
iz cveta  na cvet ... 



Uvod
“Rastline in njihovi opraševalci so medsebojno vzajemno soodvisni.”1 “Rastline, ki potrebujejo opraševalce, del 

svojih sokov predelajo v hranilni nektar ali medičino, s čimer privabljajo opraševalce.”2  Cvetlice pa imajo za 

privabljanje žuželk še dva aduta v rokavu, živopisne barve cvetov in omamne vonjave. Čebele niso edini opra-

ševalci, družbo jim delajo še čmrlji, metulji, ptiči, veter ...  Med vsemi pa so daleč najbolj učinkovite medonosne 

čebele, ki jih je hkrati tudi največ. Da bi našle želeno pašo, so čebele razvile zapleten sistem medsebojnega 

sporazumevanja. Na paši čebele nabirajo sladki nektar (medičino) in cvetni prah, pri tem pa nehote z letanjem 

s cveta na cvet oprašujejo tudi rastline. Opraševanje rastlin je nujno za človekovo raznoliko prehrano in nadalj-

nji obstoj raznovrstnega rastlinja v naravi. 

1  Ivan Esenko, Svet čebel – O čebelah in čebelarstvu v Sloveniji, Družina, Ljubljana 2018, str. 85. 
2  Peter Kozmus, Maja Ivana Smodiš Škerl, Mitja Nakrst, Čebelarjenje za vsakogar, Založba Kmečki glas, Ljubljana 2011, str. 85.  
3  Jürgen Tautz, Čudežni svet čebel: biologija superorganizma, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 2010, str. 72.  



Cvetovi so za čebele vir hrane. Informacije o cvetovih so 

zapisane (podedovane) v čebelah, o njih se učijo preko 

izkušenj, s pomočjo komunikacije z drugimi člani čebelje 

družine. Čutila čebel so prilagojena signalom, ki jih v 

okolje oddajajo cvetovi. Čebele cvetove zaznajo preko 

vonja, ki ga oddajajo, in barv, zaradi katerih izstopajo 

od zelenih površin in so dobro vidne. Čebele najbolje 

vidijo rumeno in modro barvo, ne zaznavajo pa rdeče 

barve. “Prirojen čut za barve, sposobnost učenja iz izku-

šenj in sposobnost komuniciranja je osnovna “modrost” 

čebel.”3  Čebele se morajo naučiti, kje najti cvetove, jih 

med letom prepoznati ter ločevati med različnimi vrsta-

mi cvetlic. Vedeti morajo, kdaj in kako nabrati medičino 

oz. mano ter sprejeti in izmenjati informacije o paši z 

drugimi članicami čebelje družine. Cvetove zaznajo s 

čutili preko vida in vonja. 

Cvetoče cvetlice privabijo opraševalce, med katere po-

leg drugih žuželk sodijo čebele, z živopisnimi barvami 

svojih cvetov. Rastline z večjimi in bolj pisanimi cvetovi 

so privlačnejše za opraševalce kot druge rastline. Če-

bele zaznavajo cvetlice v letu precej slabo, razločno 

jih vidijo iz neposredne bližine, medtem ko jih vonjajo 

že od daleč. Med letom sledijo vonju, ki jih pripelje na 

želeno pašo. Medičino običajno nabirajo na istovrstnih 

cvetlicah v času dneva, ko vsebujejo največ nektarja, 

in na kraju, kjer je takšnih rastlin največ. Da bi našle 

cvet, se na poti od panja do paše orientirajo po točkah, 

kot so drevesa, grmi ... Pri orientaciji jim pomaga tudi 

položaj sonca na nebu. Čebele imajo občutek za čas, 

zato vedo, kdaj je največ medičine v posameznih cveto-

vih. Pred prvim letom na novo pašo v izvidnico pošljejo 

majhno število starejših čebel, ki nato drugim povedo, 

kje je nova paša. Nato lahko cel teden ali dva letijo na 

isto pašo, dokler ne najdejo nove.4 

ALI SE ČEBELE MED SEBOJ 
POGOVARJAJO? 
Čebele se med seboj sporazumevajo s plesom, dotika-

njem, tresljaji, proizvajajo različne zvoke (brenčijo s krili 

in zadkom), izločajo feromone, prenašajo različne vonje 

s paše. Čebele se neprestano srečujejo v panju in se oti-

pavajo s tipalnicami, ki jih imajo na glavi. Komunikacija 

poteka tudi tako, da ena čebela drugi izbljuva hrano na 

rilček, ki jo ta nato posesa. En pomembnejših plesov je 

ples v obliki osmice, s katerim drugim čebelam sporoča-

jo vse potrebne informacije o paši, kot so vrsta, lokacija, 

smer in oddaljenost paše. “Oddaljenost paše določa 

zibanje. Krajše, ko je zibanje, bliže je paša in obratno”.5  

Informacije o vrsti paše si čebele med seboj podajo z 

izmenjavo sladkega nektarja in pašnega vonja.6   

Kako čebele najdejo cvet?

