseni so za čebele neugodne in prispevajo k razvoju bolezni. Poleg
tega se v zadnjem času število dni s snežno odejo na leto zmanjšuje; čebelam je na voljo
precej manj zimskega počitka. V obdobju od 1961 do 1987 je bilo v povprečju 72 dni s
snežno odejo, v obdobju od 1988 do 2014 le še 42.
Slika 60: Število dni s snežno odejo na padavinski postaji v Poljanah
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Vir podatkov: ARSO, Padavinska postaja Poljane, 2015
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10.3 Ocene pašnih sezon
Ali bo določena medovita vrsta medila ali ne, je pogosto nepredvidljivo in odvisno od
številnih, predvsem vremenskih dejavnikov. Za ponazoritev medsebojne odvisnosti,
kompleksnosti in prepletanja dejavnikov, ki vplivajo na medenje navajamo povzetka ocen
Opazovalno-napovedovalne službe medenja za pašni sezoni 2011 in 2012.
Ocena dobre pašne sezone leta 2011
Medenje v letu 2011 je bilo obilno, paše so si hitro sledile in pridelek medu je bil
nadpovprečen. Pašna sezona se je začela precej prej kot običajno in tudi trajala je dlje. Čebele
so prvo pašo našle marca na spomladanskih cvetlicah. V sredini aprila sta v večjem delu
države zacvetela divja češnja in regrat. Paše ni niti za dan zmotilo slabo vreme. V Prekmurju
je nato zacvetela oljna ogrščica, drugod gozdna podrast, travniki in sadno drevje. Ob dobrih
vremenskih razmerah je zlasti na Primorskem sledila obilna paša na robiniji, ki se je drugod
po državi zaradi precejšnje vročine končala nekoliko prej. Nato je medil gozd. Ostrolistni
javor je zacvetel v drugi polovici aprila, gorski javor v začetku maja, sočasno pa je na nižjih
legah mano začel izločati veliki kapar na smreki. To leto so se na smreki pojavile množične
kolonije velikega smrekovega kaparja in rdečerjave smrekove ušice, konec maja je medila
tudi brstna ušica na jelki. V višjih legah je medila smreka, v nižinah pa se je že začela paša na
lipah in pravem kostanju, ki so bili to leto v odličnem fiziološkem stanju. Navadna lipa je
zacvetela v začetku junija, lipovec 10 dni za njo, in je odlično medila skoraj ves mesec.
Medenje pravega kostanja je prekinilo pogosto deževje, a je bil donos vseeno dober. Paši na
lipah in pravem kostanju običajno sledi brezpašno obdobje, a je tokrat vlažno in razmeroma
toplo vreme spodbudilo razvoj ušic na lipah, pravem kostanju, javorjih in drugih vrstah. Tako
se je v začetku julija pojavila nepričakovana paša, ki se do sedaj ni pojavljala. Medenje je
zaradi padavin in nizkih temperatur ponehalo v drugi polovici julija. Jelka je medila le na
območju Pohorja in Črnivca, drugod sta razvoju zelene hojeve ušice škodovala mraz in dež.
Medenje jelke se je končalo v sredini avgusta zaradi vdora hladnega zraka. Velika količina
dežja konec avgusta je spodbudila rast jesenskih cvetlic na travnikih, v gozdovih in na
gozdnih robovih, ki so čebelam nudile obilo cvetnega prahu za dobro prezimitev. Septembra
je medil še bršljan, čemur je bilo treba posvetiti nekaj več pozornosti zaradi kristalizacije
medu v panju (Justinek, 2011).
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Ocena slabe pašne sezone leta 2012
Letina je bila slaba – v primerjavi s preteklim letom je bil donos medu manjši za 60 %.
Spomladanska razvojna paša je bila slaba zaradi pozeb. Pomrznilo je sadno drevje, robinija,
število ušic je bilo manjše, njihov razvoj počasnejši. Paša na oljni ogrščici je bila povprečna,
saj do polovice cvetenja oljne ogrščice vreme čebelam ni omogočalo nabiranja. Drugod po
Sloveniji zaradi pozebe bistvenih donosov iz regrata, divje češnje in sadnega drevja ni bilo. V
času cvetenja od pozebe prizadete robinije na Primorskem je medičino sušil jugozahodni
veter. Ko je robinija zacvetela v ostalih delih Slovenije, je že tako slabo medenje končala
ohladitev z dežjem. Gozdne paše na smreki in javorjih ni bilo. Vreme je bilo neugodno vse do
cvetenja lipe in pravega kostanja, ki sta čebelam vendarle ponudila obilno pašo. Sledilo je 2tedensko obdobje vročine (nad 30 °C), ki je preprečilo medenje jelke. Sledilo je nekaj
padavin, opomogla si je gozdna podrast, zacvetele so travniške rože oz. otava, mestoma je
bilo najti polja buč, sončnic, ajde in facelije. Čebele so lahko nabrale predvsem cvetni prah,
na območjih, kjer je suša pustila večje posledice, je bilo tudi tega malo. Septembra je zacvetel
še bršljan, ki večjih nevšečnosti zaradi kristalizacije letos ni povzročil. Pojavilo se je tudi
pozno medenje jelke (Justinek, 2012).
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11. BOLEZNI ČEBEL
Življenje čebelje družine in njeno zdravstveno stanje je v stalni medsebojni odvisnosti z
medonosno vegetacijo v okolici in vremenskimi razmerami, svoje pa prispeva tudi način
čebelarjenja (Gregorc, 2008).
Prve podatke o čebeljih boleznih so našli že v Aristotelovih zapisih, huda gniloba in griža naj
bi se pojavljali že v starem veku (Jenko Rogelj, 2003). Še posebno zaradi številčnosti članov
čebelje družine in stalnih medsebojnih stikov se bolezni v čebelji družini lahko zelo hitro
širijo (Tautz, 2010). K temu pomembno prispeva delitev opravil v čebelji družini. Poleg tega
del delavk (od 5 do 35 %, odvisno od količine paše) opravlja nalogo izvidnic, pri čemer leta
več kilometrov daleč, tudi v druge čebelje družine ali v stare zapuščene panje. Na ta način se
lahko na zalego ali na različne starostne skupine čebel prenašajo različni povzročitelji čebeljih
bolezni, kot so povzročitelj hude gnilobe, poapnele zalege, virus mešičkaste zalege in drugih
bolezni. Pri določanju zaprtega kroga pri pojavu kužnih bolezni je pomembno poznavanje
preletne razdalje čebel. Pri nas je preletna razdalja običajno okrog 3 km in se lahko spreminja
glede na konfiguracijo terena in na pašne razmere v naravi (Gregorc, 2002). Polmer izletnega
kroga čebel nabiralk na kmetijskem območju je običajno nekaj sto metrov, v gozdnih
območjih okrog 2 km. Kadar v bližini ni bogate paše, se čebele od panja oddaljijo tudi do 5
km in več (Gregorc, 2008).
Čebele so proti boleznim razvile številne obrambne mehanizme. Varuje jih hitinski oklep oz.
kutikula s tanko voščeno prevleko. Vestno skrbijo za čistočo: čistijo panj, čistijo se med
seboj, neprestano negujejo in čistijo matico, celice sata so skrbno očiščene, preden vanje
matica izleže jajčeca (Tautz, 2010). Iz gnezda takoj odstranijo odmrle ličinke, bube ali mrtve
čebele, s čimer odstranjujejo možne vire okužbe in preprečujejo pojav bolezni. Kljub temu
lahko prav vedenjske navade delavk pri čiščenju pripomorejo k širjenju bolezni (Gregorc,
2008). Pri obrambi proti okužbam s svojim protibakterijskim in protiglivičnim delovanjem
pomaga tudi propolis, ki ga čebele vgradijo v sat (Tautz, 2010).
V preteklosti, ko človek čebel še ni gojil ob svojem domu in so živele svobodno v naravi, je
bil prostor s čebelami veliko redkeje poseljen. Zato je čebelja družina lahko razvila vse
obrambne mehanizme in druge lastnosti, ki so ji pomagale preživeti. Z gojenjem v čebelnjakih
in intenzivnim izkoriščanjem paš s prevoznim načinom čebelarjenja je čebelarstvo postalo
podobno drugim intenzivnim panogam živinoreje. To je povzročilo hitrejše širjenje bolezni,
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lažje in močnejše delovanje škodljivcev, tako da čebele danes brez človekove pomoči v naravi
ne morejo več preživeti (Purnat in sod., 2010).
Na območju ČD Blegoš so vsako leto, od leta 2004 do 2007, v mirno in čisto okolje na
območju društva umestili čebeljo družino (v deblo drevesa) in jo prepustili naravnemu
dogajanju. V družino niso posegali niti z zdravljenjem niti s pobiranjem pridelkov. Čebele
zaradi bolezni nobeno leto niso preživele zime (Intervjuji s čebelarji, 2014).
V Sloveniji so najpogostejše bolezni čebelje zalege huda gniloba čebelje zalege, poapnela
zalega in pohlevna ali evropska gniloba čebelje zalege, najpogostejše bolezni odraslih čebel
pa varoza, nosemavost in pršičavost. Bolezni čebel se glede na izvor delijo na bakterijske,
glivične, virusne in zajedavske.
11.1 Bolezni čebelje zalege
Pogostejše bolezni čebelje zalege v Sloveniji so:
-‐

Huda gniloba čebelje zalege ali ameriška gniloba

Povzroča jo bakterija Paenibacillus larvae, ki tvori spore in okužuje čebeljo zalego delavk,
matic in trotov. Hitro se prenaša tako znotraj družine kot na sosednje družine in povzroča
odmiranje ličink ter celotne čebelje družine. Odrasle čebele ne zbolijo, vendar na površini
telesa ali prek mednega želodčka prenašajo spore. Spore se naselijo v srednjem črevesu
ličinke in skozi steno črevesa prehajajo v telesno votlino, na svoji poti pa povzročajo
razpadanje vseh celic in tkiv. Iz ličinke nastane amorfna vlečljiva masa, v kateri je od pet do
deset in več milijonov spor, ki ostanejo kužne več deset let. Prvi znak bolezni je presledkasta
zalega, tudi pokrovci so vdrti in temneje obarvani (Kozmus, Smodiš Škerl, Nakrst, 2011).
Bolezen je pogosta, hitro nalezljiva in ko se pojavi, v čebelarstvu povzroča ogromno škode.
-‐

