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Čebela, čmrlj, osa in sršen – 
Spomladi in pole% se bojimo čebel in os. 
To se dogaja zato, ker je veliko ljudi aler-
gičnih na strup teh živalc in ta strup je za 
nekatere celo življenjsko nevaren. Ko na 
prostem jemo in pijemo, se nam te žu-
želke rade pridružijo. Ampak kako jih ra-
zlikujemo? 

Kakšno je njeno telo? Ima žuželka 
dlako? 
Telo čebele in čmrlja je vide% okroglo. 
Vitko telo pa imata osa in sršen. Poleg 
tega nosita čebela in čmrlj dlačice. Miro-
ljubni čmrlj ima še daljše dlačice kot če-
bela in je vide% mehek. Telo ose pa je 
gladko, ker nima dlačic. Samo pri sršenu 
vidimo nekaj kratkih dlačic. 

Kakšne barve so? 
Čebele in čmrlji so temnejše barve kot 
ose in sršeni. Njihova rumena barva se 

sve% bolj kot jantar ali rjavo.  Pri osah in 
sršenu je rumena barva bolj žareča in 
močna.      

Ali žuželka pogine, ko piči? 
Ko čebela s svojim strupenim želom piči, 
umre. Žela ne more več izvleči. Celo želo 
se namreč odtrga s telesa čebele in to 
povzroči smrtno rano. V nasprotju s če-
belo pa osa lahko večkrat piči, ker pre-
prosto potegne želo spet nazaj. 

S čim se te žuželke krmijo? 
Čebele in čmrlji nabirajo pelod ter nektar 
rož in cvetov. Ose in sršeni so bolj ropar-
ski in se krepčajo s sladkim sadjem, pi-
jačo in odpadki hrane, prav tako pa lahko 
požrejo tudi druge žuželke. To se pravi: 
če vidiš na nogah  rumeno-črne žuželke 
pelod (majhne rumene kepice), potem 
gre verjetno za čebelo.

Čebela                                                   Čmrlj 
telo: okroglo                                                     telo: okroglo                                                         

dlaka: da (kratke dlačice)                               dlaka: da (kratke dlačice)                                   

barva: jantarsko rjava, rjava                          barva: jantarsko rjava, rjava         

želo: Žuželka umre, ko je z njim pičila.         želo: Nima zalusta.  

hrana: pelod, nektar                                       hrana: pelod, nektar                                           

V naslednji tabeli vidiš na najpomembnejše razlike med čebelo, čmrljem, 
oso in sršenom. 
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 Kako se razlikujejo?

Potrebuješ: 
•  krompirček 
•  lupilnik za krompir 
•  nož 
•  dve skodelici 
•  nekaj vode 
•  sol

Naravoslovni 
poskusi 

Krompirjeva palčka, ki je bila v slani vodi, se je med poskusom skrajšala in postala mehka, medtem ko se 
palčka v običajni vodi ni spremenila. Krompir v celicah vsebuje veliko vode in le malo soli. V slani vodi je veliko 
delčkov soli, ki bi se rade obdale s čim več vode. Zato potegnejo vodo iz krompirja, ki se posledično skrajša in 
postane mehak. To se lahko zgodi, ker so celice propustne za vodo. S tvojimi kožnimi celicami                                        
bi se dogajalo enako, če bi bil_ nekaj ur neprekinjeno v slani vodi. 

Pitna voda – 
slana voda
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Olupi krompirček ter z nožem izreži dve enako debeli 
in enako dolgi palčki. Skodelici napolni z vodo, v eno 
dodaj še čajno žličko soli. Eno palčko daj v skodelico           
z vodo, drugo palčko v skodelico s posoljeno vodo.          
Primerjaj dolžino in debelino palčk po š%rih urah.             
Kaj se je zgodilo?

Osa                                                               Sršen 
telo: vitko                                                                telo: vitko    

dlaka: Je nima.                                                        dlaka: Je nima. 

barva: rumena                                                        barva: rumena, rdečkasta                                 

želo:  Z njim lahko večkrat piči.                            želo:  Z njim lahko večkrat piči.              

hrana: žuželke, sadje, pijača, ostanki hrane      hrana: žuželke                 




