Zakaj so čebele in drugi opraševalci pomembni?
Za svet brez lakote:
• vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševanja;
• čebelji pridelki so bogat vir nujno potrebnih hranil.
Za trajnostno kmetijstvo in delovna mesta:
• z opraševanjem povečujejo kmetijsko pridelavo ter
pestrost in raznolikost na naših njivah in krožnikih;
• milijonom ljudi zagotavljajo delovna mesta in so
pomemben vir prihodkov za kmete.
Za ohranjanje okolja:
• skrbijo za biotsko raznovrstnost v naravi in
pozitivno vplivajo na celoten ekosistem; so dober
pokazatelj stanja okolja.
Zakaj Slovenija?
• Je čebelarska država, ki skrbi za okolje in za
prihodnost planeta.
• Je v svetovnem vrhu po številu čebelarjev
na prebivalca - vsak 200. prebivalec je čebelar.
• Bila je prva država članica EU, ki je čebele
zakonsko zaščitila.
• Že leta 2011 je med prvimi državami
članicami EU na svojem ozemlju prepovedala
uporabo nekaterih čebelam najbolj škodljivih
pesticidov.
• Slovenski čebelarji so znani po strokovnosti,
naprednih čebelarskih tehnologijah in
posebnostih, kot so pobarvane panjske
končnice, čebelnjaki in tradicionalni panji.
• Leta 2018 je bila ustanovljena Slovenska
čebelarska akademija, ki v okviru razvojnega
sodelovanja razširja znanje o čebelarstvu v
mednarodnem prostoru, še posebej v državah v
razvoju.
• Čebela, predvsem avtohtona kranjska sivka
(Apis mellifera carnica), ki je druga najbolj
razširjena podvrsta na svetu, je del slovenske
narodne identitete.

Zakaj 20. maj?
Mesec maj je mesec čebel:
• na severni polobli je pomlad, čas, ko so čebele
najdejavnejše, začnejo rojiti in so najštevilčnejše;
• na južni polobli je jesen, čas spravila čebeljega
pridelka;
• 20. maj je rojstni dan Antona Janše (1734–1773),
ki velja za pionirja sodobnega čebelarstva in enega
največjih strokovnjakov svojega časa.
Zakaj svetovni dan čebel?
Čebele in drugi opraševalci so ogroženi in
nujno je, da jih zaščitimo.
Ogrožajo jih:
• bolezni, kot so varoza, nosemavost in virusne
okužbe;
• pomanjkanje virov hrane zaradi intenzivnega
kmetijstva (monokulture, pogoste košnje
travnikov);
• uporaba pesticidov v kmetijstvu;
• novi škodljivci, ki se zaradi globalizacije hitreje
širijo po svetu;
• povečevanje mest, zaradi česar se zmanjšuje
njihov življenjski prostor;
• podnebne spremembe.
Zato je Republika Slovenija, na pobudo
Čebelarske zveze Slovenije, Organizaciji
združenih narodov predlagala, da se 20. maj
razglasi za svetovni dan čebel. Po treh letih
mednarodnih prizadevanj je bil 20. decembra 2017
slovenski predlog soglasno potrjen, 20. maj pa s
tem razglašen za svetovni dan čebel.

PET STVARI, S KATERIMI POMAGAM ČEBELAM
IN DRUGIM OPRAŠEVALCEM TER SKRBIM ZANJE
1. Na balkonih, terasah, travnikih in vrtovih v okrasne
namene sadim oziroma sejem medovite rastline.
2. Doma - na balkonu, terasi ali vrtu - postavim
gnezdilnico za čebele; lahko jo naredim sam ali pa
jo kupim.
3. Izogibam se košnji v času največjega razcveta
rastlin in kosim travo v večernih urah.
4. Če že škropim, uporabljam čebelam neškodljive
pesticide in škropim v brezvetrnem vremenu
zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko se čebele
umaknejo v panje.
5. Ozaveščam o pomenu čebel in kupujem med ter
druge čebelje pridelke pri lokalnem čebelarju.

Prenesi aplikacijo “AR Bee World” in si preko
slik označenih z
oglej filme o čebelah.
Nato se z mobilno napravo približaj še logotipu
»Svetovni dan čabel« in naredi »selfi« s čebelo.
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