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spadajo med socialne žuželke,
ki žive v velikih skupinah.

Čebeljo družino sestavljajo mati-
ca, delavke in troti. Matica je ne-
dvomno prava čebelja kraljica, za 
katero skrbe vse delavke. Matica 
vsak dan izleže do tisoč jajčec. Iz 
njih se izležejo ličinke, ki se zabubi-
jo. V bubi se ličinka preobrazi v od-
raslo čebelo. Troti so potrebni le za 
oploditev matice, potem jih delavke 
naženejo iz panja. O tem, ali bo če-
bela živela kot trot, delavka ali ma-
tica, določa ravnanje z jajčecem. 
Ličinke, iz katerih naj bi se razvile 
matice, dobijo posebno hrano, tro-
ti se izležejo iz neoplojenih jajčec, 
delavke pa iz oplojenih.

Vse delovne naloge so enakomerno 
porazdeljene med vse člane. Vsaka 
čebela ve, kaj je njena naloga. Vsa-
ka čebelja delavka opravlja v 30 
dneh kar šest različnih poklicev:
 Prve štiri dni življenja dela kot 
čebela ČISTILKA, ki skrbi za red v 

ČEBELE

panju. Od četrtega 
do desetega dne je DOJILJA in ta-
krat krmi ličinke. Vsak čebelji otrok 
dobi na dan kar 1000 obrokov hra-
ne, zato zelo hitro raste. Nato dela 
tri dni kot SKLADIŠČNIK. Nalaga 
nektar v celice satja in prezračuje 
panj. V starosti 14 dni postane 
čebela GRADITELJICA, ki gradi 
šesterokotne celice satja. Ko je sta-
ra 18 dni, prevzame vlogo čebele 
BRANITELJICE, ki ob vhodu v panj 
odganja vsiljivce. Po opravljeni 
vojaški nalogi čebela končno posta-
ne NABIRALKA, ki leta s cveta na 
cvet in nabira nektar in cvetni prah.

PLEs

Čebele poznajo znameniti ples v 
krogu in prav posebno poplesova-
nje z zadkom. S temi znamenji spo-
ročajo drugim čebelam, kje točno 
so rože. Raziskovalci so ugotovili, 
da se čebele orientirajo po soncu.

Stefan Lesjak
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ToPLoTA

Izjemna je sposobnost čebel pri 
vzrževanju stalne toplote v panju. 
Pozimi se združijo v veliko živo 
žogo, ki v svoji sredini dosega že-
leno temperaturo. Ker je na robu 
hlad neje, delavke nenehno menja-
vajo svoj položaj. Taktiko ogrevanja 
pa uporabijo tudi pri obrambi pa-
nja. Če vdre v panj sršen, ga hipo-
ma obkoli na stotine čebel. Ropar 
se pregreje in umre.

HLAjEnjE

Če poleti postane v panju prevroče, 
nekatere čebele prše vodo, druge 
pa se postavijo v vrste in mahajo s 
krili ter tako delujejo kot živi venti-
lator.
 Če si naslednjič namažeš na tvoj 
kruh med – pomisli, koliko dela in 
kakšna »organizacija« stoji za tem.

VPrAšAnjA:

Katere zvrsti sestavljajo čebeljo 
družino?: m•••••, d•••••• 
in t••••.

Vsaka čebelja delavka opravlja v 30 
dneh kar šest različnih poklicev:
č•••••••,  
d••••••,  
s••••••••••, 
g•••••••••••, 
b•••••••••••, 
n••••••••.

Čebele se orientirajo po s••••.
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