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1 UVOD 

 

Čebelarji so že od nekdaj spremljali vedenje čebel ter poskušali beležiti parametre v panju, 

ki so bili v tistem času merljivi. Tovrstne podatke so lahko uporabili za vodenje evidence, 

ki jim je lahko koristila med leti čebelarjenja. Z razvojem tehnologije so danes na trgu 

dostopni pripomočki, ki čebelarjem omogočajo sodobnejši vpogled v panj. Čebele so 

naravni indikator, saj lahko s podatki, ki jih pridobimo z merjenjem različnih parametrov v 

panju in opazovanjem vedenja čebel, utemeljeno posumimo na nenadno onesnaženost 

okolja (Zhelyazkova, 2012). To bi bilo pred več desetletji težko izvedljivo. Z opazovanjem 

čebel oziroma s t. i. monitoringom s čebelami, pridobimo podatke, ki so povezani s 

spremembami v okolju. Monitoringa se lahko lotimo na preprost način, le s tehtnico pod 

panjem, ali pa bolj kompleksno, s postavitvijo sistema, ki vključuje večje število senzorjev, 

ki merijo različne parametre, vključno z vremensko postajo. Cilji opazovalne postaje pa so 

enaki, ne glede na obseg meritev. Znana sta na primer prepoznavanje razvoja čebelje 

družine v panju in merjenje parametrov, ki lahko čebelarju služijo pri ocenjevanju 

življenjskih pogojev čebel. Sledenje podatkov o teži panja čebelarju pomagajo pri oceni 

medonosnosti paše. Cilj opazovalne postaje pa je tudi ugotavljanje sprememb v okolju, ki 

vplivajo na dejavnost čebel. Širjenje tovrstnih opazovalnih sistemov po svetu med drugim 

omogoča sledenje globalnih trendov o zdravju in številčnosti čebel oziroma čebeljih 

družin. Tovrstni podatki so pomembni tako za čebelarje kot gospodarstvo, saj lahko v 

primeru upada številčnosti čebel ali razvoja bolezni pravočasno ukrepamo. Koristnost 

monitoringa je velika, zato je pomembno zagotoviti cenovno ugodne pripomočke za 

oblikovanje opazovalne postaje. 

 

Za opazovanje čebel smo uporabili dva kombinirana senzorja, ki smo ju namestili v panj. 

Ob tem smo oblikovali še preprosto vremensko postajo. Uporabljeni pripomočki niso 

predstavljali velikega finančnega zalogaja, kar je pomemben podatek tudi za različne 

izobraževalne ustanove, ki bi lahko opazovalno postajo čebel uporabile kot pripomoček za 

poučevanje sprememb v okolju.  
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2 PREGLED VIROV 

 

Medonosna čebela (Apis mellifera L.) je socialna žuželka. To pomeni, da ne živi 

samotarsko, ampak v »skupnostih«, t. i. družinah. Ena družina lahko šteje okoli 60.000 

čebel, vendar tako število dosežejo v toplejših letnih časih. Pozimi se število čebel v 

družini zmanjša, s čimer se zmanjša tudi poraba prehrambnih virov. Znotraj družine imajo 

čebele različne vloge, ki jih bomo opisali tudi v nadaljevanju. Posebno vlogo ima matica, 

ki edina zalega jajčeca in s svojimi feromoni vpliva na vedenje čebel delavk. Vir hrane 

odraslim čebelam predstavljata cvetni prah in medičina, matica pa se prehranjuje z 

matičnim mlečkom. Medičino čebele s pomočjo žlez obdelujejo in predelajo v med, ki ga 

hranijo v satnih celicah. Z nabiranjem medičine prenehajo v trenutku, ko je panj napolnjen 

s celicami polnimi medu. Cvetni prah pa prenehajo nabirati, ko so rezerve cvetnega prahu 

že skromno napolnjene. Shramba medu je obsežnejša, ker je potreba po energiji večja od 

potrebe po beljakovinah. Velika poraba energije pri čebelah traja celo leto, vključno z 

zimskimi meseci, ko čebelja družina energije ne more pridobiti iz okolja. Z veliko rezervo 

medu v panju se čebele zaščitijo pred daljšim časovnim obdobjem, ko energije ne morejo 

pridobiti. Cvetni prah pa v večini porabljajo bolj v poletnih mesecih, ko je prisotna zalega 

(Seeley, 1995). 

 

Pašne čebele prineseni cvetni prah s sebe odložijo v celice satja. Mlajše čebele ta cvetni 

prah še dodatno potlačijo. Tako lahko v eno celico satja shranijo več cvetnega prahu, ob 

tem pa še iztisnejo zrak. Satne celice s cvetnim prahom ne napolnijo do vrha. Zadnjo 

tretjino celice napolnijo z medom in tako zagotovijo, da se cvetni prah ne pokvari 

(Pedrotti, 2003). 

 

Za preživetje čebeljih družin je pomembno sporazumevanje, ki je v primerjavi z drugimi 

žuželkami dokaj raznovrstno in zapleteno. Dobro in uspešno sporazumevanje čebel v veliki 

meri pripomore k učinkovitem in uravnoteženem delu v panju. Družine čebel živijo čez 

celo leto, tudi prezimujejo. Prav skupno življenje jim omogoči preživetje v panju pri nizkih 

zunanjih temperaturah. Poleg pridelave medu je tudi to eden izmed razlogov, zakaj je 

gospodarjenje s čebelami tako priljubljeno. Čebele so po svetu zelo razširjene in lahko 
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živijo v različnih podnebjih, kar je še eden od vzrokov, ki vpliva na število čebelarjev. 

Gospodarjenje s čebelami zahteva čas in določeno znanje. Samo delo s čebelami pa se 

lahko olajša z monitoringom čebel, ki čebelarju omogoča dober vpogled v čebeljo družino. 

2.1 RAZVOJ ČEBELE 

Razvoj čebele se prične z jajčecem, ki ga matica izleže v satno celico. Povprečno trajanje 

razvoja v jajčecu pri medonosni čebeli je nekje od 72 do 76 ur (Winston, 1987). 

 

Zunanji videz ličinke še ni podoben videzu odrasle čebele. Ličinka nima zunanjih nog in 

kril, njeno telo je deljeno na 13 segmentov, ki niso oblikovani v glavo, oprsje in zadek kot 

pri odrasli žuželki. Prehranjuje se z matičnim mlečkom, ki ji ga zagotavljajo čebele 

krmilke. Ličinke delavk in trotov dobijo matični mleček samo prve tri dni. Kasneje se 

prehranjujejo z mešanico matičnega mlečka in drugih snovi, ki mu zmanjšajo kakovost. 

Ličinke matic ves čas prejemajo samo matični mleček. Ličinka se zabubi v osmem dnevu, 

izjema so ličinke trotov, ki se zabubijo v desetem (Gregorc, 1998). Buba je še zadnja 

stopnja, preden iz satne celice prileze mlada čebela.  

 

Preživetje zalege je v veliki meri odvisno tudi od razmer znotraj panja in čebelje družine. 

V primeru stresnih situacij, kot na primer na novo oblikovana čebelja družina po rojenju, je 

smrtnost zalege večja. Smrtnost zalege je prav tako visoka, če družina izgubi matico 

(Winston, 1987). 

 

Pri razvoju in rasti živali imajo pomembno vlogo hormoni. Pri čebeli poznamo juvenilni 

hormon III, ki uravnava levitve, preobrazbe ličink, večjo vlogo pa ima tudi pri razvoju 

odrasle čebele. Juvenilni hormon vpliva tudi na njihovo vedenje in hitrost razvoja vedenja 

(Božič, 1998; Sullivan in sod., 2000). 

2.2 AKTIVNOST ČEBELE 

Ker so medonosne čebele socialne žuželke, je delo znotraj skupnosti razdeljeno. Največji 

delež čebel v družini predstavljajo delavke. V družini je ena matica in po nekaj 100 trotov. 

