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2 včely

Včela patrí medzi blanokrídly hmyz s dokonalou premenou. Telo každého jedinca sa skladá z hlavy, hrude a bruška. 
Telo je na povrchu spevnené chitínom a je pokryté chĺpkami. Dva páry blanitých krídel sú vystužené žilnatinou. Veľké 

zložené oči uložené po stranách hlavy vnímajú skôr pohyb ako statické objekty. Na temene hlavy sa nachádzajú ďalšie tri 
jednoduché oči, ktoré včela využíva na orientáciu. Včela úplne inak vníma farby ako človek. Červenú farbu takmer nevidí 
a najlepšie vníma modrú a žltú. Má tri páry nôh. Na prostrednom páre má včela kefky, ktorými včela zmetá peľ zo svojho 
tela do košíčkov na poslednom páre nôh. 

Chitín je polysacharid, ktorý spevňuje vonkajšiu kostru hmyzu. 

Včely žijú v spoločenstvách, ktoré môže tvoriť 
až 60 000 jedincov, potom už žiadny člen 

takéhoto spoločenstva nie je schopný samostatnej 
existencie. Včelia kolónia má svoje presné pravidlá 
a hierarchiu. Na jej čele stojí včelia matka – 
kráľovná, ktorá kladie vajíčka, a tak udržuje 
spolu s robotnicami potrebný počet jedincov v 
úli. Najpočetnejšou skupinou sú robotnice. Tie 
sa starajú o včeliu matku, vajíčka a larvy, čistotu 
úľa, stavajú plásty, zaobstarávajú potravu (nektár 
a peľ) a udržujú stálu teplotu v úli. Samce – trúdy 
sa v úli vyskytujú len na jar a na začiatku leta, kedy 
v dobe rojenia oplodnia mladú matku. Potom ich 
robotnice z úľa vyháňajú.  

Vedci a včelári dnes bijú na poplach: „Ubúdajú nám 
včely!“ Prečo taká panika kvôli tak drobnému 

stvoreniu? A ešte nás môže aj uštipnúť! Bez niektorých 
druhov rastlín a živočíchov by človek na tejto planéte 
nemohol existovať... a vlastne ani mnoho ďalších 
organizmov... Včela práve takýmto tvorom je a jej 
usilovnosť pomáha prežiť nielen nám.

Vôňa látky - feromónu, ktorú včelia matka vylučuje upevňuje 
súdržnosť včelieho spoločenstva a láka trúdov. Prii jeho 
nedostatku začnú robotnice zakladať nové matečníky pre 
odchov včelích matiek.

Včela pravdepodobne pochádza z južnej až juhovýchodnej 
Ázie. Už pred 6000 rokmi ju chovali starí Egypťania, čo 
dokazujú jej vyobrazenia v starých hrobkách a chrámoch.

Použitie žihadla na sebaobranu je pre včelu smrteľné. Na 
žihadle sú dozadu ohnuté háčiky, preto ostane zabodnuté. 

Spolu s ním sa však vytrhne z včely aj jedový aparát (ktorý do 

  Viete, že...?  Viete, že...?

Ako žijú včely

CHARAKTERISTIKA  
VČIEL  

Včela medonosná (Apis mellifera) 

Motto:
„Z včelárstva naučil som sa prírodu viac poznať a 
viac milovať, než z mnohých kníh učených.“

J. A. Komenský
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Rozmnožovanie veľkého množstva rastlín na svete úplne 
závisí od  opelenia včelami. Opeľujú okolo 80 % všetkých 
poľnohospodárskych plodín. Pre človeka majú teda veľký 
význam hlavne ako opeľovače plodín. Bez včelieho opeľovania 
by sme nemohli jesť ovocie, ako sú napríklad jablká, orechy, 
broskyne, jahody, čerešne, uhorky, dyne a množstvo ďalšieho 
ovocia a zeleniny. Približne tretina všetkej našej potravy závisí 
priamo alebo nepriamo od včiel.

tela obete vylučuje jed), kus zadočku a tráviaceho traktu a 
včielka tak umiera.

Včela dokáže kmitať krídlami až 200-krát za sekundu!

Na výrobu 1 kg medu potrebujú včely 4 až 10 kg rastlinného 
nektáru, čo znamená asi 60 000 výletov z úľa.

Včelia kráľovná sa dožíva 2 až 6 rokov, robotnice 5 týždňov 
počas letných dní a 4 až 7 mesiacov počas zimy, trúdy si lietajú 
na svete iba 30 až 60 dní.

Prečo sú včely užitočné

Aká je to dokonalá premena hmyzu? Ako sa 
odborne nazýva? 

