
ko čebelapiči



Uvod
Strupi so snovi, različne sestave, ki zaradi svoje kemijske zgradbe lahko škodujejo živemu bitju. Strup uporablja-

jo številne živali, da bi se zavarovale pred napadi, z njim omrtvičile ali pokončale svoj plen. Strup izločajo pajki, 

gosenice, hrošči, mravlje, škorpijoni, močeradi, žabe, kače, čebele, ose, čmrlji, varani, kljunaši, rovke, meduze, 

morske vetrnice, korale, ribe napihovalke … Izločajo ga na različne načine, nekatere z ugrizom, druge s pikom, 

pri čemer uporabljajo zobe ali želo, strupene pa so tudi nekatere živali oz. deli njihovih teles, če jih pojemo. 

Katera žival pa je glede na količino in moč izbrizganega strupa najbolj strupena in ubije največ ljudi? Po mne-

nju nekaterih je to ožigalkar morska osa, ki živi v morju na področju Azije in Avstralije oz. kraljevska kobra, ki 

lahko z enim samim ugrizom pokonča odraslega človeka. V Sloveniji sta med najbolj strupenimi živalmi znana 

predvsem gad in modras, na Hrvaškem pa je v Dalmaciji pogost ugriz pajka črne vdove. Od rib sta strupena 

na primer morena in morski pajek. Pri ugrizu oz. piku strupene živali pride do reakcije na strup oziroma do 

zastrupitve, zato se včasih uporabi protistrup, ki nevtralizira učinek izbrizganega strupa in prepreči njegovo na-

daljnje škodljivo delovanje. Čebele se s strupom branijo pred vsiljivci, ki ogrožajo njihovo domovanje, izbrizgajo 

ga, kadar se počutijo ogrožene oz. so razdražene. 



Želo “je obrambni aparat, s katerim čebela vbrizga 

strup žleze strupnice v pičeno mesto vsiljivca.”1 “Telo 

čebele je razdeljeno na glavo, oprsje in zadek.”2  Na 

zadku, ki je ovalne oblike in na koncu prišiljen, se naha-

ja želo. “Želo je sestavljeno iz žlebiča in dvoje bodalc. 

Žlebič ima na koncu tri pare majhnih stranskih zobcev, 

bodalci pa imata po devet ali deset nazaj ukrivljenih 

kaveljcev. Ob obeh robovih žlebiča tečeta po utorih dve 

tirnici, ki jih imata bodalci po vsej svoji dolžini. Zato se 

bodalci lahko premikata le naprej in nazaj. V sredini 

med njima nastaja strupni kanal. Ko čebela piči ukrivi 

zadek navzdol, ter potisne bodice in žlebič v podlago. 

Strup se iztisne v želo, ko se bodalci izmenično pomika-

ta v rano.”3   

Ali je res, da čebela po piku 
umre? 
Splošno znano je, da čebela delavka piči le enkrat, nato 

pa umre. A to ni povsem res. Na želu, s katerim čebela 

piči, so kaveljci, ki so obrnjeni tako, da se želo z lahkoto 

zabode v tkivo žrtve, pri izvlečenju iz kože, pa se zobci 

zataknejo, tako da čebela ne more izvleči samo žela in v 

tkivu ostane tudi del njenega zadka, zato čebela kmalu 

potem umre. To se navadno zgodi, če je povrhnjica, v 

katero čebela zabode želo, prožna, kot je npr. pri člove-

ku, psu oz. sesalcu ali ptiču. Če pa čebela želo zabode v 

bolj trdno površino, npr. v hitinast zunanji skelet žuželk, 

ga z lahkoto izvleče iz žrtve, zato pri tem ne umre.  

Kakšen je čebelji strup?  
“Čebelji strup nastaja v strupnih žlezah delavk in matic 

na koncu čebeljega zadka. Od tam vodi kanalček do 

žela, s katerim čebela piči. Ko piči se strup izloči v mesto 

vboda.”4 Po svojem delovanju je zelo podoben kačjim 

strupom. Pri čebeljem piku se izloči običajno 0, 3 mg 

strupa. 

Kaj se skriva v čebeljem želu?