Delitev dela je v večini primerov povezana s starostjo posamezne čebele. Ko mlada čebela 

prileze iz satne celice, se običajno najprej očisti in nahrani. Njeno prvo delo je čiščenje 
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celic. Po enem ali dveh dneh se temu opravilu doda še pokrivanje zalege, ki pa ni nujno le 

naloga mladih čebel. Pri tem delu lahko opazimo čebele stare tudi tri tedne. Nekaj dni stare 

čebele lahko že spremljajo matico. Mlade čebele prav tako skrbijo za zalego, kar počno 

približno do drugega tedna starosti. Pri približno desetih dneh se obseg opravil poveča, saj 

se čebele vključijo še v čiščenje celotnega panja, gnetenje cvetnega prahu v celice in 

sprejemanje medičine od vrstnic ter gradnja satja (Božič, 1998). Pomembno opravilo je 

tudi paša, ki jo običajno opravljajo čebele starejše od treh tednov. Pri različni starosti 

čebela opravlja nekaj opravil in ne samo enega. Delo, ki ga čebela pri določeni starosti 

opravlja, je odvisno tudi od območja, kjer se čebela v panju nahaja (Seeley, 1982). 

2.2.1 Čistilno vedenje 

Čistilno vedenje zajema čiščenje telesa, panja in čiščenje ter pripravo celic. To vedenje je 

ključnega pomena za preprečevanje razvoja mikroorganizmov v panju ter bolezni zalege. S 

tem hkrati odstranjujejo zajedavce. Poleg skrbi za higieno in čiščenje lahko zajema tudi 

sporazumevanje, kar se zgodi v primeru, ko pride do medsebojnega obiranja med čebelami 

(Božič, 1998).  

2.2.2 Nega in skrb zalege 

Skrb za zalego zajema hranjenje ličink in pokrivanje celic s celičnimi pokrovci. Za 

hranjenje ličink čebele ne porabijo veliko časa, približno 100 minut na ličinko. Slednje 

predstavlja le okoli 2 % življenja ličinke (Božič, 1998). Čebele ob tem z različnimi 

mehanizmi skrbijo tudi za ohranjanje optimalne temperature, ki je pomembna pri razvoju 

ličink. Dokazano je, da so pri vzreji zalege uspešnejše bolj obremenjene čebele, ki skrbijo 

za nego, kot pa manj obremenjene. Čebelje družine, kjer je delo na posamezno negovalko 

večje, imajo boljšo učinkovitost pri vzreji zalege. Večja obremenjenost pa pomeni, da bo 

učinkovitost čebel za skrb zalege s starostjo hitreje padala (Schmickl in Crailsheim, 2004). 

2.2.3 Spremstvo matice 

Čebele, ki spremljajo matico, skrbijo za njeno nego in krmljenje. Spremljevalke matico 

otipavajo s tipalnicami, jo ližejo z jezičkom, lahko tudi brišejo s prvim parom nog (Božič, 

1998). Na ta način se tudi prenašajo feromoni, ki jih izloča matica. Feromon je snov, ki 

vpliva na vedenje iste vrste živali v skupini. Običajno se čebele, ki matico spremljajo, hitro 
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menjajo, razen kadar matica počiva. Takrat je v spremstvu tudi največje število čebel 

(Božič, 2008).  

2.2.4 Zaloga hrane 

Panjske čebele prejemajo medičino od pašnih čebel. Pred skladiščenjem v celice medičino 

najprej prezračijo. Drugače je s cvetnim prahom, ki ga v celice odložijo pašne čebele. 

Celice, v katere ga odlagajo, običajno že vsebujejo cvetni prah in so v bližini zalege. 

Kepice cvetnega prahu, ki jih pašne čebele odložijo, kasneje predelajo panjske čebele 

(Božič, 1998). Čebele, ki skladiščijo hrano, so v veliki večini tudi tiste, ki gradijo satje. To 

so v povprečju čebele srednje starosti (Seeley, 1995). 

2.2.5 Gradnja satja 

Satje gradijo čebele, ki imajo dobro razvite voskovne žleze, ki se nahajajo na spodnji strani 

zadka. Za gradnjo uporabijo voščene ploščice, pri čemer si pomagajo s čeljustmi in 

sprednjim parom nog. Končni rezultat so pravilno oblikovane šesterokotne celice (Božič, 

1998). Ker je opravilo energijsko zelo potratno, čebele najprej zgradijo toliko satja, kot ga 

potrebujejo. Za gradnjo satja se čebele v osnovi odločijo na podlagi dveh izpolnjenih 

pogojev. Prvi pogoj se izpolni s povečanim donosom medičine, običajno v obdobju dobre 

paše. Drugi pa, ko so zaloge hrane že skoraj polne in so potrebne nove celice za 

skladiščenje. S pričetkom gradnje pa čebele zanemarijo drugi pogoj. Občutljive so zgolj na 

intenzivnost in količino doprinosa medičine v panj. S slabšim ali prekinjenim doprinosom 

medičine se prekine tudi gradnja novega satja. Obstajajo še drugi vzroki za gradnjo satja 

ali prekinitev le-te, na primer v času rojenja ali pred njim ter med prezimovanjem čebele 

satja ne gradijo (Seeley, 1995). 

2.2.6 Straža panja 

Naloga stražark je pregledovanje čebel, ki priletijo iz paše, preden vstopijo v panj. To 

vedenje čebela razvije pri starosti od 7 do 22 dni. Predvsem pa so to čebele, ki so mlajše od 

pašnih in starejše od panjskih čebel. Čas, ki ga delavka preživi na straži, ni določen. 

Večina čebel je v vlogi stražarke manj kot en dan, vendar se lahko pojavijo tudi izjeme (J. 

Moore in sod., 1987). 
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2.2.7 Praha  

Podobno kot pri straži panja, praho običajno opravljajo mlajše čebele oziroma čebele, ki še 

ne odletavajo na pašo. Gre za prezračevanje panja, v večini primerov ob močnih pašah. 

Praha je prhutanje čebel s krili, ko so z zadkom obrnjene stran od vhoda v panj. Praha 

čebel pri t. i. žrelu panja spodbudi moč in vibracije zračnih tokov, ki jih proizvedejo čebele 

znotraj panja s prhutanjem kril (Winston, 1987). 

2.2.8 Orientacijski poleti 

Orientacijske polete čebela opravi, preden se odpravi na pašo. Povprečno čebele opravijo 

orientacijski polet en dan preden začno s pašo. Najprej preletavajo pred žrelom panja, 

kasneje pa se vedno bolj oddaljujejo. Lete opravljajo v vedno večjih krogih, lego in videz 

panja pa si zapomnijo s pomočjo barv, oblik in vzorcev (Božič, 1998). Orientacijski poleti 

jim omogočajo pogled na okolje in pokrajino okoli panja. Čebele tovrstne polete običajno 

izvedejo v toplih, brezvetrnih dopoldnevih. Izkušnje pridobivajo z vsakim poletom. Bolj 

izkušene čebele letijo hitreje in zato lahko preletijo večje območje kot v prvih poletih 

(Capaldi in sod., 1999).  

2.2.9 Pašno vedenje 

Zadosten razvoj čebele, preden odide na pašo, je velikega pomena. Čebele morajo biti 

dovolj telesno razvite, da lahko opravijo daljše polete in se v panj vrnejo z dodatnim 

tovorom. Razvite morajo imeti strupne ter krmilne žleze. Iz slednjih izločajo encime za 

razgradnjo sladkorjev. Fizični razvoj čebele pa ni edin pogoj za razvoj pašnega vedenja. 

Prisotni morajo biti še drugi dejavniki, kot so na primer: prisotna zalega, prazno satje, 

feromoni matice in lakota po paši. Spodbujanje k pašni aktivnosti lahko sproži tudi nova 

medičina in cvetni prah v panju, stik z drugimi pašnimi čebelami, pobrenčavanje pašnih 

čebel ali zibajoči ples (Božič, 1998).  

