
JARO A VČELIČKY
Jaro a včeličky patří neodmyslitelně k sobě a my si teď o jaru a včeličkách něco povíme.

Budeme se ptát a těšit se na to co všechno se dozvíme  

1) Jak bezpečně  poznáme že je jaro? 

 Úplně bezpečně  to poznáme  podle kalendáře, ale poznáme to také tak že vidíme že příroda ještě malinko spí , nicméně už jde cítit sluníčko jak

hřeje do tváří, kytičky se derou na povrch a vylétají včeličky a tím jaro opravdu začíná 



              2) Kdy se probouzí včeličky?

Včelky začínají vylétat když je teplo 10 nad

nulou přes den i o něco víc. Oni vlastně za celou

zimu nekálí proto mají plné bříško zbytků takže

jejich první let je o tom že se vyprázdní a teprve

potom začínají zjišťovat jestli  už někde  kvetou

kytičky. Je pro ně ale velké nebezpečí  když se

vrátí mrazy a  pomrznou první květy, to potom

nemají co jíst a umírají.

3) Kolik taková malá včelička nalétá km abychom měli kilo medu?

Jedna včelka to určitě nezvládne protože jedna včelka za svůj život  nasbírá asi půl lžičky medu. Včelička žije velmi krátce, asi tak 6 až 8 

týdnů, ale za tu dobu je velmi, velmi pracovitá. 

Máme krásné české přísloví, když je někdo pracovitý tak se o něm říká že je pracovitý (pilný) jako včelička. 

Jsou různé vědecké výpočty  a chytří lidé  vypočítali že k tomu aby včelička nasbírala půl lžičky medu nalétá 150 000 až 250 000 km. A 

to je strašlivě moc.

Myšlená čára kolem  pupku naší planety měří 40 000 km a když poměříme vzdálenost tak včelička by musela pro půl lžičky medu rovník 

obletět  6 krát a kousek  a nebo když vaše cesta z domu do školky je třeba 20 km tak včelička než nasbírá půl lžičky medu musí letět 

bezmála 13 000 krát, to je strááášlivě veliké  číslo 



4) Jaký je rozdíl  mezi pylem  a nektarem?

Pyl jsou samčí rostlinné buňky a je to to co je na  prašnicích, barva pylu bývá  často žlutá nebo nažloutlá.

Včelka přelétá z květu na květ a na jejich chlupaté tělíčko se pyl nachytá. 

 



Za letu jej včelka nohami otírá a formuje  do rousek na zadním páru nohou. Aby  vytvořila jeden pár rousků musí  včelka obletět přibližně 80 

kytiček.

Aby  vytvořila jeden pár rousků musí  včelka obletět přibližně 80 kytiček

 



Včelička vždy navštěvuje květy téhož druhu rostlin, díky tomu je opyluje správným pylem  a podle barvy  rousků lze poznat kterou 

rostlinu včelička navštívila.

Nektar je to co včelička saje z květu, to co krásně voní a je mokvavé okolo blizny. Je to cukernatá tekutina, kterou vytváří rostliny. Nektar

vzniká buďto v květech kam láká opylovatele ( včeličky, čmeláky, motýly, brouky a další hmyz, kolibříky  a jiné ptáčky, ale i spousta druhů

netopýrů, také savce např. vačnatce atd), nebo mimo květ kde představuje zdroj živin pro živočichy kteří za oplátku rostlinku chrání.



5) Proč by to bez včeliček nešlo?

Včeličky patří  mezi velmi důležité opylovatele. Říká se že kdyby nebyly včely že by jsme měly o 30 až 50 % méně úrody, což by byla 

ohromná ztráta.

Včeličky jsou na rozdíl od jiného hmyzu věrné. Když najdou potravu létají k ní tak dlouho dokud  na nich něco je, takže opylují důkladně , 

na rozdíl od čmeláčka, který najde květ , nabere si, odletí a pak letí na jinou kytičku, ale i čmeláčci jsou velmi důležití opylovatelé 
Včeličky bez nás mohou žít, my bez nich ne! 

Včeličkám nejvíc ubližuje člověk a pesticidy ( chemický prostředek který je určen k tlumení chorob rostlin) a  sekání trávy, medvědi, vosy,

sršni, myši, včelojedi a jiní predátoři.

Bez včeliček by život na planetě Zemi vedl k celkové devastaci ekosystému. Nejen včelička medonosná ale všechny druhy včel na 

světě a jejich pestrá druhovost jsou pro naše žití  a pro náš život zcela zásadní.

                                                                



6) Můžeme MY včelkám nějak pomoci?

Kromě  toho o čem jsme už  psali se snažíme mít zahrádky víc bohaté na kytičky, aby nekvetly jen na jaře a na podzim ale aby kvetly od 

jara AŽ do podzimu. 

Když je jaro pro včeličky chladné  můžeme pro ně udělat to že vysázíme  do truhlíčků nebo do misek různé kytičky, nejenomže 

pomůžeme včeličkám tím že je vůně přiláká, ale taky tím že zkrášlíme naše zahrádky.



7) Kterou kytičku mají včeličky nejraději?

To se nedá jednoznačně říct, ale třeba primulky, ty jsou velmi vděčné pro včeličky i čmeláky, 

                                                    
pryskyřníky v kterých si  najdou to co potřebují anebo i obyčejné macešky . Tyhle kytičky můžeme vysázet do truhlíků aby na ně včeličky 

mohly. Kytičky si najdou a začnou sbírat  nektar a pyl a tak můžeme včeličky nakrmit.

 



                                             

8) Každý živý tvor potřebuje k životu vodu, platí to i pro včeličky?

Zvláště pro včeličky! Včelička musí nanosit ročně do svého úlu až 150 litrů vody, to je obrovské množství  když si  uvědomíme že ji bere

jen tím svým malým sosáčkem. Můžeme jim připravit jednoduché pítko a tak jim pomoci  Potřebujeme k tomu větší sklenici, savý 

hadr, misku, trošičku soli, protože včelky létají na vodu která je trošičku slaná, víc než běžná voda. Ideální je voda dešťová. Vodu 

nalejeme do nádoby, přidáme malilinkato soli, hadr rozprostřeme do misky a  nakonec překlopíme sklenici dnem vzhůru. Hadr vodu 

vsákne. Tento způsob pítka je pro včeličky bezpečný protože se neutopí.



9) Co včeličky na té soli láká? 

Pravděpodobně vůně a že tato voda obsahuje minerály, proto na ni létají častěji než na čistou. Včeličky jak je známo mají rády spíše 

vodu špinavou, proto pijí z kaluží.

10) Kam nosí včelky pyl? 

Do  úlů , kde je ukládají do buněk a nebo skladují do zásob. 

1) Včeličky  opylují květ.



      

       2) Včeličky nasbírají pyl.

              3) Pyl nosí včeličky do úlu



  
                                                                                 

4) Pyl ukládají včeličky do buněk

                                                                  

11) Kromě včeliček se na jaře probouzí i další hmyz, který?

Mouchy, pavouci, brouci, škvoři, slunéčka sedmitečná a další, ale také se probouzí škůdci, jako např. mšice.



Nutno ale říci že každý tvor který vyleze ze své skrýše má své místo ať už je to škůdce nebo jejich predátor a tak je dobré nemít zahrádku

sterilní, ale mít na zahrádce domečky pro užitečný hmyz. 