Ako sa nazýva spoločenstvo včiel? 

Ktoré druhy hmyzu ešte žijú takýmto spôsobom 
života v  spoločenstve?

Čo je opelenie?

Na čo sa používa rojnica?

Zistite a popíšte, čo je včelí tanec.

Urobte si malú súťaž, kto prvý z vás najrýchlejšie 
napíše, ktoré  produkty človek získava od včiel.

Kto som? Ľudia kvôli mne začali chovať včely v 
Egypte 2000 rokov pred Kristom a používali ma 
aj na hojenie rán. Som viskózna, sladká a lepkavá 
tekutina, ktorú vytvárajú včely zahusťovaním 
sladkých štiav – predovšetkým nektáru kvetov. 
Mám výbornú chuť, pre ktorú mi dávate prednosť 
pred cukrom a inými sladidlami. Mám vhodné 
chemické vlastnosti pre pečenie. Kvapalný sa 
nekazím. Vďaka vysokému obsahu cukru ničím 
baktérie. Nemôžu sa na mne uchytiť ani kvasinky 
zo vzduchu, pretože obsah vody je príliš nízky. 
Patrím medzi tzv. superpotraviny, zo všetkých 
prírodných produktov mám najvyšší a vyvážený 
obsah základných cukrov a širokú škálu zložených 
cukrov, ktoré sú pre živý organizmus nevyhnutné 
a zároveň obsahujem nespočetné množstvo 
vitamínov, minerálov, enzýmov a liečivých látok, s 
antibakteriálnym, antioxidačným a omladzujúcim 
účinkom. Sám o sebe som sterilnou látkou, 
lebo svojím zložením znemožňujem množenie 
mikroorganizmov, preto som jednou z mála 
prirodzene trvanlivých potravín. Moje liečivé 
účinky do veľkej miery vychádzajú z účinkov 
rastliny, z ktorej včela prinesie nektár do úľa.

  

Úlohy:

  

Otázky:
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V posledných rokoch v mnohých častiach sveta klesla 
včelia populácia o tretinu. Vedci stále nevedia 

presne, prečo tak veľmi stúpa úmrtnosť včiel, ale 
niektoré príčiny už boli stanovené:

- Stále častejšie sa vyskytujúce včelie choroby. 
Súbor faktorov, ktoré ich vyvolávajú, nie sú úplne známe. 
Napríklad mor včelieho plodu výrazne znižuje stavy včiel 
na Morave.              

- Parazity, ktoré preniknú do včelích úľov, zabíjajú 
celé včelie populácie, hlavne klieštik včelí. 
                                                                                                                                
- Chemické postreky (insekticídy - presnejšie 
neonikotinoidy, ktoré sú v Európe dočasne zakázané) 
používané proti poľnohospodárskym škodcom môžu 
zabíjať aj včely, prípadne spôsobovať ich genetické 
mutácie.

- Pestovanie poľnohospodárskych monokultúr 
vedie k výraznému zníženiu rozmanitosti  ponuky výživy.

- Stále väčšie časti krajiny bez kvetov ponúkajú 
menej potravy pre včely (najmä v USA obrovské lány 
pšenice, kukurice a pod.).

- Starnutie populácie včelárov, čo má za následok aj 
menej včelstiev.

PRÍČINY ÚBYTKU  
VČIEL

Klieštik včelí
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Okolo roku 2005 zaznamenali v USA hrozivú epidémiu 

a pomenovali ju ako syndróm kolapsu včelstiev. 

Vtedy veľkému množstvu chovateľov včiel zo dňa na 

deň z úľov odleteli dospelé  jedince, opustili kráľovnú 

aj larvy a jednoducho zmizli. Ostali tak celé oblasti 

bez včiel a  včelári tam musia dochádzať aj naprieč 

niekoľkým štátom, aby zabezpečili opeľovanie plodín. 

Takéto prípady sa vyskytli aj v Európe, ale nie až v takej 

miere ako v USA. 

Včelia epidémia

Čo znamená výraz „sociálny hmyz“?

Čo je apiterapia?

Zistite, koľko včelárov vo svojom okolí máte. 
Informujte sa u nich o problematike chovu včiel. 
Zorganizujte besedu so včelárom, nech vám vysvetlí 
podrobnosti z tajomného života včiel a skontroluje 
vami navrhnuté a skonštruované úle.