Evropska ali pohlevna gniloba čebelje zalege

Je nalezljiva bolezen nepokrite in pokrite čebelje zalege, ki jo povzroča več vrst
mikroorganizmov. Poleg tega morajo na čebeljo družino delovati tudi neugodne življenjske
razmere ali slaba oskrba, kar poruši biološko ravnotežje družine in jo oslabi. Prvo znamenje
bolezni je presledkasta zalega, kasneje opazimo nepravilne položaje ličink. V ugodnih
življenjskih razmerah lahko bolezen sama preneha (Javornik et al., 1984).
-‐

Poapnela zalega

Povzroča jo plesen Ascosphaera apis, ki se razmnožuje s sporami. Je glivična bolezen, ki se
pojavlja predvsem spomladi in prizadene zalego na obrobju, kjer je večinoma trotovina.
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Ličinke se okužijo skozi ustno odprtino, spore plesni se nato razvijejo v prebavilih in
prodirajo proti površini telesa, dokler ne preraste celotne ličinke in jo mumificira (Kozmus,
Smodiš Škerl, Nakrst, 2011). Čebele nato mumije odnašajo iz panja. Z dobro oskrbo in pašo
se bolezen sama umiri in izgine (Purnat in sod., 2010). Do bolezni privedejo različni stresni
dejavniki. Zadnjih dvajset let povzroča precejšnjo škodo v slovenskih čebelnjakih (Kozmus,
Smodiš Škerl, Nakrst, 2011).
-‐

Mešičkasta zalega

Mešičkasta zalega je nalezljiva bolezen pokrite čebelje in trotovske zalege, ki jo povzroča
virus. Najprej se pojavi presledkasta zalega, nato se pokrovčki celic satja uleknejo, so
luknjičasti in temnorjave barve. Koža ličinke ostane nepoškodovana, medtem ko se notranji
organi in mišičje spremenijo v tekočino (Javornik et al., 1984). Pri mladicah se virus razmnoži
v žlezah, nato se s hrano prenaša na zalego (Purnat in sod., 2010).
11.2 Bolezni odraslih čebel
Pogostejše bolezni odraslih čebel v Sloveniji so:
-‐

Varoza

Varozo povzroča pršica Varroa destructor, ploščata, prečno ovalna žival, ki se hrani s
hemolimfo ličink, bub in odraslih čebel. Po vsem telesu ima hitinske dlačice, s katerimi se
prijema na čebelo. Z ustnim aparatom prebode hitinski oklep čebele in sesa hemolimfo, zaradi
česar čebele močno oslabijo, izlegajo pa se deformirane čebele (Kozmus, Smodiš Škerl,
Nakrst, 2011). Razmnožuje se v pokriti zalegi trotov in čebel delavk – samice varoje se
naselijo v odkriti zalegi, tik preden jo čebele pokrijejo (Purnat in sod., 2010).
Varoje se širijo ob stiku okuženih čebel z drugimi družinami, do česar pride pri ropanju
družin, zaletavanju čebel v druge družine, pri selitvah družin na druge lokacije itd. Varoje
napadajo odrasle čebele in zalego, jih oslabijo ter hkrati prenašajo viruse, ki izčrpane čebele
zlahka napadejo (Kozmus, Smodiš Škerl, Nakrst, 2011).
Varoza v čebelarstvu povzroča veliko škode. Že več desetletij predstavlja glavno bolezen
čebel, proti kateri se čebelarji borijo tako z naravnimi metodami kot s kemičnimi sredstvi.
-‐

Nosemavost

Nosemavost je pogosta in razširjena bolezen čebeljih družin, ki jo povzroča enocelični
organizem iz razreda mikrosporidijev – pri medonosni čebeli se pojavljata dve vrsti: Nosema
apis in Nosema ceranae. Naseli se v prebavilih čebel, matic in trotov ter tvori spore (Kozmus,
Smodiš Škerl, Nakrst, 2011). Prizadeta je črevesna sluznica, zato je v iztrebkih veliko
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neprebavljenih sladkorjev in spor. Iztrebke ližejo druge čebele in s tem širijo okužbo (Purnat
in sod., 2010). Posledice okuženosti se kažejo pozimi, ko čebele zaradi prebavnih motenj tudi
v slabem vremenu izletavajo iz panja na čistilne izlete. Značilno je prezgodnje staranje mladih
delavk, okužene matice pa slabše zalegajo (Kozmus, Smodiš Škerl, Nakrst, 2011).
-‐

Pršičavost ali akarioza

Pršičavost povzroča pršica Akarapis woodi, ki se hrani s hemolimfo in se naseli v dihalne
cevke čebel. Tam se razmnoži in zamaši traheje (sapnice), zaradi česar se čebele dušijo in jim
ohromijo krila. Čebele se plazijo, ne morejo leteti in odmrejo. Bolezen se razvija v zimski
gruči, opazi se spomladi (Purnat in sod., 2010). Bolezen se hitro širi ob pomanjkanju mladih
čebel v družini in pri zmanjšani pašni aktivnosti, ko je v panju večje število čebel. V Sloveniji
se pršičavost redko pojavlja, saj je z zatiranjem varoze skoraj izginila (Kozmus, Smodiš Škerl,
Nakrst, 2011).
-‐

Griža

Griža se najpogosteje pojavlja med zimovanjem čebel in v daljših obdobjih, ko čebele ne
morejo izletavati. Čebele z napetimi zadki se iztrebljajo na bradi panja, sprednji panjski
končnici in pogosto kar po satju v notranjosti panja. Najpogostejši vzrok grižavosti čebel je
prezimovanje na listni mani ali gozdnem medu, ki sta težje prebavljiva. Prebavne motnje
pospeši tudi prepozno jesensko krmljenje z redko sladkorno raztopino, ki je čebele ne morejo
več zgostiti in pokriti ali nedozorel med. Slabotnejše družine in družine, ki jih motijo razni
zunanji vplivi, porabijo več hrane, zato se jim v črevesju kopiči tudi več neprebavljenih snovi.
Grižo preprečujemo s pravilno prehrano in pripravo čebel za zimovanje (Jenko Rogelj,
Strmole, 1998).
- Virusi
Med virusi omenimo kronično in akutno paralizo čebel, virus deformiranih kril in virus
mešičkaste zalege.
11.3 Škodljivci
Poleg omenjenih bolezni lahko čebeljim družinam na različne načine škodujejo tudi voščena
vešča ali voščeni molj, čebelja uš, sršeni, ose, mravlje, čebelji volk, nočni metulj smrtoglavec,
poljska miš in rovka, nekatere ptice, medved, ki pleni panje za med in zalego… (Javornik et
al., 1984).
Novo grožnjo za čebele predstavljata mali panjski hrošč in azijski sršen, ki se v zadnjem času
širita po Evropi in so ju že opazili tudi v Italiji. Mali panjski hrošč (Aethina tumida Murray)
128

se hrani s čebeljo zalego, medom in cvetnim prahom, uničuje satje ter s svojimi izločki
povzroči fermentacijo medu. Azijski sršen (Vespa velutina) je učinkovit in nevaren plenilec
čebel (Auguštin, 2015).
11.4 Zatiranje bolezni
V borbi proti čebeljim boleznim je treba najti čimbolj enostavne in učinkovite metode
zatiranja, ki ne škodijo čebelam, ne predstavljajo nevarnosti za onesnaženje čebeljih pridelkov
in niso nevarne za čebelarje (Jenko Rogelj, 2003).
Pri uporabi kemičnih sredstev za zdravljenje čebeljih bolezni del teh lahko pride tudi v čebelje
pridelke (Gregorc, 2008). Najpogostejši vzrok onesnaženja čebeljih pridelkov so akaricidi,
sredstva za zatiranje varoze. Njihove ostanke najdemo predvsem v vosku in propolisu, pa tudi
v medu in cvetnem prahu. Največjo nevarnost za onesnaženje medu predstavljajo antibiotiki
proti povzročitelju hude gnilobe čebelje zalege. Uporaba antibiotikov je v Evropski uniji
prepovedana, ker pa so v prosti prodaji v nekaterih sosednjih državah, obstaja tudi pri nas
možnost ilegalne uporabe teh sredstev (Bogdanov et al., 2007b). Najvišje dovoljene količine
ostankov zdravil v živilu so določene najprej na evropski ravni, vendar ima kljub evropski
uredbi vsaka država članica svoj seznam registriranih zdravil, registracija v eni državi pa ni
odvisna od registracije v drugi (Kandolf, Auguštin, 2008).
Sodobni način obvladovanja bolezni je zasnovan predvsem na biotehnoloških posegih, kar
vključuje odbiro odpornejših čebeljih rodov (Jenko Rogelj, 2003).
11.5 Čebelje bolezni na območju ČD Blegoš
Na območju Čebelarskega društva Blegoš največ težav povzroča varoja. Občasno se
pojavljajo tudi poapnela zalega, nosemavost, stalno pa je prisotna tudi grožnja za hudo
gnilobo čebelje zalege. Čebelarji pri preventivnem preprečevanju bolezni poudarjajo, da je
izjemnega pomena dobra higiena in redno menjavanje satja.
V ČD Blegoš dvakrat na leto organizirano zdravijo varozo s sonaravnimi sredstvi – z
mravljinčno in oksalno kislino. Metoda je učinkovita, a zahteva nekoliko več časa ter znanja
in občutka pri presoji, kdaj so pogoji primerni za zdravljenje. Ko so razmere ustrezne,
obvestijo vse čebelarje društva, da lahko hkrati izvedejo zdravljenje. Le na višjih nadmorskih
višinah prihaja do časovnega zamika, saj so tam pogoji drugačni kot v dolini. Po zdravljenju
je treba spremljati, kaj se dogaja v panju in kolikšen je odpad varoje. Za uspešnost zdravljenja
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je bistvenega pomena, da se pri vseh čebeljih družinah na določenem območju varojo zatira
vsaj približno istočasno.
Za zdravje čebel skrbijo tudi s čaji (pelinov, rmanov ...) in česnom. Hkrati opažajo, da so
čebele z nabiranjem medičine na čemažu oz. divjem česnu bolj zdrave, nosema se takrat ne
pojavlja (Intervjuji s čebelarji, 2014).
Po mnenju nekaterih čebelarjev sta se varoja in huda gniloba v zadnjih nekaj letih v Sloveniji
močno razširili tudi na račun velikega porasta števila novih čebelarjev, ki so svoje prve
čebelje družine prejeli od znancev. S prostim trgovanjem z zdravstveno nepregledanimi
čebeljimi družinami so se bolezni in zajedavci razširili po vsej Sloveniji. Vsak čebelar bi
moral začeti čebelariti z zdravstveno pregledanimi družinami in z novimi panji, saj je higiena
bistvenega pomena.
Porast čebeljih bolezni pripisujejo tudi slabšim pašam in za čebele neustreznim vremenskim
razmeram. Kot pravijo, »dobra paša vse pozdravi« oz. v dobrem pašnem obdobju je tudi
bolezni precej manj. K hitremu širjenju bolezni prispeva tudi velika gostota poseljenosti s
čebelami (Intervjuji s čebelarji, 2014).
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12. ČEBELE KOT NARAVNI INDIKATORJI ONESNAŽENOSTI OKOLJA
Pri nabiranju nektarja ali mane, cvetnega prahu, propolisa in vode lahko čebele pridejo nehote
v stik tudi s celo vrsto organskih in anorganskih onesnaževal in jih prinesejo v panj, kjer se
kopičijo tako v čebelah kot v čebeljih pridelkih. Čebele so edinstvene in nenadomestljive za
zbiranje vzorcev pri raziskavah čistosti oz. onesnaženosti okolja za zelo širok spekter
onesnaževalcev in veljajo za enega od indikatorjev stanja in degradiranosti okolja. Pašna
čebela v enem dnevu obišče do 12.000 cvetov. Vzorčke medu nabirajo ves dan in na veliki
površini, tudi več kilometrov od čebelnjaka, zato z rezultati analize teh vzorcev dobimo zelo
natančne podatke o obremenitvi okolja v času, ko je bil vzorec nabran (Šnajder, 2006).
Obremenjenost čebeljih pridelkov s škodljivimi snovmi iz okolja je večinoma majhna.
Onesnaženost okolja vpliva predvsem na zdravstveno stanje čebel: telo čebele deluje kot
prečiščevalec oz. filter, škodljive snovi se kopičijo v telesu in le minimalno prehajajo v
čebelje pridelke. Vrednosti škodljivih snovi iz okolja so tako pri čebelah veliko višje kot v
medu. Izmed čebeljih pridelkov je med razmeroma zelo malo onesnažen, bolj so onesnaženju
izpostavljeni propolis, vosek in cvetni prah (Bogdanov et al., 2007a).
V letih 1992 in 1993 so s pomočjo čebel ugotavljali onesnaženost zraka in okolja na območju
Termoelektrarne Šoštanj, pri čemer so za kontrolno lokacijo izbrali Poljansko dolino.
Termoelektrarna v zrak izpušča predvsem žveplov dioksid in dušikove okside, ki za čebele
sicer niso tako škodljivi kot nekateri drugi industrijski onesnaževalci (npr. kadmij, arzen).
Pri raziskavah onesnaženosti so čebele izbrali predvsem zaradi njihovih naslednjih lastnosti:
- čebelja družina ima v aktivni sezoni več deset tisoč pašnih čebel, ki na svojih izletih delujejo
kot senzorji;
- čebele imajo tesen stik z zrakom in vodo ter preko rastlin z zemljo;
- do razdalje približno 2 km od čebelnjaka zelo enakomerno zapolnijo prostor (Šnajder,
Senegačnik, Sedej, 1994).
Skupino petih čebeljih družin so postavili na lokaciji nad Šoštanjem, kontrolno skupino treh
čebeljih družin pa so postavili v čisto okolje nad Poljansko dolino. Oba kraja sta na nadmorski
višini približno 700 m, z zelo podobno vegetacijo in konfiguracijo terena ter podobnimi
pašnimi razmerami. Takratna obremenjenost zraka z žveplovim dioksidom na lokaciji nad
Šoštanjem je bila desetkrat večja od obremenjenosti zraka na kontrolni lokaciji.
131

