
 

  

20. 5. 2020 
Intervju: Čebelarska zveza, predsednik Boštjan Noč   

  
https://www.youtube.com/watch?v=p1vZfjUCJGs 
 

Svetovni dan čebel obeležujemo 20. maja. Na ta dan se je leta 1734 rodil pionir 
sodobnega čebelarstva Anton Janša. 

Svetovni dan je posvečen čebelam in drugim opraševalcem, ki igrajo pomembno vlogo pri 
varnosti s prehransko preskrbo, njihova prisotnost pa je tudi pokazatelj stanja lokalnega 
okolja. Poleg tega je človek udomačil čebele za pridobivanje medu in drugih čebeljih 
pridelkov (na primer matični mleček, cvetni prah, čebelji vosek in propolis). 

     

Zapleši čebelji ples: https://www.youtube.com/watch?v=FehJxparRQ4  
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Poslušaj Slakovega Čebelarja: https://www.youtube.com/watch?v=Owa6vJRnYfc 

Svet na pobudo Slovenije praznuje svetovni dan čebel 

https://www.rtvslo.si/okolje/narava/svet-na-pobudo-slovenije-praznuje-svetovni-dan-cebel/455458 

 

Ustvarjajmo skupaj                      

          

ČEBELICE:   http://krokotak.com/2019/05/bee-craft-for-kids/ 

                           

METULJ: http://krokotak.com/2018/04/paper-butterfly/ 

 

ŽUŽELKE: http://krokotak.com/2017/04/bugs-from-ice-cream-wooden-sticks/ 
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Zakaj prav 20. maj? 
Slovenija je predlagala, da se svetovni dan čebel zaznamuje v maju, ko so čebele na severni 
polobli najdejavnejše in se začnejo razmnoževati, obenem pa je v tem času potreba po 
opraševanju največja, na južni polobli pa je tedaj jesen, čas spravila čebeljega pridelka in s tem 
dnevi in tedni medu. 
20. maj je tudi rojstni dan Antona Janše (1734-1773), ki velja za pionirja sodobnega 
čebelarstva in enega največjih strokovnjakov za to področje v tistem času. Bil je prvi učitelj 
sodobnega čebelarstva na svetu, ki ga je cesarica Rimskega cesarstva Marija Terezija 
imenovala za stalnega učitelja na novi šoli za čebelarstvo na Dunaju. 
Pomen čebel 
Podatki FAO (Organizacije za hrano in kmetijstvo pri Združenih narodih) kažejo, da imajo 
čebele in drugi opraševalci neprecenljivo vrednost pri zagotavljanju svetovne varnosti 
preskrbe s hrano. Od opraševanja je namreč odvisna kar tretjina vse pridelane hrane na svetu 
oziroma vsaka tretja žlica hrane. 
Slovenija in čebele 
Slovenija se uvršča v sam svetovni vrh po številu čebelarjev na prebivalca, kjer je vsak 200. 
prebivalec čebelar. Za več deset tisoč Slovencev je čebelarstvo način življenja z dolgo tradicijo, 
čebela, še posebej avtohtona kranjska sivka, pa je del slovenske narodne identitete. Slovenija 
je edina država članica Evropske unije, ki je zakonsko zaščitila svoje čebele, poleg tega je leta 
2011 med prvimi državami članicami EU na ozemlju Slovenije prepovedala uporabo nekaterih 
čebelam škodljivih pesticidov. 
 
 

        

 

20. 5. 2020, pripravila Mateja Korenič,  

Vir: splet 

 