 

V primeru bogatega pašnega vira se ples čebel podaljša. Prav tako se poveča zaloga 

medičine v panju in tempo paše. Ob tem pa se zmanjša možnost, da čebele ta pašni vir 

zapustijo (Seeley, 1995). Čebele izrabljeni pašni vir prenehajo obiskovati in obiskujejo 

pogosteje bogat pašni vir, s čimer se zmanjša število obiskov manj donosnega pašnega 

vira. Posamezna pašna čebela na dan opravi od tri do deset letov. Nabira od deset do 
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dvajset dni. Razdalja, ki jo pašna čebele preleti, znaša od dva do štiri kilometrov. V 

izjemnih primerih, ko v panju primanjkuje hrane, je lahko razdalja večja. Takrat čebela 

lahko v enem letu preleti tudi deset kilometrov. V tem primeru si mora pred letom 

napolniti medene zaloge. S podatki o razdalji, ki jo čebela opravi v enem izletu, in podatku 

o količini medičine, ki jo lahko čebele prenese, lahko ocenimo količino nabrane medičine. 

Prav tako lahko ocenimo, kolikšno območje lahko posamezna čebelja družina »obdela« 

(Tautz, 2008). 

 

Tako kot delo je pomemben tudi počitek. Običajno so panjske čebele ponoči aktivne, pašne 

pa ne. Počivajoče čebele v panju so pomembne, saj lahko priskočijo na pomoč in 

opravljajo opravila v panju, ki so v danem trenutku za čebeljo družino najnujnejša. Panjska 

opravila pašne čebele opravljajo v manjšem deležu, lahko pa tudi sploh ne (Fahrbach in 

Robinson, 2009). 

2.3 ŽIVLJENJE ČEBEL MED LETOM 

Življenjsko leto čebelje družine se začne s prvimi poleti iz panja. Čebele se najprej 

iztrebijo in odžejajo, nabirajo pa tudi že medičino in cvetni prah. Slednji je zelo pomemben 

pri prehrani čebel, saj predstavlja vir beljakovin. Beljakovine so izrednega pomena pri 

spomladanskem razvoju čebel. Približno po treh tednih od prve paše se že pojavijo prve 

mladice, ki čebeljo družino okrepijo (Božič, 2008). 

 

Prostorska stiska v panju lahko vodi do rojenja čebel. Posledica neprehodnosti panja je 

težje širjenje feromonov, kar povzroči gradnjo matičnih nastavkov. Ob tem se lahko zgodi, 

da je v panju več pokrite zalege kot odkrite. Rojenje je povezano tudi z reproduktivno 

sposobnostjo matice. Preden pride do rojenja, v panju vlada veliko vzburjenje. Vse več 

čebel pobrenčava, poveča pa se tudi pogostost stresanja čebel. V prvem roju je največ 

mladih čebel, v drugem ali morebitnem tretjem roju pa starostnih razlik ni več opaziti. Po 

umiritvi čebel v roju se prične iskanje primerne lokacije, kamor bi se roj lahko vselil. 

Lokacije se lahko nahajajo tudi več kilometrov stran. Podobno kot pri sporazumevanju o 

kraju pašnih virov čebele v roju s pomočjo plesa sporočajo morebitne lokacije za 

nastanitev. Ena čebela lahko pleše več različnih plesov in s tem »ponuja« več različnih 
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lokacij. Roj odleti na izbrano mesto, ko vse plesalke plešejo isti ples (Seeley in Buhrman, 

1999). 

 

Temperatura znotraj roja je približno 35 °C in je neodvisna od velikosti roja in temperature 

okolja. Ohranjanje primerne temperature znotraj roja je pomembno, ker čebelam omogoča 

najugodnejše pogoje potrebne za letenje. V primeru visokih temperatur okolja, je čebel na 

robu roja manj in med seboj niso tesno stisnjene. Skozi jedro roja potekajo kanali, ki 

omogočajo zračenje in s tem hlajenje. Pri nižjih temperaturah se čebele na robu roja bolj 

stisnejo, lahko tudi pobrenčavajo in stresajo ter tako ohranjajo toploto (Myerscough, 1992). 

 

Za čebelarje rojenje lahko prestavlja problem, saj čebele med drugim zapustijo panj. To 

predstavlja težavo predvsem pri čebelarjih, ki se ukvarjajo z večjo pridelavo medu. 

Običajno gospodarijo z velikim številom čebel, rojenje pa posledično zmanjša 

dobičkonosnost čebelarjenja (Meitalovs in sod., 2009). Čebelarji lahko s primernimi in 

pravočasnimi ukrepi rojenje preprečijo. Eden od ukrepov je povečanje prehodnosti panja, 

kar omogoča boljše širjenje feromonov. Čebelam lahko z novim satjem omogočijo tudi 

novo okolje ter tako zaposlijo mlade čebele. Staro matico v čebelji družini lahko zamenjajo 

z mlajšo, bolj produktivno (Božič, 2008). 

 

Čebele, ki živijo v naših krajih, si morajo zagotoviti zalogo hrane. Zalogo bodo koristile 

pozimi in v poletnih obdobjih, ko paše ni oziroma je le-ta skromna. Vroča poletja namreč 

vplivajo na rastline, ki izločajo manjšo količino medičine kot sicer. V tako imenovanih 

brezpašnih obdobjih tudi matica zmanjša zaleganje, lahko pa se celo poveča agresivnost in 

vzdraženost čebel. Poleti je temperatura v panju z zalego približno 35,5 °C. Prisotni so 

lahko manjši odkloni, lahko se dvigne do 37 °C ali pade do 33,8 °C. Ob povečanju 

temperature okolja se poveča tudi temperatura v panju (Fahrenholz in sod., 1989). 

Zmanjšanje zalege je eden izmed ukrepov, ki se jih poslužuje matica pri pripravi na 

prezimovanje. V tem času se v čebelah zgodijo tudi fiziološke spremembe, ki jim 

omogočajo daljše življenje. Čebele zimo lažje preživijo, če se stisnejo v gruče in tako 

vzdržujejo temperaturo nad 8 °C. Temperatura v gruči običajno ne pade pod 18 °C. Več 

toplote čebele ustvarijo v primeru zalege, ko se temperatura običajno dvigne do približno 

33 °C. Temperatura pa ne sme biti previsoka, saj se takrat zalega lahko uniči (Myerscough, 
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1992). Vedenje čebel, ki skrbijo za povečanje temperature v času zalege, še ni povsem 

raziskano. Ugotovili so, da čebela pritisne svoje oprsje na poklopec celice, v kateri se 

razvija ličinka in obmiruje, in s tem poveča temperaturo. Temperatura poklopca, ki ga 

segreva čebela, je od okolice višja do 3,2 °C (Bujok in sod., 2002). Ob omenjenih 

ugotovitvah so odkrili tudi drug način višanja temperature. Opazovali so čebelo, ki se 

umakne v celico ob celici, v kateri je razvijajoča ličinka, in tam obmiruje. Ugotovili so, da 

to niso počivajoče čebele. Te čebele se od počivajočih razlikujejo po tem, da bolj aktivno 

in hitro dihajo in premikajo trebušno regijo. Poleg tega imajo višjo telesno temperaturo. 

Premikanje trebušne regije pri počivajočih čebelah je večkrat prekinjeno z daljšim 

presledkom (Kleinheinz in sod., 2003).  

 

Reguliranje temperature znotraj gruče je podobno reguliranju temperature znotraj roja. 

Najočitnejša razlika med »sedečim« rojem in gručo čebel pozimi je v tem, da se gruče 

oblikujejo v panju. Ob tem je najvišja temperatura v jedru gruče nižja kot v roju 

(Myerscough, 1992). 

 

Na življenjsko dobo čebel vpliva letni čas in s tem posledično dejavnosti, ki jih čebele 

opravljajo. Najkrajša življenjska doba je poleti. V tem času čebele živijo nekje od dveh do 

osem tednov. Približno 98 % vseh čebel pogine med pašo. Predvidevajo, da na staranje in 

večjo smrtnost čebel vpliva tudi dolžina pašnega obdobja ter posledično tudi število 

poletov, ki jih čebela opravi (Neukirch, 1982). V zimskih mesecih lahko čebele živijo 

nekaj mesecev. 