Rezultati te raziskave so pokazali, da je vpliv plinov iz Termoelektrarne Šoštanj mogoče
zaznati, vendar ni odločilen za razvoj in življenje čebel, pri čemer pa niso raziskovali
prizadetosti vegetacije in s tem posredno vpliva na obilnost medenja. Zanimivo je, da je bilo
največje razlike med eno in drugo lokacijo opaziti pri koncentraciji žvepla v medu, ki je bila
na onesnaženi lokaciji izrazito višja kot na kontrolni lokaciji (vendar z vidika kakovosti medu
še vedno nepomembna), medtem ko so bile razlike vsebnosti žvepla v pašnih čebelah
zanemarljive. Na izpostavljenem območju je bila površina zalege nižja, razlik v teži bub in
izlegajočih se čebel v primerjavi s kontrolno lokacijo ni bilo mogoče zaznati. Prav tako niso
zaznali razlik v pojavljanju varoze in poapnele zalege (Šnajder, Senegačnik, Sedej, 1994).
Medonosne čebele so pomemben pokazatelj stanja in sprememb v okolju oz. so dober
bioindikator. Zaradi množičnega gojenja čebel in zaradi njihove velike občutljivosti na
kemikalije so posledice uporabe fitofarmacevtskih sredstev in drugih onesnaževal najbolj
očitne pri medonosni čebeli. Čebelarji so v skrbi za svoje čebele pomembni opazovalci
dogajanja v okolju, saj bi brez njih marsikatera neodgovorna uporaba fitofarmacevtskih
sredstev in drugih onesnaževal ostala neopažena (Bevk, 2010b).
Izgube pri drugih manjših živalih težje opazimo, čeprav jih onesnaževala prav tako
prizadenejo. Ekipa biologov je leta 2006 v reviji Nature objavila rezultate raziskav genoma
medonosne čebele, v kateri so ugotovili, da le malo genov medonosne čebele služi imunski
obrambi. Metabolizem čebele ima zelo majhno sposobnost proizvajanja encimov za
razstrupljanje in boj proti virom okužbe ter povzročiteljem bolezni. Čebela je bolj ranljiva kot
muha ali komar. Vzroke za nizko imunsko obrambo pripisujejo številčnosti čebelje družine,
zaradi katere čebela sama ni imela potrebe za razvoj obrambnih mehanizmov. Čebele so v
boju proti mikrobom razvile številna socialna vedenja znotraj družine: delavke neprestano
čistijo panj, se čistijo med seboj in odstranjujejo vse potencialne nevarnosti. Poleg tega
cvetoče rastline in čebele že milijone let živijo v sožitju. Rastline v nektarju zelo redko
proizvajajo čebelam strupene substance, tako da tudi iz tega razloga čebelam ni bilo treba
razvijati posebnih obrambnih mehanizmov. Čebele imajo malo okušalnih receptorjev za
prepoznavanje sladkih substanc (10 v primerjavi s 76 pri komarjih), 170 genov, ki delujejo
kot receptorji za voh, pa potrjuje odlične vohalne sposobnosti čebel (Duran, 2010).
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13. VPLIV FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV NA ČEBELE
Čebele na svojih pašnih izletih lahko pridejo v stik s strupenimi fitofarmacevtskimi sredstvi (v
nadaljevanju FFS), ki jih kmetijski pridelovalci uporabljajo na kmetijskih površinah. V
kolikšni meri FFS prizadenejo čebeljo družino, je odvisno od koncentracije, količine in
strupenosti FFS, od njihovega načina uporabe, fenološke faze rastline ter od razvojnega
stadija zastrupljenih čebel. FFS vplivajo na imunski sistem čebel, tako da so občutljivejše za
bolezni, se slabše razvijajo, zmanjša se njihova sposobnost učenja, spomina, orientacije,
manjša je pašna aktivnost, vse več pa je tudi pomorov čebel (Bevk, 2009b). Odmirajo tudi
drugi opraševalci, le da zaradi gojenja medonosnih čebel in njihove številčnosti najlažje
spremljamo medonosne čebele in imamo zanje največ podatkov.
Pesticidi so snovi ali mešanice snovi, namenjene za preprečevanje, uničevanje ali
nadzorovanje katerihkoli z vidika človeka škodljivih organizmov. Med pesticide uvrščamo
tudi fitofarmacevtska sredstva – pripravke, ki se v kmetijstvu uporabljajo za varstvo rastlin in
pridelkov pred povzročitelji bolezni in pred plevelom (Fitofarmacevtska ..., 2014).
Med vsemi fitofarmacevtskimi sredstvi so za čebele najnevarnejši insekticidi. V čebelji
organizem prehajajo na tri načine: preko hrane, kontaktno z dotikom in z dihanjem.
Glede na sestavo insekticide delimo na klorirane ogljikovodike, organske fosforjeve estre,
piretroide in nereistoksine, neonikotinoide in karbamate. Največ zastrupitev čebel povzročajo
organski fosforjevi estri, ki vplivajo na prevajanje dražljajev po živčnem sistemu in
povzročajo njegovo stalno vzburjenost. Neonikotinoidi spadajo med sistemske insekticide.
Korenine rastlin vsrkajo strupeno sredstvo, ki se z rastlinskim sokom prenese po celotni
rastlini in zagotovi zaščito pred škodljivci že med rastjo. Najbolj znani aktivni substanci
neonikotinoidov sta imidakloprid in klotianidin (Auguštin, 2008).
Glede uporabe FFS Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin določa: »Cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s FFS, ki so za
čebele nevarna, pokošena, oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS dosegla.
Uporaba sistematičnih, čebelam nevarnih FFS, je prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin.
Uporaba kontaktnih, čebelam nevarnih FFS, je v času cvetenja gojenih rastlin dovoljena v
nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom.« Etiketa
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fitofarmacevtskih sredstev, ki so določena kot nevarna za čebele, mora vsebovati grafični
znak čebele (Varstvo čebel, 2014).
Čebele so v naravi pogosto izpostavljene več fitofarmacevtskim sredstvom hkrati, pri čemer je
njihovo součinkovanje in delovanje na čebele in druge opraševalce zelo slabo raziskano.
Testiranja delovanja na okolje in čebele se namreč izvajajo le za posamezna sredstva, ne pa za
njihove kombinacije. Nekatere raziskave so pokazale izrazito povečano strupenost določenih
FFS, če se znajdejo v kombinaciji z drugimi. Možno je tudi, da nekatera za čebele sicer
nenevarna FFS v kombinaciji z drugimi postanejo usodna (Bevk, 2010a).
Današnja kmetijska proizvodnja temelji na uporabi umetnih gnojil, umetnem namakanju
proizvodnih površin, intenzivni uporabi pesticidov, a je po drugi strani odvisna od
opraševanja rastlin z žuželkami (Auguštin, 2008).
Povečanje intenzivnosti kmetijstva daje čebelarju dve možnosti: slediti smernicam ekološkega
kmetovanja in čebelarjenja, pri čemer zatiranje bolezni čebel postane najtežje breme čebelarja
ali pa slediti smernicam kemičnega čebelarjenja s preizkušanjem tolerantnosti čebel na
zastrupljeno naravo in tveganjem za pridelavo medu slabše kakovosti (Jenko Rogelj, 2003).
Pojavljajo se tudi mnenja, da so zaradi uporabe fitofarmacevtskih sredstev postala mestna
območja s parki in številnimi medonosnimi rastlinami čebelam prijaznejša od intenzivne
kmetijske pokrajine.
Zaradi nepravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev tudi v Sloveniji spomladi občasno pride
do pomorov čebel na območjih intenzivnega poljedelstva (predvsem na posevkih koruze,
oljne ogrščice) in sadjarstva, pa tudi na območjih ekstenzivnega poljedelstva, v travniških
sadovnjakih in na vrtičkih. Vendar fitofarmacevtska sredstva ne povzročajo le pomorov čebel.
Njihovo delovanje je lahko tudi bolj prikrito, saj čebele pogosteje naletijo na količine, ki niso
smrtno nevarne, a močno vplivajo na razvoj posamezne čebele in čebelje družine ter na
njihovo pašno vedenje. Količino oziroma koncentracijo strupene snovi, ki še ne povzroči
smrti, imenujemo subletalni odmerek oz. subletalna koncentracija.
Pašna aktivnost je zadnja in najzahtevnejša naloga v življenju čebel. »Da je čebela uspešna
nabiralka, mora biti izpolnjenih kar nekaj pogojev. Najprej mora pravilno razumeti plesno
sporočilo čebel, ki so se vrnile s paše. Po izletu iz panja si mora zapomniti njegovo lokacijo in
nato poleteti v pravo smer, pri čemer si pomaga tudi z vohom in vidom. Ko pašo najde in
nabere medičino ali cvetni prah, si mora zapomniti njeno lokacijo, da se bo lahko znova
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vrnila. Potem mora najti pot domov in informacijo o dobri paši sporočiti še drugim delavkam.
Pašne čebele morajo torej imeti dober spomin in dobre orientacijske sposobnosti, morajo se
učiti in sporazumevati z drugimi delavkami ter biti tudi fizično dobro pripravljene. Če je
katera od teh lastnosti okrnjena, je občutno manjša tudi uspešnost paše« (Bevk, 2009b, str.
314).
Pesticidi lahko vplivajo na vse navedene procese. Tak primer je insekticid deltametrin, pri
katerem na sposobnost vračanja čebel v panj vpliva že količina, ki je 27-krat manjša od
smrtnega odmerka. Številne čebele po zaužitju tega pesticida namesto proti panju letijo proti
soncu. Za vrnitev v panj tako porabijo več časa, naberejo manj in družina je slabše
preskrbljena s hrano. Pesticidi prizadenejo tako pašne kot tudi panjske čebele, zalego, trote in
matico. Subletalne količine pesticidov vplivajo na graditev satja, prezimovanje, rojenje,
rodnost matice in hitrost razvoja zalege. Povzročijo lahko tudi morfološke spremembe in
vplivajo na velikost čebel, razvoj kril in nog, kar vpliva na učinkovitost čebel pri opravljanju
njihovih del. Čebelja družina je visoko organizirana skupnost, ki deluje le, če pravilno
delujejo vsi njeni člani. Tako se ravnovesje v čebelji družini lahko poruši že, če pesticidi
prizadenejo le del čebel. Čeprav subletalni odmerek neposredno ne povzroči smrti posamezne
čebele, je lahko za čebeljo družino dolgoročno usoden, zlasti še v kombinaciji z drugimi
negativnimi vplivi iz okolja, ki družino oslabijo (Bevk, 2009b).
Raziskave Nacionalnega inštituta za biologijo so potrdile vpliv subletalnih odmerkov
pesticida imidakloprida (neonikotinoid) na pašno vedenje. V dneh, ko so čebele prejele
subletalne odmerke imidakloprida (2 ppb), so bile izgube večje. Pri višji koncentraciji
imidakloprida v hrani (67 ppb) so opazili drastičen upad pašne aktivnosti, ki se je v nekaj
dneh popravila na normalno stanje. V teh dneh se je znatno povečalo tudi število mrtvic pred
panjem (Kralj, 2010).
Število opraševalcev se najhitreje zmanjšuje v državah z najbolj intenzivnim kmetijstvom
(Prijatelj, 2013). Uporaba pesticidov prizadene tako čebele in številne druge opraševalce kot
tudi druga živa bitja, ki so lahko v pomoč preživetju rastlin. Za naravo bi bilo najbolje, če bi
uporabo vseh pesticidov opustili, vendar je to iluzija. Potreben je poostren nadzor v
intenzivnem kmetijstvu, zlasti pa nadzor nad podeljevanjem dovoljenj za prodajo sredstev za
varstvo rastlin. Težiti bi morali k temu, da bi bila dovoljena uporaba samo takih FFS, ki po
uporabi pri rastlinah ne bi dolgo ohranila aktivnosti in bi razpadla na osnovne gradnike, ki
niso škodljivi za organizme. Seveda mora biti njihov vpliv ustrezno preizkušen tudi na