4 Jürgen Tautz, Čudežni svet čebel: biologija superorganizma, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 2010, str. 71-113.  
5 Peter Kozmus, Maja Ivana Smodiš Škerl, Mitja Nakrst, Čebelarjenje za vsakogar, Založba Kmečki glas, Ljubljana 2011, str. 43.   
6 Peter Kozmus, Maja Ivana Smodiš Škerl, Mitja Nakrst, Čebelarjenje za vsakogar, Založba Kmečki glas, Ljubljana 2011, str. 43.  



Kam letijo čebele na 
pašo?
Čebele odletijo na pašo na travnik, polje, sadovnjak, 

vrt, park oz. gozd. Pri tem jim občasno pomaga če-

belar, ki jih odpelje na pašo, da bi imele dovolj paše 

v svoji okolici in čim več virov medenja. Ločimo paše 

nektarja in mane. Prve so vezane na cvetoče rastline, 

druge so povezane z izločanjem mane kaparjev in ušic, 

včasih tudi škržata. Posamezne medonosne rastline iz-

ločajo nektar. Medijo samo v določenem času dneva, 

dokler ni prevroče. Rastline, ki izločajo nektar, vabijo 

opraševalce s sladko tekočino in vabljivim vonjem. 

Čebele nabirajo medičino in cvetni prah v Sloveniji na 

več kot 1.000 vrstah različnih cvetočih rastlin. Ob prvi 

spomladanski paši cvetijo črni teloh, navadna leska, 

zvončki in trobentice, žafran, spomladanska resa, vrbe, 

topoli, rastline v gozdni podrasti, borovnica, divja če-

šnja in sadno drevje (češnja, marelica, hruška, jablana). 

K prvi paši sodijo tudi pravi in divji kostanj, mali jesen, 

javor, robinija (akacija), lipa, travniško cvetje, navadni 

regrat, navadni bršljan. Med kmetijskimi rastlinami, 

primernimi za pašo, velja omeniti oljno ogrščico, sonč-

nico in ajdo. 

Čebelarji si prizadevajo izkoristiti kar se da veliko paš, 

da bi bil pridelek medu in drugih čebeljih proizvodov 

čim večji. Pogosto se odločijo tudi za sajenje in setev 

medonosnih rastlin, da bi bile pašne razmere čim bolj-

še. Manine paše so vezane na navadno jelko (hojo), 

navadno smreko, macesen, bor, hrast, javor, lipo, vrbo, 

bukev, pa tudi na nekatera sadna drevja, kot je npr. 

sliva.  

Zakaj čebele “letajo s 
cveta na cvet”? 
Najpomembnejše poslanstvo čebel je opraševanje 

žužkocvetnih rastlin. O njih govorimo, ko so rastline in 

njihovi opraševalci soodvisni. Čebele letajo s cveta na 

cvet, da naberejo nektar oz. medičino, ki ju nato v pa-

nju predelajo v med, in cvetni prah, ki ga potrebujejo 

za svojo zalego. Pri tem pa naključno s cvetnim pra-

hom, ki se oprime njihovih z dlačicami poraščenih nog, 

oprašujejo tudi rastline.  Rastline so odvisne od svojih 

7 Jože Babnik, Od čebele do medu, Kmečki glas, Ljubljana 1998, str. 146-177;  Ivan Esenko, Svet čebel – O čebelah in čebelarstvu v   
Sloveniji, Družina, Ljubljana 2018, str. 127-139. 
8 Jože Babnik, Od čebele do medu, Kmečki glas, Ljubljana 1998, str. 178. 



opraševalcev, (čmrljev, metuljev, muh …), med katerimi 

so brez dvoma najpomembnejše čebele. “Za uspeva-

nje vsake rastlinske vrste mora priti do občasnega, po-

gosto tudi stalnega izmenjavanja dedne snovi v obliki 

prehoda zrnca cvetnega prahu na brazdo pestiča.”  Pri 

opraševanju se cvetni prah ene rastline prenese na dru-

go rastlino iste vrste. Pri tem pa cvetni prah s prašnikov 

ene rastline preide na brazdo pestiča druge rastline. 

Po uspešni oprašitvi lahko rastline razvijejo semena in 

plodove, česar sicer ne bi mogle. 