2.4 SPORAZUMEVANJE ČEBEL 

Številna opravila znotraj čebelje družine zahtevajo sodelovanje večjega števila čebel ali 

skupin čebel. Kaj čebele v panju počno, je odvisno od različnih dražljajev, ki prihajajo iz 

okolja. Pri velikem številu socialnih žuželk sodelovalno vedenje poganja kompleksen 

sistem sporazumevalnih signalov (Schneider in Lewis, 2004). 

 

Dražljaji so mehanski ali kemični, lahko tudi vidni. Slednji so koristni predvsem zunaj 

panja. Znotraj panja so čebele velikokrat v kontaktu druga z drugo. Dotikajo se lahko po 

telesu ali pa se med seboj otipavajo s tipalnicami. Sporazumevanje predstavlja tudi 
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trofalaksa, ki pomeni medsebojno izmenjavo hrane med dvema čebelama. Do stika pride 

tudi pri obiralnem vedenju. Funkcija slednjega je predvidoma čiščenje. Obiralka čisti 

drugo čebelo na predelih telesa, ki jih sama ne doseže. Čebela lahko z določenimi gibi in 

premikanjem sproži obiralno vedenje in spodbudi bližnje čebele k obiranju (Božič, 1998).  

 

Kemični signali vplivajo tako na vedenje čebel kot na njihov razvoj in odraščanje. 

Najpomembnejše kemične dražljaje predstavljajo feromoni. Feromoni, ki jih izloča matica, 

vplivajo na razvoj zalege ter na aktivnost delavk. Na pašno aktivnost čebel vplivajo 

feromoni, ki jih oddaja zalega. Za širjenje matičnih feromonov skrbijo matica ter čebele 

spremljevalke s sprehajanjem po panju. Feromoni se širijo tudi z medsebojnim stikom 

čebel (Božič, 1998). 

 

Kombinacija mehanskih in kemičnih dražljajev se pojavi pri sporazumevanju o paši. Pri 

tako imenovanem plesnem sporazumevanju mehanske dražljaje predstavlja sam ples, ki 

vključuje zibanje čebele in pobrenčavanje. Pri tem so pomembni dolžina zibanja ter 

intenzivnost stresanja in pobrenčavanja med zibanjem. Hitrejši ples pomeni, da je pašni vir 

bližje, počasnejši pa, da je bolj oddaljen (Hockett, 1960). Kemične dražljaje predstavljajo 

vzorci medičine, ki jih čebele prejmejo od plesalk. Čebele z zibajočim plesom lahko tudi 

sporočajo o nevarnosti paše. Čebele, ki se v panj vračajo iz nevarnejših pašnih virov, manj 

verjetneje izvajajo zibajoči ples. Izkušene pašne čebele lahko uspešno preusmerijo mlajše 

in manj izkušene stran od nevarnih pašnih virov (Abbott in Dukas, 2009). Zibajoči ples 

posamezne čebele lahko druge čebele tudi zaustavijo. To se zgodi v primeru, ko je imela 

čebela na mestu, ki ga določena čebela »promovira« kot dober pašni vir, slabo izkušnjo. Za 

slabo izkušnjo imamo lahko tudi napad drugih žuželk ali poškodbo na pašnem viru. Ples 

običajno prekini tako, da se z glavo zaleti v plešočo čebelo in ob tem spusti kratek zvočni 

signal. Na ta način se ustavi promoviranje potencialno nevarnega pašnega območja 

(Srinivasan, 2010). 

2.5 VPLIV KLIMATSKIH RAZMER NA ČEBELE 

Vreme direktno vpliva na razvoj, vedenje in fiziologijo čebel. Višje temperature okolja 

pripomorejo k večji produktivnosti čebel, daljša hladna obdobja z veliko padavinami pa 

produktivnost zmanjšajo, saj čebele ostanejo v panju (van Engelsdorp in Meixner, 2010). 
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Sprememba klime vpliva tudi na razvoj rastlin, kar lahko vodi do boljše oziroma slabe paše 

čebel. Hkrati lahko pride do sprememb v stiku in odnosu čebel z drugimi organizmi, kot na 

primer z zajedavci. Posledično bodo morali ukrepati tudi čebelarji in čebelje družine seliti 

na bolj primerna območja (Le Conte in Navajas, 2008).  

 

Podnebje se v zadnjih letih hitro spreminja. Vse pogostejše so zgodnje pomladi, zaporedne 

milejše zime in vroča poletja. Do prve medonosne paše bo zaradi zgodnje pomladi razvitih 

manj generacij čebel. To pomeni, da bodo pri nabiranju hrane čebele manj izkušene. Po 

zgodnji pomladi običajno nastopi zgodnje poletje, ki pa s seboj prinese tudi brezpašno 

obdobje. Slednje čebelam otežuje pripravo na jesen in zimo. Verjetnost za razvoj varoje in 

drugih zajedavcev se v vročih in suhih mesecih poveča. To lahko privede do uničenja 

mladic čebel ter posledično celotne čebelje družine. Ker so poletja dolga, nastopi pozna 

jesen. Oktobra so temperature čez dan še razmeroma visoke, november in december pa sta 

že hladnejša in z več padavinami. Tudi visoka vlažnost v panju lahko prispeva k razvoju 

bolezni v čebeljih družinah. Najbolj ugodne razmere za prezimovanje čebel so zime, ko je 

temperatura malo pod lediščem, z veliko snega in brez vlage (Zdešar, 2008). 

 

Medonosna čebela (Apis mellifera L.) se sicer dobro prilagaja različnim okoljem in jo 

lahko najdemo v najrazličnejših podnebjih. Biološka raznolikost vrste je velika, zato 

predvidevajo, da se bodo medonosne čebele zaradi genetske pestrosti lažje prilagodile 

podnebnim spremembam (Le Conte in Navajas, 2008). Ob povečanju podnebnih 

sprememb bodo lahko čebelarji biološko raznolikost vrste uporabili kot rešitev. 

Prilagoditev čebel bodo omogočili s tem, da bodo v čebeljo družino vpeljali matico druge 

rase čebel in s tem povečali genetsko raznovrstnost populacij medonosne čebele (Le Conte 

in Navajas, 2008). Mešanje lokalnih ras čebel z drugimi rasami bi lahko pripomoglo k 

večji stopnji preživetja čebel. Negativna lastnost mešanja različnih ras čebel se odraža v 

morebitnem izkoreninjenju čistih ras. 

2.6 MONITORING ČEBEL 

Opazovanje čebel in njihovega vedenja znotraj in izven panja predstavlja velik del 

čebelarskih opravil. Čebelarji ob tem stremijo tudi k merjenju različnih parametrov, eden 
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od enostavnejših je merjenje teže panja. S pridobljenimi podatki o teži, čebelar lahko 

sklepa kakšne so pašne in vremenske razmere ter viri medenja. 

 

Sodobna tehnologija čebelarjem omogoča različne senzorje in elektronsko opremo, ki 

pripomore k boljšemu monitoringu čebeljih družin. Podatki o temperaturi v in zunaj panja 

pomagajo pri razlagi vedenja čebel in soodvisnosti med vedenjem čebel ter vremenskimi 

razmerami.  

 

Razvite so različne aplikacije, povezane z opazovalno postajo, ki so dostopne prek 

mobilnega telefona. Tovrstne aplikacije lahko pošiljajo različna opozorila o alarmantnih 

situacijah v panju. V primeru rojenja je lahko čebelar opozorjen z mobilnim sporočilom ali 

elektronsko pošto.  

 

Globalno monitoring čebel pomaga pri sledenju bolezni čebel ter trendu širjenja le-teh. 

Čebele so ene izmed pomembnejših opraševalcev in imajo velik pomen v gospodarstvu. 