čebelah in odzivu njihovega imunskega sistema (Božič, 2010).
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13.1 Fitofarmacevtska sredstva na območju Poljanske doline
Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev tudi Poljanska dolina ni izjema, vendar so si čebelarji
ČD Blegoš enotni, da je na njihovem območju ogroženost čebel zaradi uporabe FFS nizka.
Velik del območja predstavlja hribovita in razgibana pokrajina z omejitvenimi dejavniki za
kmetijstvo, zato je intenzivnih kmetijskih površin malo. Čebele so FFS lahko izpostavljene
predvsem v dolinskem delu območja, vendar do pomorov ali zastrupitev ne prihaja. Večina
čebelarjev pri svojih čebelah ne opaža sprememb, ki bi jih povezovali z uporabo
fitofarmacevtskih sredstev, nekateri pa so zaznali minimalen subletalni vpliv teh sredstev na
celotno delovanje čebelje družine, najbolj na pašno vedenje. Čebele so nemirnejše in manj
aktivne. FFS se uporabljajo predvsem za koruzo, a imajo čebele običajno na voljo dovolj
druge paše in koruzo le malo obiskujejo. Ob nepravilni uporabi škropiv so lahko
problematični tudi travniški sadovnjaki ali vrtovi (Intervjuji s čebelarji, 2014).
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14. IZGUBE ČEBELJIH DRUŽIN
14.1 Odmiranje čebeljih družin
Odmiranje čebeljih družin iz ne povsem pojasnjenih vzrokov, imenovano tudi motnja
propadanja čebeljih družin ali »CCD« (iz ang. Colony collapse disorder), se pojavlja v vseh
čebelarsko razvitih deželah, tudi v Sloveniji. Čebele iz ne docela pojasnjenih vzrokov
zapuščajo panje, ki ostanejo polni hrane in brez čebel. Čebelarji povečano odmiranje čebeljih
družin ugotavljajo v vseh obdobjih leta, ponekod že zgodaj jeseni, drugod predvsem
spomladi. Pri čebeljih družinah, ki odmirajo, običajno ni opaziti značilnih znakov bolezni ali
drugih motenj. Čebele se izgubljajo v okolju in se ne vrnejo v panj, kjer ostane zaloga hrane
ter opuščena pokrita zalega. Tako oslabljene družine nimajo zadostnega števila čebel delavk,
zato odmrejo (Gregorc, 2008). K odmiranju še dodatno pripomore delovanje varoj in drugih
povzročiteljev bolezni, ki slabšajo fiziološko stanje družin.
V Srednji Evropi se je število čebeljih družin v zadnjih dveh desetletjih zaradi različnih
vzrokov zmanjšalo za 25 %, v ZDA pa v minulih 60 letih za več kot polovico. Zaradi varoj je
izginila večina divježivečih čebeljih družin (Bevk, 2012).
Izginjanje opraševalcev in odmiranje čebeljih družin je kombinacija več negativnih
dejavnikov, ki so posledica sprememb v okolju, ki jih povzroča človek. Kot možne vzroke za
odmiranje čebeljih družin literatura navaja sledeče (Gregorc, 2008):
1. Nova generacija pesticidov, ki jih uporabljajo v poljedelstvu in njihovi razgradni
produkti.
Na rastline delujejo sistemsko, najbolj znana sta imidakloprid in fipronil.
2. Drugi konvencionalni pesticidi in njihovi razgradni produkti z različno stopnjo
toksičnosti za čebele.
Poleg odmiranja čebel se pojavljajo subklinične spremembe, ki na čebelah povzročajo
poškodbe organov, tkiv in celic.
3. Vzajemno delovanje zgoraj omenjenih dejavnikov.
4. Neposredna in posredna škoda varoj.
Parazitiranje med drugim zmanjša težo čebel in zmanjša vsebnost beljakovin v
čebeljem telesu. Poleg tega slabi odpornost čebel na različne povzročitelje bolezni,
med katerimi so zelo pomembni virusi.
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5. Kopičenje akaricidov, ki se uporabljajo za zatiranje varoj ter njihovih razgradnih
produktov v čebeljih pridelkih, predvsem v vosku (Gregorc, 2008).
Delovanje sredstev za zatiranje varoj na čebele sicer še ni povsem pojasnjeno, vendar
so nekatere raziskave pokazale negativne vplive na sposobnost učenja in spomin,
zmanjšanje količine zalege ter zmanjšanje obrambne sposobnosti čebel proti boleznim
(Živadinovič, 2009).
6. Bolezni in škodljivci.
Običajno niso tipični vzrok sindroma odmiranja čebeljih družin, vendar njihovo
delovanje zaradi slabšanja fiziološkega stanja čebeljih družin prispeva k izrazitejšemu
pojavljanju odmiranja.
7. Neustrezni čebelarski ukrepi ter neustrezna raba preventivnih in kurativnih zaščitnih
sredstev.
8. Spremenjene klimatske in mikroklimatske razmere.
Podaljšujejo se sušna obdobja, vedno pogostejše so nenadne vremenske spremembe,
ki od čebelarjev zahtevajo prilagojene ukrepe (Gregorc, 2008).
9. Intenzivno, proizvodno izkoriščanje čebeljih družin.
Čebelarjenje se zaradi številnih razlogov intenzivira, kar ima posledice v oskrbi družin
in posegih v družino, kot so oblikovanje narejencev, tj. umetno narejenih družin in
rezervnih družin, tj. družin za nadomestitev osirotelih ali oslabljenih družin v
gospodarskem panju ali družin, iz katerih se odvzemajo čebele in zalega zlasti za
okrepitev gospodarskih družin (Čebelarski terminološki slovar, 2008), preprečevanje
rojenja, vzreja in posegi pri vzreji matic, krmljenje čebel itd. Čebelarji praviloma
želijo izkoristiti čim večje število paš in pridelati čim več medu.
10. Neustrezna prehrana in oskrba čebeljih družin.
11. Zmanjševanje raznolikosti rastlinskih vrst predvsem na kmetijskih območjih.
Intenzivnost kmetijske obdelave in pridelave se povečuje, biodiverziteta se domnevno
zmanjšuje tudi v naravnem okolju (poleg kmetijskih območij). Raznolikost rastlinskih
vrst prinaša daljše in zanesljivejše pašne razmere za preživetje čebel.
12. Pomanjkanje genetske variabilnosti v populaciji medonosne čebele.
Pomanjkanje genetske variabilnosti še dodatno poslabšuje odmiranje čebeljih družin.
Kvaliteta in variabilnost čebeljega fonda sta za preprečevanje odmiranja družin zelo
pomembni.
13. Gojenje gensko spremenjenih organizmov, ki sintetizirajo insekticidne substance.
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Kakšen je njihov vpliv na organizem medonosne čebele, še ni raziskano (Gregorc,
2008). V Sloveniji je uporaba določenih gensko spremenjenih rastlin dovoljena
(takšna je na primer gensko spremenjena koruza, ki sama proizvaja toksin, škodljiv za
koruzno veščo), vendar naj zaenkrat na slovenskih poljih še ne bi bilo gensko
spremenjenih organizmov (Milavec, Žel, 2012).
14. Sevanja.
Vpliv sevanj na čebele je še slabo raziskan. Daljnovodi visoke napetosti povzročajo
električna in magnetna polja velikih moči, ki živim bitjem v njihovi bližini škodujejo
in vplivajo na njihov občutek za orientacijo. Tudi sevanja, ki izvirajo iz podzemnih
vodnih tokov in tektonskih razpok, naj bi imela velik vpliv na razvoj čebeljih družin
(Kantar, 2007). Prav tako lahko na čebele negativno vplivajo vodovodne,
kanalizacijske, meteorne, plinske ali komunikacijske napeljave. Motnje v orientaciji in
navigaciji čebel naj bi povzročalo tudi elektromagnetno sevanje nekaterih tehničnih
naprav.
Če povzamemo, je škodljivo ali uničujoče delovanje posameznih dejavnikov težko dokazati
kot edini vzrok za odmiranje družin; predvidoma gre za preplet različnih dejavnikov. Čebele
so pokazatelj »zdravja« okolja, biološki pokazatelj in odraz stanja v naravi. Odmiranje
čebeljih družin lahko zato razumemo kot alarmni znak, da se v okolju pojavljajo neugodne
razmere in slabšajo pogoji za življenje (Gregorc, 2008). Glede na dejstvo, da so čebele
neposredno odgovorne za velik del svetovnega pridelka hrane, bi lahko odmiranje čebel ob
hkratnem izginjanju drugih opraševalcev povzročilo globalne težave pri preskrbi s hrano
(Inglič et al., 2011).
Anketa Kmetijskega inštituta Slovenije je pokazala, da so po mnenju anketiranih slovenskih
čebelarjev najpomembnejša problemska področja, ki lahko vplivajo na odmiranje družin
bolezni, zastrupitve, škodljivci, prepozno krmljenje družin, prepozno zatiranje varoj in
ropanje družin. Na podlagi mnenj čebelarjev je odmiranje družin v precejšnji meri mogoče
pripisati napakam pri čebelarjenju in ne le zunanjim dejavnikom, na katere ne bi bilo mogoče
vsaj delno vplivati (Gregorc, 2014).
Podobnega mnenja so tudi intervjuvani čebelarji ČD Blegoš. Prepričani so, da je panika ob
(skrivnostnem) izginjanju čebel odveč. Krivdo v največji meri pripisujejo neustrezno
zdravljeni varozi in čebelarjem, ki za svoje čebele niso ustrezno poskrbeli. Kranjska čebela za
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varojo še nima razvitega obrambnega mehanizma, zato je ta prej ali slej prisotna v vseh
čebeljih družinah. Če čebelar varoj ne zatira ali če je zdravljenje neuspešno, se ta tako
razmnoži, da čebele zapustijo poln panj hrane, ker v njem ne morejo več živeti. Varoje čebele
močno izčrpavajo, izlegajo se deformirane čebele. Po besedah čebelarjev se na območju ČD
Blegoš ne dogaja, da bi čebele polne panje zapustile že sredi leta. Do tega lahko pride proti
koncu avgusta ali kasneje.
Ob nepravilni oskrbi čebel se pogosto pojavi še ropanje. Tako se je na primer v izjemno slabi
pašni sezoni leta 2014 ponekod dogajalo, da so lačne najmočnejše čebelje družine izropale
šibke družine, s čimer so si prinesle še več varoj. Brez čebel so ostali panji z najmočnejšimi
družinami in zalogo hrane.
V Poljanski dolini se uporablja malo fitofarmacevtskih sredstev, na območjih intenzivnega
kmetijstva po Sloveniji pa lahko povzročajo veliko težav (Intervjuji s čebelarji, 2014).
Čebelarje smo vprašali tudi po najpogostejših napakah, ki jih čebelar lahko naredi pri svojem
delu. Izpostavili so neredno menjavo satja in neprimerno oskrbo čebel v času paše. Čebele
morajo imeti vedno na voljo zadostno zalogo hrane. Velika napaka je, če čebelar iztoči preveč
medu; nekateri hočejo iztočiti ves med in ga potem nadomestiti s sladkorjem, torej medu ne
iztočijo le iz medišča, temveč tudi iz plodišča.
Pogosta napaka čebelarjev je precenjevanje svojega znanja. Poleg tega tudi nepripravljenost
za spremembe pri načinu dela, ki bi jo lahko pripisali visoki povprečni starosti čebelarjev, saj
so mlajši čebelarji običajno bolj odprti za spremembe in bolj sledijo napredku.
Med čebelarji velja, da v dobrem letu čebele prenesejo marsikatero čebelarjevo napako, v
slabem letu pa je lahko že ena usodna (Intervjuji s čebelarji, 2014).
14.2 Statistični podatki o številu in zimskih izgubah čebeljih družin za Slovenijo
Število čebeljih družin iz leta v leto niha in je odvisno od številnih dejavnikov.
Na spodnjem grafu so vidne slabe prezimitve čebel v zimah 2009/10, 2011/12 in 2012/13 ter
precejšen porast čebel od aprila 2013 do aprila 2014, ko se je število čebeljih družin povečalo
kar za 21 %. Po dobri pašni sezoni leta 2013 je že jesenski popis pokazal veliko število
čebeljih družin, ki so nato uspešno prezimile z majhnimi izgubami.
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Število čebeljih družin