Vo svojom voľnom čase skúste svojpomocne zhotoviť 
domčeky pre včely samotárky či iný hmyz z rôznych 
materiálov (drevo, tehla, hlina, plastové fľaše a pod.). 
Navŕtajte do nich otvory rôznej hĺbky a veľkosti (od 
6 do 10-12 mm). Ak ich skonštruujete tak, aby sa 
dali jednotlivé časti odobrať a vidieť prierez chodieb, 
budete môcť doma alebo počas hodín biológie 
sledovať obsadenosť domčekov, ale napríklad aj 
vývin lariev a kukiel. Dbajte však na to, aby ste 
im pozorovaním neublížili a zbytočne ich nerušili! 
Domčeky spravidla umiestňujeme na východnú 
svetovú stranu tak, aby mali dostatok slnečného 
žiarenia počas celého roka.

Vymenujte ďalšie druhy zvierat, ktoré sa podarilo 
človeku skrotiť a chovať doma - domestifikovať.

Vyskúšajte si úlohu včiel. Pomocou malých štetcov 
hľadajte a opeľujte kvety rastlín v okolí školy. Do 
zápisníka si zaznačte, koľko kvetov sa vám za 5 
minút podarilo opeliť a aké to boli druhy. Mali by ste 
dostatok potravy v okolí vašej školy ako včely, alebo 
nie? Myslíte, že by bolo možné, aby človek zastúpil 
včely v ich úlohe? Diskutujte o tomto probléme.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Motto:
„Pokiaľ by zmizli na zemi včely, ostávajú ľuďom len 
štyri roky života.” 

Albert Einstein
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Motto:
„Včely sú zaujímavá kniha. Otvor ju a uvidíš, čo všetko sa ti 
postupne bude objavovať.“

Vilém Mrštík

Samozrejme okrem včely medonosnej (ktorej 
miesto je nezastupiteľné) existujú  v prírode aj 

iné významné opeľovače.
Patria sem napríklad: vyrojené včely, včely 
samotárky, čmeliaky,  motýle,  či niektoré druhy 
múch a chrobákov. 

Včely samotárky a čmele v prirodzenom prostredí 
využívajú rôzne dutiny a diery v zemi, na hlinitých 
svahoch, či starom práchnivejúcom dreve. Žijú veľmi 
nenápadným spôsobom života, a preto často nie sú 
objektom pozornosti ani u profesionálnych včelárov.

V Európe žije asi 700 rozličných druhov samotárskych 
včiel, ktoré málokto pozná a vie ich rozlíšiť. Tieto 
druhy včiel nie sú vôbec náročné. V dutinkách 
nachádzajú vhodný úkryt pre svoje potomstvo, 
kde do komôrok znesú vajíčka a k nim pridajú ešte 
potravu pre larvy – zmes peľu, nektáru, niekedy 
medu a komôrku uzavrú buď hlinou, alebo časťami 
listov, ktoré odhryznú z rastlín. 

Aj týmto druhom opeľovačov môžeme aspoň z časti 
pomôcť a vytvoriť im vhodné podmienky pre život. A 
to výrobou „hmyzích domčekov“, výsadbou rôznych 
druhov kvitnúcich kvetín – v záhrade by malo stále 
niečo kvitnúť, nezakladať len trávniky.  Netreba 
zabúdať ani na zdroj vody. 

Ďalší opeľovači

V Čínskej provincii Sečuan v hruškových sadoch boli v 
minulosti včely obrovskou chybou človeka vyhubené  
pesticídmi a ich úlohu pri opeľovaní prebrali robotníci, 
ktorí s malými štetcami v ruke museli opeľovať každý 
kvet. 

Niektorí vedci predpokladajú, že včely ako hmyz žijúci 
v organizovanom spoločenstve trpia  “civilizačným” 
stresom a chorobami rovnako ako ľudia.

Vo veľkých metropolách ako je napr. Londýn sa v 
poslednej dobe rozširuje tzv. mestské včelárenie. Včely 
sú veľmi prispôsobivé a  parky, botanické záhrady, či 
balkóny a terasy s kvitnúcimi rastlinami im ponúkajú 

bohatý zdroj potravy. 

 
 
 
Podľa štatistík ministerstva poľnohospodárstva v ČR 
chýba asi štvrť milióna včelích rodín na to, aby boli 
ideálne opelené všetky hmyzom opelivé rastliny. 
Slovensko je podľa odhadov na tom podobne. 

U nás žijú desiatky rôznych druhov samotárskych včiel 
a každý z nich má trochu odlišný spôsob života.

V Kráľovej pri Senci dobrovoľníci v rokoch 1930 – 1932 
svojpomocne vybudovali spoločné včelárske kultúrne 
a vzdelávacie centrum (Včelárska paseka - múzeum 
a skanzen). V múzeu sú rôzne včelárske pomôcky a 
zariadenia, unikátne zbierky úľov a literatúra potrebná 
na chov včiel.