Medonosna čebela lahko med enim letom opraši do 

250 različnih rastlin. Bistvo opraševanja je oploditev 

najrazličnejših rastlin in dreves. Prenos cvetnega prahu 

na brazde pestiča, pri čemer pride do oprašitve, opra-

vijo opraševalci (žuželke, ptiči, veter). Čebele oprašijo 

80 % vseh gojenih rastlin. Z opraševanjem pomembno 

prispevajo tako h kakovosti kot količini pridelka kmetov, 

vrtičkarjev in sadjarjev.9   

Kaj čebele prinesejo 
v panj? 
Medonosne čebele odletijo na pašo, da bi nabrale 

medičino (nektar) in mano. Cvetoče cvetlice na travni-

kih nudijo nektar (vodno raztopino sladkorjev) in cvetni 

prah, ki zori v prašnikih rastlin. Cvetni prah različnih 

rastlin je različne oblike in velikosti. Ko je cvetni prah v 

prašnikih zrel, se cvetovi rastlin odprejo in medonosne 

čebele ga lahko naberejo. “Mano izločajo listne ušice, 

kaparji in škržati, ki sesajo rastlinske sokove.” “Medičina 

in mana sta vira medu.”10 Mano čebele navadno naj-

dejo na drevesih v gozdovih in na gozdnati podrasti 

(različnih grmovnicah). Čebele nektar in mano v svojih 

rilčkih prinesejo v panj, cvetni prah se ob letanju s cveta 

na cvet oprime njihovih dlakavih nog. Nektar oz. mano 

čebele v panju predelajo v med in ga naložijo v satje ter 

zatesnijo z voščenimi pokrovi. Cvetni prah odložijo v ce-

lice v satje, dodajo nekatere snovi in ga za podaljšanje 

njegove obstojnosti zalijejo z medom. 

Zaključek
Čebele imajo poleg drugih opraševalcev v Zemljinem 

naravnem ekosistemu nepogrešljivo vlogo. Omogoča-

jo namreč razmnoževanje gojenih in divjih rastlinskih 

vrst od cvetlic, grmičevja in dreves do poljščin, sadnega 

drevja … “Od opraševalcev je po svetu odvisnih 90 % 

divjih rastlin, medtem, ko opraševanje ugodno vpliva 

na tri četrtine gospodarskih pridelkov.”11 Pestrost rastlin-

skega sveta je ključna za preživetje in nadaljnji obstoj 

človeka in živali. 

Opraševanje rastlin je bil nekdaj naravni proces. Danes 

pa ta, zaradi ekstenzivnega kmetijstva in ogroženosti 

čebel, različnih bolezni, škropljenja poljščin in sadnega 

drevja s pesticidi, onesnaževanja okolja in segrevanja 

ozračja, tako kot v preteklosti, ni več povsem samoume-

ven. Pri tem se naravni prostor opraševalcev z zazida-

vanjem površin, krčenjem gozdov in spreminjanjem trav-

nikov v polja, neusmiljeno krči. Vse našteto zbuja vedno 

večjo skrb pri preskrbi svetovnega prebivalstva s hrano. 

Opraševanje rastlin namreč zagotavlja pridelavo semen, 

raznovrstnost rastlin in kakovost plodov.12 Opraševalci, 

med katerimi so brez dvoma najpomembnejše prav 

medonosne čebele, imajo tako neposredno povezavo z 

nadaljnjo svetovno proizvodnjo hrane in lakoto v svetu. 

9 Jože Babnik, Od čebele do medu, Kmečki glas, Ljubljana 1998, str. 178-182.; Veroljub Umeljić, Čebelarstvo za začetnike in strokovnjake, 
samozaložba, Kamnik 2012, str. 34.  
10 Jože Babnik, Od čebele do medu, Kmečki glas, Ljubljana 1998, str. 146, 147.  
11 Peter Kozmus, Boštjan Noč, Karolina Vrtačnik et al., Brez čebel ne bo življenja, Beeboooks, Žirovnica 2017, str. 47. 
12 Peter Kozmus, Boštjan Noč, Karolina Vrtačnik et al., Brez čebel ne bo življenja, Beeboooks, Žirovnica 2017, str. 42-46.



Zanimivosti …

• Cvetlice privabljajo čebele z živopisnimi cvetovi in vonjavami. 

• Čebele živijo v pašni dobi le 5 do 7 tednov. 

• Čebele izletijo iz panja na pašo 7 do 17 krat dnevno. 

• Čebela v enem dnevu obleti tudi do 4.000 različnih cvetov. 

• Čebele oprašijo 80 % vseh gojenih rastlin. 

• Čebele letijo s hitrostjo približno 24 km/h, na daljše razdalje tudi s 

40 km/h. 

• Čebele niso edini opraševalci. Mednje štejemo tudi čmrlje, metulje, 

ptice, veter ...

• Čebele v cvetovih medonosnih rastlin nabirajo sladko medičino 

(nektar) in cvetni prah. 

• Čebele slabo vidijo v letu. Cvetove zaznajo iz neposredne bližine. 

• Čebelje krilo med letom zaokroži od 250 do 300 krat v sekundi.

• Čebele izletijo na pašo običajno pri 8o C.  

Čebela s polno golšo nektarja oz. mane lahko preleti od 6 do 7 km. 

• Opraševanje rastlin je nujno potrebno za človekovo raznoliko pre-

hrano in za ohranjanje biotske raznovrstnosti v naravi. 
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