Slika 61: Gibanje števila čebeljih družin v Sloveniji
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Vir podatkov: Register čebelnjakov, 2014
Število čebeljih družin v zadnjih 11 letih kljub nihanjem ostaja približno enako oziroma se
rahlo povečuje. Za boljši pregled ali prikaz trenda bi potrebovali podatke za daljše časovno
obdobje.
Rahlo naraščanje števila čebeljih družin ne kaže na splošno blaginjo ali ugodnejše razmere
(čisto okolje, odsotnost bolezni, fitofarmacevtskih sredstev in drugih onesnaževal) na
območju Slovenije v zadnjih letih, ampak je odraz prizadevanja čebelarjev in večjega
zanimanja za čebelarstvo. Trditvi pritrjuje stanje drugih, divjih opraševalcev. Ti za razliko od
čebel niso tako gospodarsko pomembni, a k opraševanju rastlin prispevajo pomemben delež.
Njihovo število se opazno zmanjšuje, vendar podatkov o številčnem in zdravstvenem stanju
populacije divjih opraševalcev nimamo. Prav tako kot čebele tudi divje opraševalce ogrožajo
bolezni, pesticidi ter pomanjkanje hrane ob slabih letinah, le da njih nihče ne zdravi ali hrani
(Minister ..., 2015).
Spodnja razpredelnica prikazuje podatke o zimskih izgubah čebeljih družin za zadnjih šest
zim, odkar popis števila čebeljih družin poteka dvakrat letno. Popis izvajajo na začetku pašne
sezone v aprilu in po koncu pašne sezone v oktobru, ko so čebele že pripravljene na zimo. Do
odmiranja čebeljih družin večinoma prihaja čez zimo. Spomladi ali čez leto čebelarji izgube
nadomestijo z rezervnimi družinami, narejenci ali roji.
Povprečne zimske izgube čebeljih družin za Slovenijo se gibljejo med 0,49 % (oktober 2010–
april 2011) in 13,87 % (oktober 2012–april 2013).
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Preglednica 8: Število čebeljih družin in indeks zimskih izgub
oktober 2008
april 2009
oktober 2009
april 2010
oktober 2010
april 2011
oktober 2011
april 2012
oktober 2012
april 2013
oktober 2013
april 2014