Približno 35 % pridelane hrane na svetu je odvisne od čebel (LeBlond, 2012). Opazovanje 

čebel ter morebitna ugotovitev upadanja števila čebeljih družin bi lahko služila kot 

predčasno opozorilo o zmanjšanju razpoložljive hrane na svetu. Čebele so občutljive na 

onesnaženje ozračja ter na pesticide. Zato je monitoring panjev zelo pomemben, saj so 

čebele bioindikatorska vrsta. Ob tem s spremljanjem zdravja čebel reguliramo ter ocenimo 

tudi učinkovitost opraševanja (Bromenshenk in sod., 2005). 

 

V primerjavi s prejšnjimi leti so vremenske razlike že opazne. Zaradi vse pogostejših 

podnebnih sprememb ima monitoring čebel še toliko večji smisel.  

 

Opazovalne postaje so v veliko pomoč tudi čebelarjem, ki imajo čebelnjak postavljen daleč 

od doma. Možnost odčitavanja potrebnih podatkov od doma omogoči varčevanje pri 

transportnih stroških. Prav tako je monitoring koristen v zimskih mesecih, ko panjev ni 

priporočeno odpirati. 

 

Čebelarji pa niso edini, ki imajo od monitoringa čebel korist. Zanj se zanimajo tudi številni 

biologi in okoljevarstveniki, ki čebele preučujejo in opazujejo zaradi drugih aspektov. 
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Čebele služijo kot naravni indikator oziroma bioindikator onesnaženosti okolja. Beleženje 

povečanja smrtne stopnje čebel ter preučevanje sprememb vedenja lahko znanstvenikom 

pomaga pri ugotavljanju povečane onesnaženosti ozračja. Tovrstno spremljanje čebel 

zahteva monitoring, ki se primarno orientira na štetje čebel, opazovanje vedenja čebel ter 

njihovega gibanja. Običajno so to opazovalne postaje, ki temeljijo na snemanju in lociranju 

čebel. Pri tem se pojavijo napake človeške narave, ki so lahko posledica slabše kvalitete 

posnetka, velikega števila čebel ali intenzivnega dogajanja v panju. To je razlog, zaradi 

katerega želijo znanstveniki razviti mehanizme, ki bi monitoring izvajali avtomatično s 

pomočjo računalnikov. Slednje bi lahko dosegli na različne načine. Do sedaj so bili v veliki 

meri uporabljeni mehanični števci in infrardeči senzorji za štetje čebel. Razvijajo pa se 

novi načini štetja, ki bi lahko posamezne čebele prepoznali s pomočjo radijskih frekvenc. 

Razvijajo se dodatni, kompleksnejši načini, ki bi izboljšali lociranje čebel v panju in izven 

njega (Chiron in sod., 2013). 

 

3 CILJI RAZISKAVE 

 

Namen raziskave je bil ugotoviti povezanost temperature in vlage v panju z vremenskimi 

pogoji, ovrednotiti uporabnost amaterskih vremenskih postaj za monitoring čebel ter 

prikazati pomembnost in funkcijo monitoring sistema. 

 

Zanimalo nas je, kako vremenske razmere vplivajo na razmere v panju in s tem posledično 

na vedenje čebel. Oblikovali smo lastno opazovalno postajo, ki ni predstavljala večjih 

stroškov. Dostopnost pripomočkov za opazovalni sistem je na trgu vse večja, kar smo v 

diplomskem delu večkrat omenili. 

 

Predvidevali smo, da vreme in zunanje temperature vplivajo na temperature v panju, želeli 

pa smo preveriti, v kolikšni meri. Zanimalo nas je, kakšne so temperaturne razlike pri dveh 

zaporednih dneh, pri primerjavi grdega in lepega vremena. Ob tem smo bili pozorni še na 

povezavo med temperaturo in vlago v panju.  
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4 MATERIALI IN METODE 

 

Opazovalno postajo smo postavili blizu rastlinjaka v bližini Oddelka za biologijo 

Biotehniške fakultete v Ljubljani. Čebele, ki smo jih opazovali, so bile kranjske čebele 

(Apis mellifera carniaca Poll.). Monitoring čebel je potekal: 

- od 24. 4. 2013 do vključno 26.4. 2013, 

- 1. in 2 .5 .2013, 

- od 4. 5. 2013 do vključno 13. 5. 2013,  

- od 19. 5. 2013 do vključno 21. 5. 2013. 

 

Za monitoring smo uporabili kombinirane senzorje za merjenje temperature in vlage, ki so 

bili postavljeni v panju. Zunanje podatke smo merili s pomočjo vremenske postaje, kjer 

smo beležili zunanjo temperaturo, hitrost in smer vetra. Uporabili smo tudi tehtnico, ki je 

merila težo panja. Podatke smo zajemali s programom RealTerm, ki je informacije beležil 

na 10 minut. Pridobljene podatke smo primerjali s podatki, ki so objavljeni na spletni strani 

würzburgške Univerze v sklopu HOBOS (HOneyBee Online Studies) (Tautz, 2009). 

 

Prof. dr. Jürgen Tautz je razvil HOBOS v namen za boljše izobraževanje in znanstvene 

namene. S pomočjo različnih senzorjev, merilnih naprav in kamer omogoča dober vpogled 

v življenje čebel. Meritve so objavljene na spletu in so na voljo širši javnosti (Tautz, 2009). 

4.1 PRIPRAVA OPAZOVALNE POSTAJE 

Opazovalno postajo smo pripravili v čebelnjaku, ki se nahaja v bližini Oddelka za biologijo 

Biotehniške fakultete v Ljubljani. Postavili smo sprejemnik za signal, ki nam je omogočil 

dostop do interneta iz čebelnjaka. Na zunanji rob čebelnjaka smo postavili merilnike za 

beleženje zunanje temperature, smeri in moči vetra. Merilnike smo dvignili nad streho in s 

tem omogočili natančnejše beleženje podatkov. Ob tem smo postavili tudi merilnik za 

količino padavin, ki je bil postavljen v višini strehe čebelnjaka. Merili smo tudi zračni tlak 

in vlažnost zraka. Za omenjene meritve smo uporabili radijsko vremensko postajo Conrad 

TE831X. 
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V čebelnjaku smo postavili opazovalno postajo, ki je vsebovala različne merilne naprave. 

Celoten panj smo postavili na tehtnico. Uporabili smo tehtnico Myweigh HD-150. S 

podatkom o teži panja lahko izvemo marsikaj o pašnih razmerah ter o količini medenja. Na 

voljo smo imeli dva brezžična kombinirana senzorja vremenske postaje, ki smo ju postavili 

v panj. Senzorski del smo »odprli« in pripeli s približno en meter dolgim parom žic za 

možno montažo v panju med sati. Senzorja sta beležila temperaturo in vlago v panju. Prvi 

senzor je bil postavljen na krajnem satu panja, drugi pa v notranjosti panja, ob sredinskem 

satu, približno za tretjino dolžine sata pomaknjen navzdol med satoma. Panj je bil 

sestavljen iz sedmih satov. Notranji senzor je meril temperaturo prostora (čebelnjaka). Prav 

tako smo uporabili internetno kamero (Canyon CNR-WCAM813), s katero smo snemali 

vhod v panj. Podatkov, pridobljenih s kamero, v nalogi nismo uporabili. Omenjene 

senzorje in kamero smo povezali s prenosnim računalnikom, s pomočjo katerega smo 

podatke tudi odčitali. Oprema in izvedba meritev sta bili narejeni v okviru projekta Amc 

Promo BID: http://web.bf.uni-lj.si/jbozic/CIS/AmcPromoBID/. 
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 Sat 
Drugi senzor za temperaturo in vlago 
    
         Tehtnica 
Prvi senzor za temperaturo in vlago 
 
 
 
           
  

         Vhod v panj                    Kamera  Stena 
 
      

 
 

Slika 1: Shematski prikaz opazovalne postaje. Pogled iz ptičje perspektive. 
 
