
Slovenija je najbolj 
čebelarska država v EU

Čebelarstvo je ena izmed najstarejših in najbolj 
tradicionalnih dejavnosti pri nas.

V Sloveniji se s čebelarstvom ukvarja več kot 
10.000 čebelarjev, ki v povrečju čebelarijo s po 
16 panji čebel. Po številu čebelarjev je Slovenija 
s skoraj 5 čebelarji na 1.000 prebivalcev v samem 
vrhu držav članic EU.

Slovenija je v svetu poznana kot čebelarska 
dežela in je veliko prispevala k svetovnemu 
čebelarstvu. Naši čebelarji spadajo med vodilne 
po znanju in tehnologijah.

Poraba medu se v Sloveniji povečuje. Od leta 
2000, ko je ocenjena poraba na prebivalca 
znašala nekaj več kot en kilogram, se je v zadnjih 
letih povečala na približno 1,4 kg.

Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) je društvena, 
neprofitna strokovna organizacija, ki so jo 
leta 1873 ustanovila čebelarska društva 
za uresničevanje skupnih interesov. ČZS 
sodeluje z državnimi organi in organizacijami 
pri načrtovanju kratkoročne in dolgoročne 
kmetijske politike na področju čebelarstva 
ter pospešuje pridelavo, predelavo in porabo 
čebeljih pridelkov.

V Sloveniji je čebelarstvo močno zasidrano v 
ljudsko zavest. Dobre pogoje za čebelarjenje 
ponuja tudi ohranjeno naravno okolje. Čebelarje 
najdemo na podeželju, pri čemer se v zadnjem 
času uveljavlja tudi urbano čebelarstvo.
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DAN ČEBEL

Če bodo izumrle čebele, bo 
ogroženo tudi človeštvo!

Čebele so zelo pomembne opraševalke in 
zagotavljajo eno tretjino hrane. Če čebele 
izginejo, sicer ne bi bili lačni, ostali pa bi brez 
sadja in zelenjave. Če bi čebela izginila s planeta, 
bi pomenilo, da je planet zelo onesnažen in smo 
z Zemljo naredili nekaj hudo narobe. To bi bila 
napoved, da bo čez nekaj let izumrl tudi človek.

Zato – ukrepajmo, da bodo čebele preživele. 
Tako bodo preživeli tudi ostali opraševalci, ki 
so nujno potrebni, da je v naravi ravnovesje in 
narava funkcionira tako, da lahko preživi tudi 
človek.

Le s kupnim prizadevanjem lahko poskrbimo za 
varstvo čebel in njihovega življenjskega prostora. 
Vsak lahko pripomore čebelam s sajenjem in 
setvijo medovitih rastlin, ki predstavljajo dodaten 
vir medičine in cvetnega prahu – pa naj bo to na 
balkonu, cvetličnem vrtu, okolici hiše ali na njivi.

Znane medovite rastline so meta, žajbelj, sivka, 
šetraj, materina dušica, bazilika, sončnica, ognjič, 
ajda, leska, vrba, sadno drevje.

Spoštujmo in negujmo 
čebele – od njih je odvisen 
naš obstoj. 
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Zakaj 20. maj?

Slovenci smo čebelarski narod, čebelarjenje ima 
v Sloveniji poseben status kmetijske dejavnosti. 
V Sloveniji je zato zavedanje o pomenu čebel in 
skrbi zanje na visoki ravni.

Slovenija je v okviru Organizacije združenih 
narodov (OZN) predlagala, da se za svetovni 
dan čebel razglasi 20. maj. Prvič smo ga uradno 
praznovali leta 2018.

20. maja se je rodil Anton Janša (1734 - 1773), 
slovenski čebelar, pionir sodobnega čebelarstva 
in eden največjih strokovnjakov za čebele tistega 
časa. Bil je akademsko izobražen slikar in čebelar, 
prvi učitelj čebelarstva na cesarskem Dunaju. 

Napisal je dve odmevni strokovni knjigi (Razprava 
o rojenju čebel in Popolni nauk o čebelarstvu), 
ki sta takrat prinesli veliko novosti in svetovno 
čebelarsko znanje ter ovrgli precej tedanjih 
krivih naukov. Kot čebelar je znan po spremembi 
velikosti panjev in njihovi obliki, ki je omogočila 
skladanje panjev v blok. Kot slikar je panjske 
končnice tudi poslikaval.

Panj Janše na Breznici (en.wikipedia.org)

Morda niste vedeli … 

• Čebele oprašujejo kar 170.000 vrst rastlin.

• Vsaka tretja žlica hrane na svetu je odvisna 
  od opraševanja.

• Kranjska čebela je avtohtona slovenska 
 čebelja rasa in druga najbolj razširjena 
 čebelja rasa na svetu.

• Čebelja družina je tako velika kot majhno 
  mesto – v njej živi 30.000 do 60.000 čebel.

• Za kilogram medu morajo čebele obleteti 
 štiri milijone cvetov in preleteti skoraj 
 200.000 km.

• Čebela na dan obleti do 4.000 cvetov in 
  nabere do 800 mg medičine.

• Življenjska doba čebele je v pašni dobi 
 5 -  7 tednov.

• Medonosne čebele so edina vrsta, ki po piku 
 umre.

• Ena čebela mora za 1 kg medu v panj prinesti 
 3 – 4 kg medičine.

• Ena sama medonosna čebela lahko v svojem 
 življenju nabere eno dvanajstino čajne žličke 
  medu.

Če naletimo na čebele 
jih ne ubijajmo, 

potrebujemo jih!

Brez čebel ni življenja

Čebele so eden od pomembnih opraševalcev, 
ki zagotavljajo hrano in prehransko varnost, 
trajnostno kmetijstvo, biotsko raznovrstnost ter 
pomembno doprinesejo k blažitvi podnebnih 
sprememb in ohranjanju okolja.

Znanstvene študije dokazujejo, da so v 
zadnjem obdobju čebele vedno bolj ogrožene. 
Raziskovalci so ugotovili, da so glavni vzroki 
odmrtja čebel:

• medovita območja izginjajo zaradi vse 
številčnejših monokultur,

• množična uporaba izdelkov za zaščito rastlin 
v sodobnem kmetijstvu in njihovi vplivi na 
opraševalce,

• novi škodljivci,
• urbanizacija, ki krči kmetijski prostor,
• podnebne spremembe.

Če se bo izginjanje čebeljih družin nadaljevalo 
ali celo naraščalo, lahko to privede do zloma 
gospodarstva, ogroženo bo tudi naše zdravje in 
počutje.