Ocenjeno št. čebeljih družin Indeks zimskih izgub
148.729
141.455
95,11
149.391
131.635
88,11
156.014
155.252
99,51
166.339
146.258
87,93
169.228
145.755
86,13
184.177
176.995
96,10

Vir podatkov: Register čebelnjakov, 2014
Po podatkih Centralnega registra čebelnjakov so izgube po posameznih regijah v določenih
letih izrazito večje. Tako se je npr. na Koroškem število čebeljih družin med oktobrom 2012
in aprilom 2013 zmanjšalo za več kot 30 %. V zimi z največjimi povprečnimi izgubami čebel
v Sloveniji so bile tudi razlike med regijami največje (zima 2012/2013), v zimi z najnižjimi
povprečnimi izgubami pa najmanjše (zima 2010/2011). Sicer pa podatki o izgubi čebel po
slovenskih regijah niso pokazali večjih odstopanj posameznih regij. Za vsako regijo je
prezimitev in v splošnem gibanje števila čebeljih družin od leta do leta zelo različno. Za
kakršnekoli zaključke bi potrebovali daljši časovni niz podatkov.
Slika 62: Indeks zimskih izgub čebel po posameznih regijah*
Indeks	
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Vir podatkov: Register čebelnjakov, 2014
*Zaradi večje preglednosti je izhodišče grafa indeks 60 in ne 0.
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Zimske izgube družin so popisali tudi na Nacionalnem inštitutu za biologijo v anonimni
anketi, ki so jo izvedli leta 2009 in 2010. Z anketo leta 2009 so popisali tudi izgube čebeljih
družin za obdobje 2007/2008, ko so prihajala poročila o visokih izgubah. Anketa je pokazala,
da so čebelarji v obdobju 2007/2008 v povprečju izgubili 25 % družin, v obdobju 2008/2009
15 %, v obdobju 2009/2010 pa 23 %. Največje izgube so v vseh letih zabeležili v obalnokraški in goriški statistični regiji. Analiza podatkov ni pokazala povezave med izgubo in
uporabo sredstev za zatiranje varoje, kar pomeni, da vrsta uporabljenega sredstva ni bila
odločilna za preživetje družin. Preživetje je bilo odvisno predvsem od števila varoj in časa
njihovega zatiranja. Za obdobje 2007/2008 in 2009/2010 je analiza pokazala pozitivno
povezavo med preživetjem družin in nadmorsko višino. Boljše preživetje v višjih legah je
lahko rezultat manjšega širjenja bolezni zaradi manj goste poseljenosti čebel, daljših zim in
posledično daljšega obdobja brez zalege, v kateri se razmnožuje parazitska pršica varoja, ter
obilnejše in čistejše paše. Za obdobje 2008/2009 in 2009/2010 je analiza podatkov pokazala
na negativno povezavo med preživetjem družin in kmetijsko dejavnostjo, kar kaže na
negativen vpliv kmetijstva na prezimovanje bodisi zaradi uporabe pesticidov bodisi zaradi
okrnjene paše (Kralj, 2010).
14.3 Zdravstveno stanje čebel na območju ČD Blegoš
Nekateri čebelarji ČD Blegoš zdravstveno stanje čebel na tem območju ocenjujejo kot dobro,
kar pripisujejo ustrezni oskrbi čebel in varnemu okolju, drugi pa kot povprečno.
Pogoji za čebele so v splošnem ugodni. Poljanske doline sicer ne bi mogli posebej izpostaviti
kot primer izrazito neokrnjenega okolja (z izjemo nekaterih višjih in umaknjenih predelov), a
vsekakor tudi ne kot primer onesnaženega okolja. Tako kot drugod po Sloveniji se tudi na
območju Poljanske doline na intenzivnih kmetijskih površinah uporabljajo FFS, vendar je
takšnih površin zelo malo in večjih onesnaževalcev ni. Intenzivnih sadovnjakov je le 1,3 ha,
prevladujejo ekstenzivni oz. travniški sadovnjaki (330,1 ha oz. 1 % območja). Čebelarji
opozarjajo, da včasih lahko čebelam večjo škodo kot kmetje povzroči kakšen ljubiteljski
sadjar ali vrtnar, ki se škodljivosti škropiv in njihovih posledic ne zaveda in jih nepravilno ali
prekomerno uporablja. Danes je za nakup večjih količin fitofarmacevtskih sredstev treba
opraviti izpit o poznavanju škropiv, njihovih učinkovin in uporabi, le manj nevarna zaščitna
sredstva je v manjših količinah možno pridobiti brez izkazanega znanja o škropivih in
ravnanja z njimi.
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Poljanska dolina je z izjemo nekaterih območij na obrobju doline v celoti primerna za
ekološko čebelarjenje.
Slika 63: Primernost območja za ekološko čebelarjenje

Med območja, ki za ekološko čebelarjenje niso primerna, je uvrščen 3-kilometrski pas okrog
komunalnega odlagališča Raskovec pri Idriji, ki deloma sega na območje Poljanske doline, na
severovzhodu pa se Poljanske doline dotika še 3-kilometrski pas komunalnega odlagališča
Draga na Sorškem polju pri Škofji Loki. Med območja, ki zajemajo strnjena mestna naselja in
industrijska središča, kjer je degradacija okolja zaradi vpliva urbanizma in industrije prevelika
ter zato neprimerna za ekološko čebelarjenje, se uvrščata tudi Škofja Loka in Idrija, ki ležita
na obrobju Poljanske doline (Pravilnik o ekološki pridelavi ..., 2014). V splošnem je v
Poljanski dolini industrijskih obratov malo.
Čebelarji na območju ČD Blegoš se srečujejo z različnimi deleži izgub čebeljih družin na leto.
Pri nekaterih so običajne izgube do 2 %, pri drugih do 5 %, do 10 % ali do 15 % čebeljih
družin na leto. Pri čebelarjih z zelo malo družinami se vsaka izguba v odstotkih še bolj pozna.
Običajne povprečne izgube čebel za ČD Blegoš znašajo približno 5 % čebeljih družin na leto.
V primeru izrednih razmer ali neugodnega vremena so lahko precej večje. Zimske izgube
sproti nadomeščajo z rezervnimi družinami, narejenci ali roji (Intervjuji s čebelarji, 2014).
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15. ZAKLJUČEK
Poljanska dolina je primer reliefno razgibanega predalpskega območja. Kar 2/3 območja
prekriva gozd, ki tako čebelam predstavlja najpomembnejšo pašo. Delež gozdne paše se z
zaraščanjem travnikov in kmetijskih površin še povečuje. 1/4 območja predstavljajo travniki,
ki so bili v preteklosti vir dolgotrajne in zanesljive čebelje paše, danes pa so zaradi
intenziviranja kmetijstva večinoma gnojeni ter zgodaj in pogosto košeni, zato čebelam nudijo
zelo malo paše. Izjema so redki, običajno višje ležeči, strmi ali težje dostopni travniki, ki niso
intenzivno obdelani in so zato še vedno polni cvetja. Poleg izgube travniške paše je čebele
prizadela še izguba pozno poletne ali jesenske obilne paše na ajdi, ki je bila za čebele idealna
za prezimitev. 3,5 % območja zavzemajo pozidane površine. Po besedah čebelarjev prometna
cesta skozi dolino čebelam ne povzroča težav, industrijskih obratov in s tem industrijskega
onesnaževanja je malo in v splošnem ni večjih tovrstnih obremenilnih dejavnikov za čebele.
Le 1 % območja predstavljajo njive in vrtovi, ki so večinoma namenjeni samooskrbi, prav
tako 1 % predstavljajo sadovnjaki, ki so ekstenzivni oz. travniški.
Z vidika človeka je zaradi opraševanja najpomembnejša prisotnost čebel v sadovnjakih in na
njivah ali vrtovih. Danes na njivah v Poljanski dolini prevladujejo krmne rastline, sledijo
silažna koruza, krompir, vrtnine in žita. Izmed naštetih so čebele pomembne le za opraševanje
nekaterih krmnih rastlin in vrtnin. Z opraševanjem ni težav, opraševalcev je dovolj.
Gostota poseljenosti s čebeljimi družinami v izbranem društvu v Poljanski dolini presega
povprečno gostoto za gorenjsko regijo in je manjša od povprečne gostote za Slovenijo.
Znotraj Slovenije je gostota poseljenosti razmeroma enakomerna; z večjo gostoto nekoliko
izstopajo pomurska, spodnjeposavska in osrednjeslovenska statistična regija, torej območja s
prevlado raznolikih cvetličnih paš, medtem ko na območjih z najmanjšo gostoto poseljenosti s
čebeljimi družinami večinoma prevladujejo manj zanesljive manine paše, ki se redkeje
pojavljajo. Med državami članicami Evropske unije ima Slovenija eno najvišjih gostot
poseljenosti s čebeljimi družinami.
Območja, na katerih je z vidika človeka oprašitev najpomembnejša, so pogosto hkrati
območja, ki lahko ob uporabi fitofarmacevtskih sredstev predstavljajo nevarnost za čebele. Na
območjih intenzivnega kmetijstva po Sloveniji fitofarmacevtska sredstva čebelam povzročajo
številne težave, ki se kažejo zlasti v manjši pašni aktivnosti, večji dovzetnosti za bolezni in
pomorih čebel. V tem pogledu je Poljanska dolina primer razmeroma čistega, s
fitofarmacevtskimi sredstvi malo obremenjenega okolja, saj je intenzivnih kmetijskih površin
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zelo malo. Najbolj so izpostavljeni in čebelam nevarni sadovnjaki, če so škropljeni, in koruza,
na kateri nabirajo cvetni prah v primeru pomanjkanja v naravi. Čebelarji na tem območju
težav z zastrupitvami zaenkrat še niso imeli.
V Poljanski dolini je 240 lokacij stacionarnih čebelnjakov, ki so v prvi vrsti izbrane v skladu z
načelom praktičnosti, čim boljše dostopnosti, bližine bivališča in dejanskih možnosti glede na
lastništvo zemljišč. Lokacije se le v manjši meri ujemajo z območji, za katere je bila
izračunana največja potencialna pašna zmogljivost, vendar so razdalje majhne, tako da čebele
te paše zlahka dosežejo. Do zgostitev čebelnjakov prihaja predvsem v naseljih po dolinskem
dnu, na prisojnih pobočjih ter ponekod na območjih z boljšimi pašnimi razmerami. Kar 2/3
pobočij s čebelnjaki je usmerjenih proti južnim stranem neba, kar je za čebele zelo ugodno.
Za Poljansko dolino je značilna pestra sestava medovitih vrst, glavne gospodarsko pomembne
čebelje paše so gozdne paše. Čebelja paša je raznolika, dolgotrajna, vendar manj intenzivna.
Zelo intenzivno pašo predstavlja le paša na jelki, na kateri lahko čebele naberejo velike
količine mane, vendar se obilno medenje običajno pojavi na 5 do 10 let. Od medovitih vrst
izrazito prevladuje smreka, ki se pojavlja v kombinaciji z ostalimi vrstami, saj so gozdni
sestoji večinoma mešani. Kot najbolj zanesljivo izmed glavnih paš na tem območju čebelarji
navajajo pravi kostanj, pod pogojem, da v času cvetenja ni preveč padavin, in javor, ki
izdatneje medi vsako drugo leto. V letih ko jelka ne medi, najbolj izdatno pašo nudita pravi
kostanj in lipa (kjer jo čebele dosežejo), sledita paši na javorju in smreki. Brezpašno obdobje
je običajno kratko in nastopi le ob hudi vročini. Do preobremenjenosti paš ne prihaja; ko se
paša pojavi, je v izobilju in je čebele ne morejo v celoti izkoristiti. Zaradi precejšnje gostote
poseljenosti s čebeljimi družinami so problematična leta, ko paše zaradi slabih vremenskih
razmer izostanejo. Takrat je še posebej pomembno, da čebelarji ustrezno poskrbijo za svoje
čebele.
Čebelarji pašne razmere ocenjujejo kot povprečne, tako kot tudi intenzivnost izkoriščanja paš.
Ob obilnem medenju stojišča za prevozne enote niso polno zasedena in velik del paše ostane
neizkoriščen. Nezanimanje za intenzivnejše izkoriščanje paš in prevozni način čebelarjenja
lahko delno povežemo z visoko povprečno starostjo čebelarjev, saj je takšen način
čebelarjenja zelo zahteven. Povprečna starost čebelarjev društva sicer po letu 2000 upada
zaradi porasta zanimanja za čebelarstvo in vpisa mladih čebelarjev, pred tem je 30 let
naraščala.
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Blagostanje čebelje družine lahko merimo tudi v količini nabranega medu: le številčne in
zdrave čebelje družine lahko v ustreznih vremenskih in pašnih razmerah naberejo večje
količine medu.
Na območju ČD Blegoš skupno povprečno pridelavo medu ocenjujejo na 15 ton medu na leto.
Zaradi velike pestrosti rastlinstva in časovnega prekrivanja paš pridelajo največ mešanega
gozdnega in mešanega cvetličnega medu, pa tudi kostanjev med ter ob intenzivnem medenju
jelke hojev med. Približno tretjina pridelanega medu je namenjena za samooskrbo, dve tretjini
za prodajo.
V Sloveniji največji del pridelanega medu predstavlja akacijev med, sledijo mešan cvetlični
med, lipov in kostanjev med, smrekov in javorov ter hojev med (Uredba o spremembah …,
2014). Proizvodnja medu po posameznih letih v odvisnosti od številnih dejavnikov močno
niha. Trend pridelave medu v Sloveniji od leta 1992 do leta 2013 kaže na rahlo naraščanje
pridelave, vendar je kljub temu stopnja samooskrbe z medom v tem obdobju upadla.
Povpraševanje po čebeljih pridelkih se je povečalo, v zadnjih 10 letih domača poraba medu
presega domačo pridelavo. Uvoz medu se je izrazito povečal, tako da med količino uvoza in
izvoza medu prihaja do vse večjega razhajanja.
Število čebeljih družin v Sloveniji v zadnjih 11 letih kljub nihanjem in zimskim izgubam
ostaja približno enako oz. se rahlo povečuje, kar lahko pripišemo prizadevanju čebelarjev in
porastu zanimanja za čebelarstvo.
Vzroke za nepojasnjeno odmiranje čebeljih družin večina raziskovalcev in čebelarjev
pripisuje prepletu več dejavnikov, med katerimi izstopajo zlasti bolezni in škodljivci,
fitofarmacevtska sredstva in neustrezni posegi čebelarjev. Intervjuvani čebelarji krivdo
odmiranja čebeljih družin v Poljanski dolini pripisujejo varozi in neustreznim posegom
čebelarjev.
Na območju Poljanske doline čebelam izrazito največ težav povzroča zajedavec varoja,
občasno se pojavljajo poapnela zalega, nosemavost, stalno pa je prisotna tudi grožnja za hudo
gnilobo čebelje zalege. K porastu čebeljih bolezni veliko prispevajo neustrezne vremenske in
pašne razmere, prosto trgovanje z zdravstveno nepregledanimi čebeljimi družinami ter
ponekod gosta poseljenost s čebeljimi družinami.
Ker gre za gojene populacije čebel, je zdravstveno stanje čebeljih družin v veliki meri odvisno
tudi od čebelarjevih posegov. Razmere v naravi so za čebele vedno bolj zahtevne in
147