1 Marko Purnat et. Al., Iz preteklosti v prihodnost: priročnik za čebelarje Spoznajmo ČZ SA-ŠA, Čebelarska zveza zgornjesavsko-šaleškega 
območja, Mozirje 2010, str. 39.   
2 Jože Babnik, Od čebele do medu, Kmečki glas, Ljubljana 1998, str. 27.   
3 Jože Babnik, Od čebele do medu, Kmečki glas, Ljubljana 1998, str. 33-35. 
4 Peter Kozmus, Maja Ivana Smodiš Škerl, Mitja Nakrst, Čebelarjenje za vsakogar, Založba Kmečki glas, Ljubljana 2011, str. 108



Mlade čebele, ki so se izlegle, še nimajo strupa. Če-

belji strup se začne tvoriti drugi dan njihovega življe-

nja. Največ ga imajo 15. oz. 20. dan življenja. Koli-

čina in kakovost čebeljega strupa je pogojena tudi z 

dobrimi pašnimi razmerami poleti, jeseni pa začne 

količina strupa upadati. Piki čebel so zato najbolj bo-

leči poleti, v času kostanjeve paše. Čebelji strup vse-

buje dušikove sestavine melitin, apamin, dva bazična 

polipeptida, fosfoliplazo, hialuronidazo in histamin, 

poleg tega pa še mravljinčno, solno in fosforno kisli-

no, acetilholin in magnezijeve ione idr. Posušen čebelji 

strup je brezbarven, dobro se topi v vodi in kislinah, 

odporen je proti toploti, zmrzovanje mu ne škodi.5  

Zakaj čebela piči?   
Čebela ne piči, ker bi bila zlobna. Živali zlobe ne poz-

najo. Piči le, ko je razdražena. Razdražijo jo vonjave 

dezodorantov, parfumov, lakov za lase, krem, pisana 

oblačila, privabljata pa jih tudi človeški znoj in vonj po 

alkoholu. Pičita lahko le čebela delavka in matica, ne 

pa tudi trot, saj nima žela. Čebela piči v samoobrambi, 

če jo pohodimo, stisnemo, ali če čuti, da je njeno živ-

ljenje ogroženo. Pomembno je, da ob srečanju z žužel-

kami, med katere poleg sršenov in os sodi tudi čebela, 

ostanemo mirni, da ne tekamo naokoli kot ponoreli in 

ne krilimo z rokami, kar čebele še dodatno razdraži. 

Kadar nas napade večje število žuželk, si moramo 

najprej zaščititi obraz in glavo. Čebele delavke lahko 

človeka pičijo le enkrat in ne tako kot ose in sršeni, ki 

lahko pičijo večkrat. Čebele delavke pri tem običajno 

izgubijo svoje želo, ki ostane zapičeno v mehki površini 

(naši koži) in umrejo. Matica ima gladko želo in lahko 

piči večkrat. Je pa malo verjetno, da jo bomo srečali, 

ker se običajno zadržuje le v panju, kjer leže jajčeca. 

Svoje želo uporablja predvsem za spopade z drugimi 

maticami. Piki žuželk (čebel, os in sršenov) so najpo-

gostejši v poletnih mesecih. “Strup žuželk vsebuje bio-

gene amine in beljakovine, zato je pik vedno boleč.”6  

Čebelarji so lahko pri pregledu čebeljih družin deležni 

več pikov, zato je dobro, da pri delu s čebelami nosijo 

zaščitno obleko, sestavljeno iz naglavnega pokrivala z 

mrežo, obleke in rokavic.  
5 Franc Javornik et al., Čebelarstvo, ČZP Kmečki glas, Ljubljana 1984, str. 243-244.; Jože Babnik, Od čebele do medu, Kmečki glas, Ljubljana 
1998, str. 426-428. 
6 Alergije na pike žuželk  www.czs.si/Upload/Alergija_po_piku_zuzelk.pdf (10. 5. 2019)



Čebela me je pičila. Kaj pa 
zdaj?
Večina ljudi zaradi pika čebele nima težav, čeprav 

je pik nekoliko boleč. Zaradi neposrednega delova-

nja strupa se na mestu pika pojavita srbeča rdeči-

ca in oteklina s premerom nekaj centimetrov, ki po 

nekaj urah izzvenita. Le redko se pojavi obsežnejša 

oteklina.

Če čebela piči v usta ali vrat, lahko oteklina na mes-

tu pika povzroči zaporo dihalne poti in oteži diha-

nje, lahko pride celo do zadušitve.