 
 
 
 
 
     Kamera 
  Vhod v panj 
 

Prvi senzor za 
temperaturo in vlago 

 
 
  Sat 
 

Drugi senzor za 
temperaturo in vlago 

 
    
  Tehtnica 
       
 

Slika 2: Shematski prikaz opazovalne postaje. Pogled od zadaj.
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4.2 ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV 

4.2.1 Zbiranje podatkov 

Opazovanje v Ljubljani je potekalo osemnajst dni. Vremenska postaja je imela lasten 

program za prenos podatkov na računalnik. Podatke, izmerjene s tehtnico, smo zajemali s 

programom RealTerm (Realterm, 2013). Vse pridobljene podatke smo obdelali v Excelu. 

To so bili podatki o temperaturi v panju in okolici ter vlago v panju. Prav tako smo 

izračunali časovni zamik med najvišjo oziroma najnižjo temperaturo zunaj in znotraj panja. 

Pri podatkih, zbranih iz nemške opazovalne postaje, smo uporabili intervale dveh 

zaporednih dni. Prvi dan intervala je predstavljal slabše vreme, kateremu je sledil dan z 

lepšim vremenom. Podatke smo razbirali iz arhiva za leto 2012. Za boljšo predstavo o 

vremenu smo si pomagali še z dvema parametroma. Prvi je sončno obsevanje, ki je 

izraženo z enoto Watt/m2, drugi pa količina sončne svetlobe v dnevu, izražena v urah. 

Slednji podatek smo razbrali iz nemške meteorološke spletne strani: 

http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fskldwd.html. Podatke o temperaturah in času 

sončnega obsevanja smo razbrali iz spletne strani: http://www.hobos.de/en/teachers-

pupils/hobos-live/chart.html. 

 Spremljali smo povezavo med vsemi zbranimi parametri v in zunaj panja. Dnevnih 

intervalov pri podatkih iz ljubljanske opazovalne postaje nismo izbirali, saj smo imeli na 

voljo manjši časovni interval meritev. Ne glede na vreme smo uporabili zabeležene 

podatke vsakega dne. Za natančnejše podatke o temperaturi okolja smo si pomagali s 

podatki Državne meteorološke službe. 

4.2.2 Obdelava podatkov 

Zbrane podatke smo obdelali s pomočjo programa Excel. Meritve smo uredili in jih 

zapisali v obliki razpredelnic in grafikonov. Iz arhiva opazovalne postaje v Würzburgu 

smo obdelali podatke za osem pomladnih in osem poletnih dni. Za izbrane letne čase smo 

se odločili, ker so čebele aktivnejše v toplejših dneh kot v zimskih mesecih. Za vseh 

šestnajst dni smo razbrali podatke iz enajstih temperaturnih senzorjev v panju. Enako smo 

storili s podatki o zunanji temperaturi, ki je bila merjena z enim senzorjem. Razbirali smo 

najvišjo in najnižjo temperaturo zunaj in znotraj panja ter ju med seboj primerjali. V 

Ljubljani smo imeli na voljo dva senzorja za merjenje temperature in vlage v panju, senzor 
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za merjenje temperature in vlage v prostoru (čebelnjaku), tehtnico ter vremensko postajo. 

Pri obdelavi podatkov smo uporabili podatke o temperaturi in vlagi. 

Pozorni smo bili tudi na povezavo med temperaturo in vlago v panju ter v čebelnjaku. 

Oblikovali smo šest grafov, ki omenjeno povezavo prikazujejo. Pri vsakem grafu smo 

izračunali Pearsonov korelacijski koeficient. O korelaciji govorimo v primeru, ko določeni 

vrednosti ene spremenljivke pripada nekaj vrednosti druge. Korelacija se lahko razlikuje 

glede na smer povezanosti in je lahko pozitivna ali negativna. V primeru pozitivne 

korelacije vrednost ene spremenljivke narašča z vrednostjo druge. Ko rast ene 

spremenljivke spremlja padec vrednosti druge spremenljivke, govorimo o negativni 

korelaciji. Najvišja pozitivna korelacija znaša + 1, najvišja negativna pa - 1. Povezanost 

med spremenljivkama je večja, ko je korelacijski koeficient višji (bližje + 1 ali - 1). Če 

omenjeni koeficient znaša 0, pomeni, da povezanost med spremenljivkama ne obstaja 

(Knežević, 2004; Komadina, 1996). 

5 REZULTATI 

5.1 HOBOS OPAZOVALNA POSTAJA IZ WÜRZBURGA 

 

5.1.1 Toplotne razmere v panju 

 

Temperature, zabeležene s senzorji, nameščenimi bolj v notranjosti panja, se med seboj 

bistveno ne razlikujejo (slika 5 in 6). Najvišja in najnižja zabeležena temperatura v 

notranjosti panja se v poletnih dneh med seboj ne razlikuje za več kot 2 °C. V pomladnih, 

hladnejših dneh, je ta razlika še manjša.  

 

Sončno obsevanje predstavlja količino sončnega obsevanja na kvadratni meter in je 

izraženo z enoto Watt/m2. Drugi parameter pa predstavlja čas sončnega obsevanja, ki je 

izražen v urah. Višja kot je vrednost obeh parametrov, lepše, bolj sončno je vreme.  
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Slika 3: Čas in količina sončnega obsevanja, osem pomladnih dni. 
 

Najvišja vrednost časovnega sončnega obsevanj v pomladnih dneh v lepem vremenu je 

znašala 12,4 h in v grdem 2,7 h. Najvišja zabeležena vrednost sončnega obsevanja v 

pomladnih dneh je bila 862,02 Watt/m2, najnižja pa 336,39 Watt/m2. 

 

Tako kot temperatura tudi sončno obsevanje vpliva na vedenje čebel. S povišanjem 

temperature se poveča število poletov čebel iz panja, z znižanjem pa se to število zmanjša. 

Podobno je tudi pri sončnem obsevanju. Z nizkim sončnim obsevanjem je povečana 

intenzivnost čebel opažena z večjim številom poletov iz panja. Ko sončno obsevanje 

preseže določeno vrednost, pa je povečana intenzivnost čebel povezana z zmanjšanjem 

števila poletov. Ne glede na intenzivnost svetlobe čebele ne izletavajo iz panja, če zunanja 

temperatura ne preseže 9 °C ali v primeru, ko svetlobe ni (Burrill in Dietz, 1981).  
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Slika 4: Čas in količina sončnega obsevanja, osem poletnih dni. 
 

V poletnih dneh je najvišje zabeležena vrednost časovnega sončnega obsevanja v lepem 

vremenu 11,8 h, v grdem pa 4,4 h. Najvišja zabeležena vrednost sončnega obsevanja v 

poletnih dneh je bila 1092,35 Watt/m2, najnižja pa 326,13 Watt/m2.  

 

Tako v pomladnih kot poletnih dneh je vrednost obeh parametrov nižja pri gršem vremenu 

(slika 3 in 4). Trajanje sončnega obsevanja je bilo krajše. Ob tem je bila intenzivnost 

sončnega obsevanja nižja. V šestnajstih izbranih dneh je bila najvišja zabeležena vrednost 

sončnega obsevanja v poletnih dneh (natančneje 7. 7. 2012) 1092,35 Watt/m2. Pri 

primerjavi poletnih in pomladnih dni smo opazili, da so vrednosti sončnega obsevanja v 

povprečju višje v poletnih dneh. Čas sončnega obsevanja je v povprečju višji v pomladnih 

dneh. 

 

Visoka temperatura v panju pomeni, da so čebele manj produktivne, saj se več časa 

zadržujejo pri vhodu v panj. Ob tem se lahko skrajša njihova življenjska doba. Poleg 

temperature se lahko v panju povišata tudi vrednost ogljikovega dioksida in vlažnost 

(Stearns, 1996). 
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Slika 5: Najvišje temperature pomladnih dni, ki so bile zabeležene s pomočjo enajstih senzorjev v panju.  
 
Stolpci v prvi vrsti, označeni s T, predstavljajo najvišjo zabeleženo temperaturo okolja. 
 