  Viete, že...?



včely 7 

Z medonosných alebo včelárskych rastlín, ktorými sú dreviny aj byliny,  berú včely znášku vo väčšom množstve. Sú to 
nektár, peľ alebo medovica. Jedinou potravou včiel je nektár a peľ, ktorý zbierajú práve z týchto rastlín. 

Nektár vylučujú rastliny špeciálnymi pletivami, ktoré sa nazývajú nektáriá. Táto sladká šťava je produktom fotosyntézy. 
Nektár je rozhodujúcim činiteľom príťažlivosti kvetu. Rozhodujúca je jeho kvalita, obsah cukrov a jeho množstvo. 

Peľ vzniká v peľnici tyčinky, ktorý sa neskôr prichytí na bliznu piestika, a tak dôjde k opeleniu a následne oplodneniu kvetu. 
Hlavným zdrojom bielkovín pre včely a plod je práve peľ. Okrem bielkovín získavajú z neho aj vitamíny a minerály. Peľ je 
hlavným zdrojom potravy na jar, keď ešte nie je dostatok nektáru. Keď je nektáru a peľu nedostatok, tak ich včely zbierajú 
aj z vetroopelivých rastlín (napr. topoľ, lieska, jelša).

Medovica je tiež sladká šťava vylučovaná voškami a inými bezstavovcami, ktoré sa živia šťavami z rastlín. Tieto výlučky 
potom včely zbierajú väčšinou po odkvitnutí rastlín obsahujúcich peľ.

Včela rozlišuje aj farbu kvetov, ale v inom spektre ako človek. Dobre vníma farbu modrú (fialovú), žltú a bielu, preto je aj 
väčšina kvetov v týchto farbách, nevníma farbu červenú (vlčí mak len odráža ultrafialové lúče). 
Vôňu kvetov vníma včela čuchovými receptormi na tykadlách. To, či sa nektár nachádza v kvete a akú má kvalitu, zistí včela 
veľmi rýchlo i bez ponorenia cuciaka. Prchavé oleje vylučované rastlinami vnímajú včely na veľké vzdialenosti.

Veľa rastlín je odkázaných na včelu ako opeľovača. V prírode sú dreviny – stromy a kríky, kultúrne rastliny, ale aj množstvo 
nekultúrnych rastlín prispôsobené tak, že včelstvám poskytujú od skorej jari do skorej jesene množstvo kvetenstiev.  Z 
nich včela čerpá obživu pre seba, z ktorej časť spotrebuje a časť ukladá ako zásoby na zimné obdobie. Včelárske rastliny 
môžu byť umelo vysádzané, alebo rastú úplne prirodzene v rôznych nadmorských výškach, a teda i rôznych prírodných 
podmienkach. Za touto včelou pašou lietajú niekedy aj 8 kilometrov od úľa.
Rôznorodosť druhov medu sa odvíja od ročnej doby, kedy kvitnú medonosné rastliny. V stredných a severnejších regiónoch 
Slovenska prináša jar zmes medov z púpavy, poľných kvetov, trniek, repky a kvetov 
ovocných stromov. Leto poskytuje nektár z malín, černíc, lipy, ďateliny a koniec leta 
zase poskytuje medovicu. Na juhu krajiny je postupnosť nasledovná: repka - agát - 
slnečnica.

Rôzne druhy nektáru alebo medovice zbierajú včely z kvetov, listov i ihličia. 

Väčšina rastlín je opeľovaná hmyzom . Nazývame ich entomofilné rastliny. 

LÁKADLÁ PRE 
OPEĽUJÚCI HMYZ



8 včely

Na Slovensku je asi 90% rastlín hmyzoopelivých, zvyšok 
pripadá na vetromilné druhy, druhy opeľujúce sa iným 
spôsobom tvoria zanedbateľnú časť. 

Až 3/4 hmyzoopelivých rastlín je u nás opelených práve 
včelou medonosnou.

Poznáme kvetový (nektárový), medovicový a zmiešaný med. 

Medovicový med nie je určený do čaju alebo na pečenie, ale 
skôr lyžičku denne - ako liek.

Z hľadiska opeľovania je lucerna siata najproblematickejšia 
rastlina. Má špeciálny pružinový systém kvetu, ktorý včelu 
medonosnú udieraním do mäkkej časti hlavy odradí od 
opeľovania. Niektoré samotárske včely majú hlavu stavanú 
tak, že im kvet udiera do stvrdnutej časti, čo im nevadí.

