
ČEBELICE 

 

Kot vsako leto, smo tudi letos po vsej Sloveniji obeležili tradicionalen slovenski zajtrk. Naše kuharice 

so nam postregle z  kruhom, medom in maslom ter mlekom. Za malico pa smo dobili domača jabolka. 

Ko smo se lepo posladkali je k nam v goste prišel čebelar. Čisto pravi čebelar. 

Letos sta nas obiskala čebelar in njegova hči, ki mu že pridno pomaga pri čebelarjenju, kar se je tudi 

videlo v njeni spretnosti prikaza čebelarskih opravil. S seboj sta prinesla panj, satnice in delovno 

orodje, ki ga čebelar uporablja pri delu v čebelnjaku. Podrobno nam je opisal po kakšnem principu 

deluje panj. 

Povedal nam je, da običajen panj sestavlja 10 satov, eno matico in okrog 50.000 čebel, ki se delijo na 

čebele delavke, stražarje- vojake in hranilke ter trote. 

Matica je v panju le ena. Je nekoliko večja od 

drugih čebel in njena vloga v panju je skrb za 

zalego zaroda. Dnevno zaleže do 2000 jajčec, ki  

jih potem oskrbujejo čebele hranilke, ki krmijo 

tudi matico saj se sama ne more hraniti. Matica 

panj zapusti samo enkrat, ko izleti na oploditev 

potem pa nikoli več ne zapusti panja. Živi nekje od 

3-5 let. Dokler se ne iztroši.  

Čebele se delijo na delavke in hranilke in stražarje, 

večina je delavk. Le te vsako jutro od rane 

pomladi pa vse do jeseni vzletajo in prinašajo v 

panj najprej cvetni prah, potem pa med. Odlagajo 

ga v satje, kjer ga skladiščijo. Če je letina dobra in je cvetje in drevje medeno, ga lahko pobere 

čebelar, drugače pa ta med služi za prehrano čebel. Čebela delavka lahko nabira v zračni liniji 2 km . 

Lončki na satju imajo pravilno šesterokotno obliko in merijo do 1cm v višino. Takrat ga pokrijejo z 

voskom in tako je zanje med skladiščen. Čebele delavke nikoli ne gradijo satja vnaprej. Počakajo, da 

se pojavi medena mana takrat pa z vso vnemo nosijo med in hkrati gradijo novo satje.  

Čebele stražarji pa stražijo vhod v panj, da vanj ne vstopi vsiljivec. To so lahko druge čebele, ki si z 

ropanjem šibkejšega panja želijo prisvojiti njihovo hrano. To se po navadi konča z veliko mrtvih čebel 

in zmago močnejšega, če prej ne posreduje čebelar in rop prepreči.  

Čebelar mora pri svojem delu nositi čebelarsko obleko in pokrivalo, da ga čebele stražarji preveč ne 

opikajo. Tudi čebelar je za čebele v panju vsiljivec, čeprav lepo skrbi za njih. Vestno pregleduje panje, 

da je v njih vse v najlepšem redu, da so čebele zdrave, da jih ne napadajo zajedavci - varoje. Ko pa je 

satje polno in pokrito takrat je čas za točenje medu. Čebelar pobere polno satje in ga nadomesti z 

novim, da ga čebele spet napolnijo. Konec poletja pa je čas za krmljenje. Takrat čebelar z sladko 

raztopino nadomesti čebelam pobran med in imajo tako dovolj hrane za zimo. Takrat se začne tudi 

zdravljenje čebel. 

Najbolj od vsega je bil našim malčkom zanimiv čebelarjev klobuk. Vsi so ga hoteli imeti na glavi. Lepo 

je bilo vtikati drobne prstke v prazne satnice in otipati toplino naravnega voska. Postavili smo 



čebelarju še nekaj zelo resnih vprašanj »zakaj čebele pikajo, zakaj tako boli…«, potem pa smo vsi 

skupaj zapeli Slakovega Čebelarja. Bilo je zelo lepo …  
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