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SVETOVNI DAN ČEBEL

20. maj 

Rojstni datum Antona Janše
- 1734 – 1773 
- utemeljitelj sodobnega 

čebelarstva
- svetovno znan strokovnjak za 

čebele
- prvi moderni učitelj čebelarstva 
- stalni učitelj čebelarstva na 

Dunaju v času Marije Terezije

Razglašen 2017
na pobudo Slovenije



ČEBELE
Žuželke – podred 
ozkopasnih os 
(Apocrita)

20 000 vrst (9 družin)

Prehranjevanje: nektar, 
cvetni prah 

Opraševalci

Zgradba: 
- košarice za prenašanje 

nektarja 
- želo za obrambo
- dlake imajo elektrostatični 

naboj
- življenjska doba je 40-60 

dni



ČEBELJA DRUŽINA

Skrb za potomstvo 

Družino sestavljajo matica, troti in čebele 
delavke

V enem gnezdu živi več zaporednih 
generacij

Komunicirajo z vibracijami ali 
ritmičnim nihanjem oprsja



POMEN ČEBEL

Večina hrane prihaja iz 
rastlin, ki jih oprašijo čebele

Zavedali so se ga že v 
pradavnini – čebele so 
prisotne v mitologiji, 
religijah, z motivi čebel 
so poslikane grobnice… 

Človek močno 
ogroža obstoj 
čebel s:
- pesticidi,
- uničevanjem 

naravnih 
habitatov,

- sajenjem 
monokultur,

- globalnim 
segrevanjem, 

- podnebnimi 
spremembami

IZUMIRANJE ČEBEL LAHKO 
PRIPELJE DO SVETOVNE LAKOTE



ČEBELE IN SLOVENIJA
Slovenci smo čebelarski narod

Pomembni čebelarji: Anton Janša, 
Peter Pavel Glavar, Anton Žnideršič, 
Janez Anton Scopolj

Čebelarstvo ima poseben 
status

Panjska končnica je 
slovenska etnološka 
posebnost



KRANJSKA ČEBELA ali KRANJICA

Avtohtona slovenska 
čebela, 

druga najbolj razširjena 
pasma na svetu

Zaradi trgovine s 
čebelami je razširjena 
po celem svetu

Značilnosti: delavnost, 
odpornost proti mrazu 
in boleznim, mirnost in 
dobra orientacija

Običajno je 
sivkaste barve, 
zato ji rečemo 
tudi kranjska 
sivka

Nevarnosti: 
zajedavske pršice Varoje, 
intenzivno kmetijstvo in 
klimatske spremembe



ZLATA ČEBELA

Mednarodna 
nagrada za 
posameznike, ki so 
veliko prispevali k 
čebelarstvu 

Podeljuje Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Republike 
Slovenije

Nagrajenec 2022 je Boštjan 
Noč, predsednik Čebelarske 
zveze Slovenije.

Letošnja tema: „Bodi 
vključen: praznujmo 
raznolikost čebel in 
čebelarjenja.“
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