Če človeka piči več žuželk hkrati, lahko zaradi večje 

količine strupa, pride do zastrupitve. Sicer pa lahko 

zdrav človek prenese več kot sto čebeljih pikov.

Če ima človek alergijo na čebelji strup, se bo njegov 

organizem odzval drugače, reakcija je lahko tudi 

nevarna ali celo usodna.

Kako pride do alergične 
reakcije? 
Pri čebeljem piku lahko pride do alergične reakcije. 

“Alergija po piku žuželke je posledica reakcije med 

strupom žuželke in proti strupu usmerjenih specifič-

nih protiteles.”7 “Vsaka neprijetnost po piku žuželke 

ni alergija.” Alergija je nenormalna, preveč burna 

reakcija obrambnega (imunskega) sistema na stik 

z alergenom, na katerega se je telo alergične ose-

be pred tem senzibiliziralo in ki pri zdravi osebi ne 

povzroči težav. Senzibilizacija pomeni, da je telo 

neko snov spoznalo kot tujo in proti njej razvilo po-

sebej občutljive obrambne limfocite (ki proizvajajo 

protitelesa). Ob ponovnem stiku z istim alergenom 

se bo pri taki osebi pojavila alergična reakcija. Iz 

imunskih celic se sproščajo določene snovi (media-

torji), ki delujejo na različna telesna tkiva (npr. glad-

ko mišičje v stenah krvnih žil, bronhijih, prebavilih) in 



sprožijo znake alergične (preobčutljivostne) reakcije. 

Alergična reakcija človekovega imunskega sistema 

je običajna šele po drugem piku žuželke (ose, čmr-

lja, sršena, čebele). Pri prvem piku ta ni možna. 

Alergijske reakcije so večinoma blage, trajajo pa 

od nekaj ur do nekaj dni. Najpogostejši so izpuščaji 

(koprivnica), rdeči kožni madeži, ki se lahko pojavijo 

in izginjajo.

Pri hudih alergičnih reakcijah lahko med drugim pri-

de tudi do otekanja podkožja, obraza, ustnic jezika, 

oteženega dihanja, piskanja v ušesih, pospešenega 

srčnega utripa, omotice, izgube zavesti, do t. i. ana-

filaktičnega šoka.  

Hude alergične reakcije ob pikih žuželk so za člo-

veka zelo nevarne. Do alergične reakcije po piku 

žuželk običajno pride po nekaj minutah do ene ure. 

Obisk pri alergologu (specialist za alergije) je pripo-

ročljiv za tiste, ki so v preteklosti doživeli hude aler-

gične reakcije na pike žuželk. Če je reakcija burna in 

poteka hitro, je treba nemudoma ukrepati.

Prva pomoč pri čebeljem 
piku 

Če je želo po piku ostalo v koži, ga je treba takoj 

odstraniti. Pri tem je treba paziti, da se ne stiska strupni 

mešiček, saj je v njem še vedno strup, ki se bo vbrizgal v 

kožo. Za izsesavanje strupa se lahko uporabi poseben 

pripomoček. Oteklino blažimo s hladnimi obkladki ter 

kortikosteroidnimi mazili. Če se oteklina povečuje, upo-

rabimo antihistaminično zdravilo, če se stanje slabša, 

poiščemo zdravniško pomoč.

Alergiki morajo čim prej po piku zaužiti antihistaminič-

no in kortikosteroidno zdravilo, poklicati pomoč ter v 

primeru, da se začne razvijati huda sistemska alergij-

ska reakcija (dušenje, vrtoglavica, izgubljanje zavesti), 

prejeti injekcijo adrenalina (samoinjektor, ki ga mora 

alergik vedno imeti pri sebi). Bolnik naj leži na hrbtu v 

položaju, kjer so iztegnjene noge višje od ravni prsnega 

koša, s čimer se poveča pretok krvi v srce in možgane. 

je čebelji strup zdravilen? 

Čebelji strup ima zdravilne lastnosti, kar so vedeli že 

naši predniki v daljni preteklosti. Zdravljenje s čebeljimi 

piki je lahko tudi nevarno in pripelje do smrti pacien-

ta, zato je treba čebelji strup uporabljati premišljeno. 