posledično od čebelarja zahtevajo vedno več znanja, poznavanja problematike ter pravilnih in
pravočasnih posegov v čebelje družine. Intervjuvani čebelarji menijo, da v splošnem mnogim
čebelarjem znanja primanjkuje, predvsem pa da v čebelarstvu ni znanja nikoli dovolj.
Zavedajo se, da je zaradi intenzivnejših podnebnih sprememb v zadnjih desetletjih, razmaha
čebeljih bolezni in pojava novih škodljivcev izjemnega pomena stalno izobraževanje,
spremljanje in prilagajanje na razmere, saj se določene prakse čebelarjenja opuščajo in
vpeljujejo nove. Dostopnih je veliko izobraževanj, predavanj in čebelarske literature, kvaliteta
ponujenega pa je zelo različna. Čebelarji poudarjajo, kako pomembno je, da imajo
predavatelji in avtorji besedil, ki posredujejo svoje znanje, poleg izčrpnega poznavanja teorije
tudi praktično znanje in izkušnje. Izpostavili so, da je treba najprej dobro poznati biologijo
čebele, delovanje in potrebe čebelje družine, se ji kar najbolje prilagoditi in ji omogočiti čim
boljše pogoje skozi vse leto.
Izmed podnebnih sprememb na čebele najbolj negativno vplivajo pogosta vremenska nihanja
in hitre spremembe temperature, na katere se čebelja družina ne more dovolj hitro prilagoditi.
Poleg tega so jeseni precej bolj deževne in vlažne, kar je za čebele neugodno in prispeva k
razvoju čebeljih bolezni. Zime so toplejše, število dni s snežno odejo se zmanjšuje, tako da
imajo čebele na voljo manj zimskega počitka. Čez zimo se iztrošijo, zato se spomladi razvoj
družine zakasni in čebelja družina za polno razvitost potrebuje več časa.
Kot največje težave slovenskega čebelarstva so intervjuvani čebelarji izpostavili:
-

Čebelje bolezni, zlasti varozo, ter premalo posvečanja njihovim raziskavam in razvoju

zdravil – vsak čebelar se na svoj način sooča z boleznimi, jih poskuša preprečevati in zdraviti.
-

Prevelika lahkotnost pri odločanju za čebelarstvo, saj nekateri začnejo čebelariti brez

osnovnega znanja o čebelah, s čimer lahko povzročijo veliko škode. Ob vlaganju v promocijo
čebelarstva in naraščajočem številu čebelarjev v Sloveniji se je treba najprej vprašati, ali ti
čebelarji imajo potrebno znanje in kakšno je zdravstveno stanje njihovih čebel.
-

Slaba organiziranost in zakonska neurejenost področja čebelarstva. Kot pri drugih

panogah bi morali tudi v čebelarstvu najprej usvojiti znanje, delati z mentorjem, šele nato
postati čebelar in samostojno čebelariti. Nad čebelarji je malo nadzora, zato se čebelje bolezni
lahko hitro širijo.
Bolezni in odmiranje čebeljih družin posredno opozarjajo, da se v naravi pojavljajo neugodne
razmere za življenje tako čebel kot drugih žuželk, večjih živali in nenazadnje človeka.
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Medonosne čebele živijo v izjemno organiziranih družinah, v katerih ima vsaka skupina čebel
svoje naloge, ki stremijo k preživetju in blagostanju celotne družine. Znotraj družine so
razvile številna obrambna vedenja, medtem ko je vsaka posamezna čebela zelo ranljiva in
deluje kot filter. Zaradi njihove občutljivosti se v zdravstvenem stanju, življenjski dobi in
številčnosti čebeljih družin v veliki meri odraža stanje okolja.
Pred izdelavo dela smo postavili dve hipotezi. Hipotezo o čebelah kot pomembnih
indikatorjih razmer in sprememb v okolju, ki nam omogočajo boljši pregled nad neposrednimi
in posrednimi posledicami človekovega delovanja, lahko na izbranem območju delno
potrdimo. Potrjujejo jo težave, s katerimi se čebele soočajo zaradi podnebnih sprememb in
varoje, ki se je v Evropo razširila s trgovanjem s čebelami. Poleg tega so spremembe v
zastopanosti posameznih medovitih vrst vidne v vrsti pridelanega medu: zaradi bolezni
pravega kostanja je pridelanega manj kostanjevega medu, z večanjem deleža javorjev je na
voljo več javorove paše, intenzivno kmetijstvo je čebelam odvzelo travniško pašo itd.
Zaradi svoje številčnosti in izrazite občutljivosti so čebele tudi zanesljiv pokazatelj
onesnaženosti s fitofarmacevtskimi sredstvi ali drugimi onesnaževali, vendar bi za tovrsten
prikaz morali izbrati drugačno okolje. Poljanska dolina ni niti območje intenzivnega
kmetijstva niti industrijsko območje.
Hipotezo o Poljanski dolini kot varnem in čebelam naklonjenem območju lahko potrdimo.
Poljanska dolina z vsemi prikazanimi značilnostmi ne predstavlja problematičnega, ampak
čebelam prijazno območje, kljub nekaterim spremembam ter izgubi ajdove in večjega dela
travniške paše. Intervjuvani čebelarji splošno zdravstveno stanje čebel na tem območju
ocenjujejo kot povprečno ali kot dobro, kar pripisujejo ustrezni oskrbi čebel in razmeroma
varnemu okolju. Če so čebele pokazatelj stanja in zdravja okolja in če je njihovo zdravstveno
stanje ugodno, potem je takšno tudi stanje okolja.
Zaradi sprememb, ki jih je človek povzročil v okolju, so medonosne čebele postale odvisne od
njegove pomoči. Kljub temu jih ni mogoče povsem udomačiti, saj v neki točki ostanejo
neločljivo povezane z naravo, divje in nepredvidljive. Tako nas učijo odnosa do narave, ki
mora temeljiti na rahločutnosti in spoštovanju. Kljub naraščajoči ozaveščenosti je narava ob
kriteriju dobičkonosnosti še vedno prepogosto in namenoma spregledana, zato je v
čebelarstvu potrebno ohraniti spoštovanje do narave in čebel, skrb in odgovorno ravnanje z
njimi ter tisto srčnost in ljubezen do čebel, ki jo občutimo pri nekaterih čebelarjih.
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16. SUMMARY
The problems that the bees are faced with today are a clear indicator that the current
conditions in nature are rather uncomfortable not only for the bees but for other pollinators,
larger animals and people as well. Today the bees are particularly endangered by the varroa
parasite

