ČEBELE IN CVETNI PRAH

OPRAŠEVANJE IN ZAŠČITA ČEBEL

Čebela leta od cveta do cveta in na cvetovih rastlin nabira cvetni prah,
ki nastane v prašnikih cvetlic. Ko se preriva med prašniki, se cvetni prah
oprime njenega telesa. Ko pa odleti s cveta, v zraku hitro giblje z nožicami.
S sprednjimi nožicami počeše zrnca cvetnega prahu s svojega telesa, in ga
s pomočjo srednjih nožic prenese v koške zadnjih nožic. Tako cvetni prah
v kroglicah prinese v panj, kjer ga odloži v celice satja. Čebele cvetni prah
potrebujejo za svojo hrano.
Čebele v cvetovih rastlin nabirajo
tudi nektar. S svojimi dolgimi
rilčki sesajo sladki sok, tega v
mednem želodčku prinesejo v
panj in iz njega naredijo med.
Tudi med je hrana čebel.

Medonosna čebela s svojo aktivnostjo v naravi, ki ji pravimo opraševanje,
pomembno vpliva na proizvodnjo človeške in živalske hrane, raznih industrijskih
surovin, kakor tudi na človekovo zdravje in druge dejavnike življenja. Narava
je torej ustvarila enkraten odnos sožitja čebel in sadnega drevja. Rezultati
sodelovanja se odražajo v ohranjanju biotske pestrosti sadnih plemen in obilnih
pridelkih sadja. Le vlogi čebele kot opraševalke se lahko tudi zahvalimo za
izjemno biotsko raznovrstnost v naši državi.
Ni samoumevno, da čebele so in vedno bodo. V nekaterih delih sveta se že
soočajo z izpadi pridelkov, ki so rezultat odmiranja čebel. Zato mora vsak
pridelovalec hrane dosledno upoštevati načela dobre kmetijske prakse.
Pomembno je, da se o ekološki zavesti osvešča širša družbena skupnost.
Zdrava in neoporečna hrana je želja in potreba vseh ljudi.
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ČEBELE
IN CVETOVI
Čebela je enkratna vrsta in
vrednota biodiverzitete

V novem šolskem letu 2010/11 je
EKOŠOLA v svojem programu posebno
pozornost namenila raziskovalnem projektu
na temo »ČEBELE IN CVETOVI«.
Namen projekta je, da otroci in učenci s pomočjo raziskovalnih metod utrdijo
že pridobljena znanja in spoznajo nova, in to na vsebinah:
kako čebele nabirajo cvetni prah?
kakšno nalogo – vlogo imata na zadnjih nogah ščetka in košek?
kako čebele nabirajo cvetni sok – nektar?
čebele pomembne opraševalke
varstvo čebel
čebelarstvo, sadjarstvo, poljedelstvo 						
v medsebojni povezanosti

Zgodnje naravoslovje za trajnostni razvoj
temelji na vrednoti dela v naravi ter v
izobraževanju in potencialu narave kot
pomoči za odkrivanje sebe in drugih.
S projektom »ČEBELE IN CVETOVI« želimo spodbuditi radovednost kot
pozitivno lastnost za ustvarjalnost, akcijski odnos do okolja, v katerem otrok,
učenec živi, ker je okolje, v katerem živi, del njega in hkrati on del okolja.
Tokrat je radovednost in akcijsko - raziskovalni odnos usmerjen pomladi.
Pomlad je letni čas, ko narava zaživi z bogastvom raznovrstnih barv in barvnih
odtenkov, ki krasijo cvetove rastlin. Zagotovo lahko rečemo, da so cvetovi
najlepše rastlinske tvorbe v službi razmnoževanja rastlinskega sveta.
Z detajlnejšim opazovanjem cveta in njegove zgradbe nam posebej v ospredje
pridejo venčni listi, prašniki, cvetni prah, pestič. Vsi ti omenjeni cvetni organi so
za vsako rastlinsko vrsto specifično oblikovani in obarvani.
Posebej v tem cvetnem bogastvu rastlinskega sveta izstopa prijeten, vabljiv duh
s katerim privabljajo žuželke in druge živali z namenom po oprašitvi.
Med vsemi obiskovalci cvetov iz sveta žuželk pa posebej izstopa ČEBELA.

CILJ
projekta je spoznavanje zakonitosti življenja, ki je v naravi in okolju, v katerem
poteka naravoslovno – okoljsko opismenjevanje, in to v ekosistemih, ki povezujejo
rastlinstvo, živalstvo, človeka in neživo naravo.
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