Čebelji strup deluje pozitivno na človekov krvni obtok, 

prebavne organe, dihalni in živčni sistem, zmanjšuje 

bolečine, znižuje krvni tlak in holesterol v krvi, poviša 

napetost mišic in delovno sposobnost človekovega or-

ganizma. Čebelji strup je uspešen pri zdravljenju rev-

matizma, deluje tudi proti nekaterim kožnim boleznim.  

Čebelarji pridobivajo čebelji strup običajno z električno 

dražilno ploščo, ki jo postavijo pred žrelo panja. Čebele 

ob vhodu v panj vzburi električni šok, zaradi česar pičijo 

v ploščo in pri tem izločijo strup, vendar se ne poško-

dujejo. Čebelji strup se lahko uporablja s polaganjem 

čebel neposredno na obolela mesta ali pa z mazili ali 

injekcijami, ki vsebujejo čebelji strup. 

Zdravljenje s čebeljim strupom je del “apiterapije”. 

Njen začetnik je bil revmatolog in apiterapevt dr. Filip 

Terč (1844-1917). “Apiterapija je terapija, ki s pomočjo 

čebeljih pikov in pridelkov, kot so med, propolis, matični 

mleček in cvetni prah, krepi imunski sistem in ohranja 

zdravje ljudi.” 8 Pripravki čebeljega strupa so za različne 

vrste zdravljenja na voljo v obliki injekcij in mazil.9 

8 Peter Kozmus, Boštjan Noč, Karolina Vrtačnik et al., Brez čebel ne bo življenja, Beeboooks, Žirovnica 2017, str. 315. 
9 Franc Javornik et al., Čebelarstvo, ČZP Kmečki glas, Ljubljana 1984, str. 244- 247.; Jože Babnik, Od čebele do medu, Kmečki glas, Ljubljana 
1998, str. 428-430. 



Zaključek 

Čebele so žuželke, ki v svojem želu skrivajo strup in pičijo človeka, kadar so ogrožene ali razdražene. Ob čebeljem 

piku običajno začutimo pekočo bolečino, če smo občutljivi pa lahko pride tudi do alergične reakcije. Poleg čebel 

pa nas lahko pičijo tudi ose, čmrlji in sršeni, zato je dobro vedeti, kaj lahko naredimo, da do pikov pomladi in poleti 

ne bi prišlo. Čebele so med naštetimi žuželkami edine, ki lahko človeka pičijo le enkrat. Ob piku namreč skoraj 

vedno izgubijo želo, ki ostane zapičeno v koži, in umrejo. Čebelarje čebele pogosto pičijo, zato sčasoma razvijejo 

imunost. Tistim, ki so na čebelje pike preobčutljivi, in je za njih lahko pik smrtno nevaren, se čebelarjenje odsvetuje. 

Pomembno je, da so čebelarji pri delu s čebelami mirni, da nosijo zaščitno obleko in da vedo, kakšni so ukrepi prve 

pomoči ob pikih žuželk. Čebelarji se redko ukvarjajo s proizvodnjo čebeljega strupa. Ko čebela piči človeka, je zelo 

verjetno, da bo deležen še nekaj pikov drugih čebel, ker jih privablja vonj po čebeljem strupu. Čebelji strup se začne 

tvoriti šele po rojstvu čebel. Človeka običajno pičijo čebele delavke, količina izbrizganega strupa pa je odvisna od 

letnega časa in kakovosti paše. Čebelji strup nima le človeku nadležnih učinkov, temveč tudi številne pozitivne. 

Uporablja se v priljubljeni “apiterapiji”, predvsem pri zdravljenju revmatizma in pomlajevanju. 



Zanimivosti …

• Čebela piči, ker se počuti napadeno in je razdražena. 

• Žuželke, ki imajo želo in v njem strup ter pičijo, so čebela, čmrlj, 

osa, sršen. 

• Čebela je edina žuželka, ki pusti želo na mesto pika in po piku 

umre.  

• Čebelji strup je po svojem delovanju podoben kačjim strupom. 

• Konji so zelo občutljivi na čebelje pike.

• Apiterapija je zdravljenje s čebeljimi pridelki in čebeljim strupom. 

• Pregovori in reki: Besede so kakor čebele, imajo med in želo. Kar so 

pri čebelah piki, so pri ljudeh jeziki. 
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