Najvišja zabeležena temperatura v panju v pomladnih dneh je znašala 35,78 °C. 

Zabeležena je bila s senzorjem, postavljenim v šesti ulici, dne 7. 5. 2012. Temperature 

senzorjev nameščenih bolj v osrednjih delih panja (od tretje do sedme ulice), se na ta dan 

ne razlikujejo za več kot 0,19 °C. Najvišja zunanja temperatura dne 7. 5. 2012, je znašala 

15,62 °C.  
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Slika 6: Najnižje temperature pomladnih dni, ki so bile zabeležene s pomočjo enajstih senzorjev v panju.  
 
Stolpci v prvi vrsti, označeni s T, predstavljajo najnižjo zabeleženo temperaturo okolja. 
 
Najnižja zabeležena temperatura v panju v pomladnih dneh je znašala 10,12 °C. 

Zabeležena je bila s senzorjem, postavljenim v enajsti ulici, dne 1. 4. 2012. Na ta dan je 

najnižja zunanja temperatura znašala -4,23 °C. Temperatura okolja je občutno vplivala na 

temperaturo v panju, predvsem na obrobje le-tega.  

 

V hladnejših dneh so čebele težje uravnavale temperaturo v panju. To je bilo razvidno 

predvsem na robu panja, kjer je tako v pomladnih kot poletnih dneh temperatura bolj 

podobna zunanji temperaturi. Rob panja je namreč bolj izpostavljen zunanjim dejavnikom. 

Temperaturna nihanja se zmanjšajo v osrednjem delu panja, kjer čebele lahko učinkovito 

uravnavajo konstantno temperaturo. V prvih štirih dneh meritev so bile temperature nižje. 

Razlog so bile nizke jutranje temperature. V zadnjih štirih dneh so bile temperature višje. 

Meritve zadnjih štiri dni so bile izvedene konec aprila in začetek maja, ko je bilo že 

topleje.  
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Pri primerjavi najvišje in najnižje temperature v pomladnih dneh (slika 7), je razlika v 

temperaturi relativno majhna. Razlike so manjše pri senzorjih v notranjosti panja. Senzorji 

nameščeni ob robu, so bolj na udaru znanjih vplivov, zato so razlike večje.  

 

Temperature so bile v slabem in lepem vremenu dokaj podobne. Najvišje temperature v 

pomladnih dneh so v večini primerov višje v lepem vremenu. Najnižje temperature v panju 

so večinoma višje v slabem vremenu.  

 

 
Slika 7: Vpliv zunanjih temperatur na temperaturo v panju, v pomladnih dneh.  
 
Prvi dan v dvodnevnem intervalu predstavlja grdo vreme, drugi dan pa lepo. Nižja minimalna zunanja 
temperatura v lepem vremenu je posledica jasnih noči. Premici min. zunaj in maks. zunaj predstavljata 
najnižjo in najvišjo zunanjo temperaturo. Senzorja SREDINA in ROB predstavljata temperaturo v panju. 
Temperatura na sredini panja (sredina) predstavlja povprečje temperature v osrednjem delu panja pri 
najvišjih in najnižjih temperaturah. Temperaturo na robu (rob) smo izračunali kot povprečje robnih senzorjev 
v panju pri najvišjih in najnižjih temperaturah. 
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Slika 8: Najvišje temperature poletnih dni, ki so bile zabeležene s pomočjo enajstih senzorjev v panju.  
 
Stolpci v prvi vrsti, označeni s T, predstavljajo najvišjo zabeleženo temperaturo okolja. 
 
Najvišja zabeležena temperatura v panju v poletnih dneh je znašala 35,55 °C. Zabeležena 

je bila s senzorjem, postavljenim v šesti ulici. Senzor je bil postavljen na sredini panja, kjer 

zunanja temperatura nima več tolikšnega vpliva. Tistega dne (7. 7. 2012) je najvišja 

zunanja temperatura znašala 26,32 °C. 
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Slika 9: Najnižje temperature poletnih dni, ki so bile zabeležene s pomočjo enajstih senzorjev v panju. 
 
Stolpci v prvi vrsti, označeni s T, predstavljajo najvišjo zabeleženo temperaturo okolja. 
 

Najnižja zabeležena temperatura v panju v poletnih dneh je znašala 19,08 °C. Zabeležena 

je bila s senzorjem, postavljenim v enajsti ulici, ki se je nahajal na robnem delu panja. 

Vpliv zunanje temperature je bil zato večji. Tistega dne (27. 8. 2012) je najnižja zunanja 

temperatura znašala 9,05 °C.  

 

Najvišja temperaturna razlika v intervalu dveh dni v poletnih dneh je znašala 7,64 °C. V 

pomladnih dneh je bila ta razlika še večja, in sicer 9,56 °C. 

 

Pri najvišjih temperaturah v lepem vremenu so temperature dokaj konstantne. Vsi senzorji 

so beležili relativno visoke temperature, z manjšimi odstopanji. Pri najnižjih temperaturah 

so si bile temperature v grdem in lepem vremenu bolj podobne. Temperaturne spremembe 

od enega do drugega dne so bile manjše. Podobno kot v pomladnih dneh je najvišja 

temperatura v panju običajno višja pri lepem vremenu. Najnižja temperatura v panju je 

višja v grdem vremenu. V vseh primerih je temperatura na robu panja nižja kot v sredini 
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(slika 8 in 9). Sklepamo lahko, da pri nižjih temperaturah (primerjava pomladnih in 

poletnih temperatur) čebele lažje uravnavajo konstantno temperaturo. Slednjo ugotovitev 

pojasnjujejo podobnosti pri primerjavi najnižjih temperatur pomladnih dni. Enako 

ugotovitev nakazujejo podobnosti dnevnih intervalov pri najnižjih temperaturah poleti.  

 

 
Slika 10: Vpliv zunanjih temperatur na temperature v panju, v poletnih dneh. 
 
Prvi dan v dvodnevnem intervalu predstavlja grdo vreme, drugi dan pa lepo. Nižja minimalna zunanja 
temperatura v lepem vremenu je posledica jasnih noči. 
 

Tudi za poletne dni smo izračunali povprečno temperaturo na sredini in robu panja (slika 

10). Temperaturo na sredini panja smo izračunali kot povprečje najnižjih in najvišjih 

temperatur. Slednje so bile zabeležene s senzorjem, postavljenim v sredini panja. Robna 

temperatura predstavlja povprečje najnižjih in najvišjih temperatur, zabeleženih s 

senzorjem nameščenim na robu panja. 

 

Temperatura na sredini panja je konstantna in najmanj niha. Enako kot v pomladnih dneh 

se giblje okoli 35 °C. Odstopanja so majhna. Temperatura na robu panja pa bolj sledi 

zunanji temperaturi oziroma temperaturi prostora, kjer se je panj nahajal (čebelnjak).  
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Najvišja povprečna temperatura je v večini primerov na drugi dan lepega vremena narasla. 

Obratno je bilo v primeru najnižjih povprečnih temperatur, ko je temperatura običajno na 

drugi dan padla.  

 

Prav tako smo primerjali vse zabeležene podatke o temperaturi vseh šestnajstih dni. 

Izračunali smo povprečje najnižjih in najvišjih temperatur osmih pomladnih ter osmih 

poletnih dni. Kot že omenjeno, se temperature v panju ne razlikujejo bistveno. Povprečje 

najvišje temperature vseh šestnajstih dni je 32,94 °C, najnižje pa 31,31 °C.  Temperaturna 

odstopanja znotraj panja so majhna, v primerjavi povprečja zgolj 1,63 °C. 

 

Pri primerjavi zaporednih dni smo izračunali temperaturne razlike. Uporabili smo podatke 

o zunanji temperaturi ter temperaturi na sredini in robu panja. Rezultate za pomladne in 

poletne dni smo predstavili v tabelah. Vsak predstavljeni letni čas ima štiri intervale, kjer 

ena interval predstavlja dva zaporedna dneva. Pri izračunu temperaturnih razlik smo 

upoštevali najvišje in najnižje temperature.  