Vstavačovité rastliny (orchideje) lákajú hmyz tvarom svojich 
kvetov, ktoré vzhľadovo a dokonca aj pachovo napodobňujú 
samičku. 

Aké sú to entomofilné rastliny?

Aké druhy včelej znášky  poznáte? 

Viete, ako dlho žijú včely – matka, robotnice a trúdy? 

Aké účinky má med na organizmus človeka?

Môže peľ jesť aj človek?

Vníma oko včely aj červenú farbu?

Sú jelša a lieska hmyzo- alebo vetroopelivé dreviny?

Vyhľadajte obrázky medonosných rastlín uvedených v 
tabuľke. Poznáte ich?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

  Viete, že...?
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Prehľad obdobia kvitnutia vybraných medonosných drevín a bylín, 
ktoré sú dôležitým zdrojom nektáru a peľu.
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PROJEKT: VČELY

Medoviská sú vlastne plochy medonosných rastlín, ktoré sú pre včely atraktívne a poskytujú im dostatok 
kvalitnej potravy. Krajina bez prirodzených kvitnúcich rastlinných spoločenstiev neponúka dostatok potravy pre 
včely a iné opeľovače. Vysádzané monokultúry poľnohospodárskych plodín vedú k zníženiu rôznorodosti ich 
výživy a potravy. Prekonávanie dlhých vzdialeností v oblastiach bez výrazného zastúpenia medonosných rastlín 
je pre včely veľmi stresujúce. Nižšie uvádzame jednoduché rozdelenie medonosných rastlín. 

Včelársky významné stromy: agát, lipa, javor, vŕba, dub, buk, gaštan, hrab, jarabina, jelša, topoľ, čerešňa a 
brest. Pôvodným domovom včiel sú práve lesy.

Včelársky významné kry: rašetliak, ostružina černica, čučoriedka, brusnica, krušina, vres, čremcha, drieň, hloh, 
trnka, lieska.

Včelársky významné lúčne rastliny: betonika lekárska, bodliak tŕnitý, čakanka obyčajná, ďatelina lúčna a 
plazivá, jesienka obyčajná, kostihoj lekársky, kukučka lúčna, ľubovník bodkovaný, materina dúška, nevädza 
lúčna, pakost lúčny, pamajorán obyčajný, podbeľ liečivý, prvosienka jarná, púpava lekárska, skorocel kopijovitý, 
šalvia lúčna, valeriána lekárska, vstavačovité rastliny, zvončeky.

Lokálny bioindikátor
Mapovanie medovísk a opeľovačov

Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie 
a vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a 
obcí.
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Včelársky významné buriny: bocianik rozpukovitý, černuška roľná, čistec ročný, hluchavka purpurová, 
chrastavec roľný, ježibaba guľatohlavá, konopnice, mlieč roľný, nevädza poľná, pichliač roľný, reďkev ohnica, 
starček obyčajný.
Obľúbenými medoviskami sú aj ovocné sady a kultúrne plodiny ako kapusta repková pravá,  slnečnica ročná, 

ďatelina a vika.

Zmonitorujte opeľovačov a dostupnosť medovísk aj vo vašom okolí. Podľa tabuľky zistite nasledovné skutočnosti 
a ohodnoťte vaše územie, do akej miery je vhodné pre opeľovačov.

Praktický výskum v teréne

Záznamová karta
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Sčítajte body, ktoré ste získali pri jednotlivých odpovediach. Maximálny možný počet bodov je 16 = 100%, čo 
predstavuje žiadne alebo minimálne ohrozenie opeľovačov vo vašej samospráve a dobré podmienky pre ich 
existenciu. Vami dosiahnutý počet bodov prerátajte na percentá, ktoré vyjadrujú ako dobré sú podmienky pre 
ich život vo vašom meste/obci. Vaše zistenie prostredníctvom diskusie zdôvodnite a pokúste sa nájsť spoločné 

riešenia na nápravu alebo zachovanie súčasného stavu.

Vyhodnotenie
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Poznámky 
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POUŽITÉ ZDROJE:

www.elefantino.sk/wp-content/uploads/2014/04/včely.pdf

www.uzsav.eu/workspace/media/documents/historia_bioterapie_final.

pdf

www.inaque.sk/sk/clanky/seriousness/veda/tisicrocna_vcela

http://sk.wikipedia.org/wiki/Včelárska_rastlina

http://www.n-vcelari.sk/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-

all&rstema=14

http://vcelarstvo-viking.webnode.sk

http://www.slovensky-med.sk

http://old.agroporadenstvo.sk/zv/vcely/vcely_01.htm?start
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