(Varroa

destructor)

and

other

bee

diseases,

intensive

farming,

the

phytopharmaceuticals, climate changes and inappropriate procedures undertaken by the
beekeepers. Other reasons for the autochthonous bee species of Slovenia, Carniolan honey
bee (Apis mellifera carnica), to be endangered are the crossbreeding with the Italian honey
bee (Apis mellifera ligustica) and the mixing of different species of Carniolan honey bee from
various parts of Slovenia. The thesis focuses on the living conditions of the honey bees across
Slovenia and particularly in the area of the Poljane valley, which was the chosen research
area.
The Poljane valley is an example of a diverse relief pre-Alpine area. Most of it is covered by
woods, which provide the main bee forage source. A quarter of the area is covered by
meadows, which used to provide a significant amount of food for the bees in the past, but due
to the intensive farming nowadays the meadows are mostly fertilized and the grass is usually
cut early in the season and then quite regularly. It therefore offers little food to bees.
Exceptions are those meadows higher in the hills that have not been cut down and fertilized
and are thus covered in flowers. In addition to losing the access to the meadow pasture, honey
bees have also been deprived of late summer and autumn forage on buckwheat, which in the
past provided them the ideal means for surviving the winter season. Only 1 % of the area is
covered in fields and gardens, which are predominantly used for self-supplying purposes. An
additional 1 % is covered with extensive or meadow orchards.
From the human point of view, the presence of the bees is particularly important in the
orchards as well as on the fields and in the gardens because of pollination. Pollination is not
an issue in the valley of Poljane as there is a sufficient amount of pollinators. The density of
the population of the colonies within that area is above average in comparison to Gorenjska
region and below average if compared to Slovenia. The population density among various
Slovenian statistical regions is quite similar. However, when compared to other EU members,
Slovenia scores very high when it comes to honey bee population density.
The areas where the pollination is most important for people are at the same time those areas
that pose a threat to the bees due to the usage of pesticides. Luckily, the phytopharmaceuticals
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are not too commonly used in the valley of Poljane and thus the poisoning occurrences are
very rare as there are hardly any intensive farming areas.
The permanently-placed bee houses locations in the valley of Poljane are primarily chosen for
the practical reasons and are based on the level of accessibility, the proximity of houses and
depend on the land ownership and the availability of the bee forage source. The bee houses
are located closer together in the more densely populated areas at the bottom of the valley, on
the sunny hillsides and on the areas that provide better foraging source for the bees. Most of
the slopes with bee houses are facing towards the south, which provides the most favourable
conditions for the bees.
The bee plants in the area are varied and thus provide a diverse and long-term if slightly less
intensive bee forage source. The only more intensive bee forage is provided by the silver fir
tree which is rather rare as this forage occurs only every five to ten years. The most common
honey plant is the spruce, whereas the most reliable bee forage can be found on the chestnut
trees (if the flowering season is not too rainy) and the maple trees. The non-foraging periods
tend to be short and mostly occur only during the occasional heat waves. The foraging areas
are not overpopulated; when there is a honey flow it comes in abundance but when the bee
forage is scarce due to bad weather conditions, the beekeepers are supposed to help their bees
accordingly. The beekeepers describe the bee forage conditions and intensity of forage
utilization as average. During the times of abundant honey flow, locations for migratory
apiaries are not fully occupied and thus a great deal of honey flow is unutilized. Due to the
significant plant diversity and the same time frames of the honey flow, most of the produced
honey is either the mixed honeydew honey or the mixed flower honey, followed by the
chestnut and silver fir honeydew honey.
According to the beekeepers, the busy road that leads through the valley does not pose any
threats to the bees. Furthermore, the industrial pollution is also scarce and generally the bees
are not exposed to serious environmental threats. In terms of the climate changes, the bee
colonies are most affected by the frequent weather changes and large temperature drops, to
which the colonies are often not able to adjust to in time. Moreover, the autumn season in the
area tends to be quite rainy and humid, which enables the diseases to spread more quickly.
Due to warm winters, the bees have less time to rest. Thus they tend to get exhausted during
the winter and consequently the colonies growth is slower in the spring.
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The varroa parasite poses the biggest threat to the bees of the valley of Poljane, followed by
other bee diseases. The beekeepers say the cases of colony collapse disorder in the area are
the result of varroosis and insufficient procedures of certain beekeepers.
The general health status of the bees in the area was described as either average or good by
the beekeepers. They also claim this is due to the correct treatment of the bees and the rather
safe countryside environment. Based on all these characteristics it can be concluded that the
Poljane valley is not a problematic, but still a rather pleasant environment for the bees.
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18. SEZNAM SLIK IN PREGLEDNIC
Slike
Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4
Slika 5
Slika 6
Slika 7
Slika 8
Slika 9
Slika 10
Slika 11

Slika 12
Slika 13
Slika 14
Slika 15
Slika 16
Slika 17
Slika 18
Slika 19
Slika 20
Slika 21
Slika 22
Slika 23
Slika 24
Slika 25
Slika 26
Slika 27
Slika 28
Slika 29
Slika 30
Slika 31
Slika 32

Deli čebeljega telesa
Zaporedje opravil čebel delavk glede na starost čebel
Čebelji ples
Odstotek čebel z dvema rumenima obročkoma na zadku po slovenskih statističnih
regijah
Poljanska dolina
Grafični prikaz povprečne letne razporeditve padavin v obdobju 1961–2014 za
padavinsko postajo Poljane
Klimogram klimatološke postaje Javorje (690 m n.v.) za obdobje 1961–1990
Fenološka karta cvetenja navadne leske (Corylus avellana L.) v obdobju 1971–
2000 za Poljansko dolino
Delež drevesnih vrst v lesni zalogi gozda v Poljanski dolini
Delež posamezne medovite vrste v lesni zalogi medovitih drevesnih vrst v
Poljanski dolini
Delež lesne zaloge posamezne drevesne vrste od skupne lesne zaloge medovitih
drevesnih vrst v Poljanski dolini in potencialni delež paše na posamezni medoviti
vrsti
Spremembe deleža drevesnih vrst v lesni zalogi gozdov Poljanske doline (v GGE
Žiri, Sovodenj, Poljane in Škofja Loka)
Zastopanost posameznih kmetijskih rastlin v Poljanski dolini za leto 2012
Dejanska raba tal v Poljanski dolini
Raba tal v Poljanski dolini
Čebelarska društva na območju Poljanske doline
Število članov ČD Blegoš in njihovih čebeljih družin v obdobju od 1969 do 2014
Povprečna starost čebelarjev v Sloveniji in v ČD Blegoš
Starostna struktura Čebelarskega društva Blegoš v letih 1971, 2000 in 2014
Fitogeografska razdelitev Slovenije
Kranjska čebela pri nabiranju cvetnega prahu
Pašna zmogljivost smreke
Pašna zmogljivost smreke v Poljanski dolini
Pašna zmogljivost jelke
Pašna zmogljivost jelke v Poljanski dolini
Pašna zmogljivost javorjev
Pašna zmogljivost javorjev v Poljanski dolini
Pašna zmogljivost pravega kostanja
Pašna zmogljivost pravega kostanja v Poljanski dolini
Pašna zmogljivost hrasta
Pašna zmogljivost hrasta v Poljanski dolini
Pašna zmogljivost rdečega bora
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Slika 33
Slika 34
Slika 35
Slika 36
Slika 37
Slika 38
Slika 39
Slika 40
Slika 41
Slika 42
Slika 43
Slika 44
Slika 45
Slika 46
Slika 47
Slika 48
Slika 49
Slika 50
Slika 51
Slika 52
Slika 53
Slika 54
Slika 55
Slika 56
Slika 57
Slika 58
Slika 59
Slika 60
Slika 61
Slika 62
Slika 63

Pašna zmogljivost rdečega bora v Poljanski dolini
Pašna zmogljivost lip
Pašna zmogljivost robinije
Pašna zmogljivost malega jesena
Pašna zmogljivost divje češnje
Pašna zmogljivost sadovnjakov v Sloveniji glede na rabo tal leta 2012
Pašna zmogljivost sadovnjakov v Poljanski dolini
Pašna zmogljivost detelje (povprečje 2010–2012)
Pašna zmogljivost oljne ogrščice (povprečje 2010–2012)
Pašna zmogljivost ajde (povprečje 2010–2012)
Pašna zmogljivost sončnic (povprečje 2010–2012)
Vodilne medovite vrste po kvadrantih za Slovenijo
Vodilne medovite vrste v Poljanski dolini
Razdelitev Poljanske doline za skupen prikaz glavnih paš
Razpoložljive čebelje paše v zgornjem delu Poljanske doline oz. na območju
zahodno od ČD Blegoš
Razpoložljive čebelje paše na območju Čebelarskega društva Blegoš v osrednjem
delu Poljanske doline
Razpoložljive čebelje paše v spodnjem delu Poljanske doline oz. na območju
vzhodno od ČD Blegoš
Skupna potencialna zmogljivost za čebeljo pašo vseh obravnavanih medovitih
rastlin po posameznih kvadrantih
Skupna potencialna zmogljivost za čebeljo pašo izbranih medovitih rastlin po
posameznih kvadrantih
Lokacije stacionarnih čebelnjakov v Poljanski dolini
3D prikaz lokacij stacionarnih čebelnjakov v Poljanski dolini
Gostota poseljenosti poselitve čebel po slovenskih statističnih regijah
Gostota poseljenosti s čebeljimi družinami na območju ČD Blegoš
Pridelava in poraba medu v Sloveniji od leta 1992 do 2013
Uvoz in izvoz medu (v tonah) za Slovenijo od leta 1992 do 2013
Stopnja samooskrbe z medom v Sloveniji od leta 1992 do 2013
Dolgoletna povprečna mesečna višina padavin na padavinski postaji Poljane
Število dni s snežno odejo na padavinski postaji v Poljanah
Gibanje števila čebeljih družin v Sloveniji
Indeks zimskih izgub čebel po posameznih regijah
Primernost območja za ekološko čebelarjenje

Preglednice
Preglednica 1 Pašne zmogljivosti, izražene v številu čebeljih družin na hektar, ob cvetenju
oziroma medenju gozdnih drevesnih vrst
Preglednica 2 Pašne zmogljivosti, izražene v številu čebeljih družin na hektar, ob cvetenju
oziroma medenju kulturnih rastlin
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Preglednica 3
Preglednica 4
Preglednica 5
Preglednica 6
Preglednica 7
Preglednica 8

Nadmorska višina lokacij stacionarnih čebelnjakov
Prevladujoče medovite vrste na lokacijah stacionarnih čebelnjakov
Raba tal na lokacijah stacionarnih čebelnjakov
Naklon pobočij lokacij stacionarnih čebelnjakov
Ekspozicija lokacij stacionarnih čebelnjakov
Število čebeljih družin in indeks zimskih izgub
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