 

POMLAD 

 
Preglednica 1: Temperaturne razlike pri najvišjih temperaturah pomladi. 

 
lokacija 
senzorja 

31. 3. in  
1. 4. 

16. 4. in 
17. 4. 

26. 4. in 
27. 4. 

7. 5. in  
8. 5. 

     
∆Tzunaj 0,21 0,87 5,67 5,96 
∆Tsredina 0,23 -0,15 -0,06 0,09 
∆Trob 2,61 0,83 3,79 3,25 

 

Oznake predstavljajo spremembo temperature: ∆Tzunaj - sprememba zunanje temperature, ∆Tsredina - 
sprememba temperature v sredini panja, ∆Trob - sprememba temperature na robu panja. 
 

Preglednica 2: Temperaturne razlike pri najnižjih temperaturah pomladi. 
 

lokacija 
senzorja 

31. 3. in  
1. 4. 

16. 4. in 
17. 4. 

26. 4. in 
27. 4. 

7. 5. in  
8. 5. 

 
∆Tzunaj -11,2 -10,58 -6,32 -3,33 
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∆Tsredina -0,34 0,06 -0,21 0 
∆Trob -3,32 -4,29 -1,03 -0,52 

 

Oznake predstavljajo spremembo temperature: ∆Tzunaj - sprememba zunanje temperature, ∆Tsredina - 
sprememba temperature v sredini panja, ∆Trob - sprememba temperature na robu panja. 
 

POLETJE 

 
Preglednica 3: Temperaturne razlike pri najvišjih temperaturah poleti. 

 
lokacija 
senzorja 

6. 7. in  
7. 7. 

17. 7. in 
18. 7. 

28. 7. in 
29. 7. 

26. 8. in 
27. 8. 

 
∆Tzunaj 2,9 7,64 -1,54 3,68 
∆Tsredina 0,36 0,27 -0,15 0,1 
∆Trob 2,24 5,32 -1,26 5,53 

 

Oznake predstavljajo spremembo temperature: ∆Tzunaj - sprememba zunanje temperature, ∆Tsredina - 
sprememba temperature v sredini panja, ∆Trob - sprememba temperature na robu panja. 
 

Preglednica 4: Temperaturne razlike pri najnižjih temperaturah poleti. 
 

lokacija 
senzorja 

6. 7. in  
7. 7. 

17. 7. in 
18. 7. 

28. 7. in 
29. 7. 

26. 8. in 
27. 8. 

 
∆Tzunaj -2,69 -4,28 0,24 -5,2 
∆Tsredina 0,02 0,19 -0,02 -0,31 
∆Trob -0,96 -0,23 -1,39 -3,08 

 

Oznake predstavljajo spremembo temperature: ∆Tzunaj - sprememba zunanje temperature, ∆Tsredina - 
sprememba temperature v sredini panja, ∆Trob - sprememba temperature na robu panja. 
 
Negativen predznak pred številko pomeni, da je bila temperatura višja v prvem dnevu 

intervala (grdo vreme). 

5.1.2 Časovni zamik 

Ko je bila določena temperatura izmerjena, smo si zabeležili tudi čas. Tako smo lahko 

izračunali, koliko časa je preteklo od najnižje/najvišje zunanje temperature, do 

najnižje/najvišje temperature v panju. Podobno kot pri podatkih o temperaturi, so tudi pri t. 

i. časovnem zamiku opazne razlike med notranjimi in obrobnimi deli panja. Zunanja 

temperatura najbolj vpliva na stranske dele panja. Posledično je potrebno manj časa, da 
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zunanja temperatura vpliva na temperaturo v obrobnih delih. Časovni zamik se veča z 

oddaljenostjo senzorjev od roba panja proti sredini. To velja za meritve najvišjih in 

najnižjih temperatur, pomladnih ter poletnih dni. 

 

V nadaljevanju smo grafično predstavili časovni zamik v pomladnih dneh. Prvih osem 

grafov predstavlja časovni zamik pri najvišji temperaturi (slika 11 in 12), drugih osem pri 

najnižji (slika 13 in 14). 
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Slika 11: Časovni zamik pri najvišji temperaturi, v pomladnem času I. 
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Slika 12: Časovni zamik pri najvišji temperaturi, v pomladnem času II. 
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Slika 13: Časovni zamik pri najnižji temperaturi, v pomladnem času I. 
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Slika 14: Časovni zamik pri najnižji temperaturi, v pomladnem času II. 
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Najvišji izračunan časovni zamik pri najvišjih temperaturah v pomladnih dneh je znašal 

11,7 ur (zabeležen dne 8. 5. 2012). Temperatura je bila zabeležena s senzorjem, 

postavljenim v osmi ulici. Najnižji časovni zamik je znašal 0 ur. To pomeni, da je bila 

najvišja zunanja temperatura in najvišja temperatura v panju zabeležena istočasno.  

 

Najvišji izračunan časovni zamik pri najnižjih temperaturah v pomladnih dneh je znašal 

15,97 ur (zabeležen dne 8. 5. 2012). Temepratura je bila zabeležena s senzorjem, 

postavljenim v osmi ulici, Najnižji časovni zamik pa je znašal 12 minut. Temperatura je 

bila zabeležena s senzorjem, postavljenim na obrobju panja (senzor v prvi ulici). 

 

Pri izračunih časovnih zamikov pri najnižjih temperaturah v pomladnih dneh se je pojavila 

izjema. Dne 7. 5. 2012 je v času padanja zunanje temperature  temperatura v panju 

naraščala. Posledično so bili časovni zamiki visoki. Podobno se je zgodilo tudi naslednji 

dan. 

 

Časovne zamike smo izračunali tudi pri najvišjih (slika 15 in 16) in najnižjih (slika 17 in 

18) temperaturah v poletnih dneh. 
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Slika 15: Časovni zamik pri najvišji temperaturi, v poletnem času I. 
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Slika 16: Časovni zamik pri najvišji temperaturi, v poletnem času II. 
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Slika 17: Časovni zamik pri najnižji temperaturi, v poletnem času I. 



38 
Štembergar Zupan A. Uporaba elektronskega panja za opazovanje sprememb v okolju 
  Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2014 
 

        

Slika 18: Časovni zamik pri najnižji temperaturi, v poletnem času II. 
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Časovni zamik med najvišjo zunanjo temperaturo in najvišjo temperaturo v panju je v  

lepem vremenu v poletnih dneh manjši. V primeru, da temperatura okolja hitro naraste, se 

enako zgodi s temperaturo v panju. V slabem vremenu,je običajno časovni zamik višji.  

 

Pojavile so se tudi izjeme, na primer dne 18. 7. 2012. Temperatura v panju je že dosegla 

najvišjo raven v dnevu, ko je zunanja temperatura še počasi naraščala. Druga izjema je bila 

na dan 26. 8. 2012. Takrat je zunanja temperatura dvakrat v dnevu močno narasla, kar se 

pozna tudi pri temperaturi v panju. Dvakratno temperaturno rast v enem dnevu bi lahko 

objasnili z morebitno deževno ploho. 

 

Najvišji časovni zamik pri najvišjih temperaturah je bil izračunan za dan 26. 8.2 012 in je 

znašal 25,05 ure. Temperatura je bila zabeležena s senzorjem, postavljenim v četrti ulici. 

Najnižji časovni zamik je znašal 0 ur. Najvišja zunanja temperatura in temperatura v panju 

je bila zabeležena istočasno. Pri določevanju najnižjega časovnega zamika nismo 

upoštevali izjem, kjer so bile najvišje temperature zabeležene pred najvišjo zabeleženo 

zunanjo temperaturo.  

 

V povprečju se nižje zunanje temperature v panju v poletnih dneh izrazijo z višjim 

časovnim zamikom. Najdaljši časovni zamik pri najnižjih temperaturah je znašal 21,4 ure. 

Zabeležene najnižje temperature (v grdem in lepem vremenu),se med seboj ne razlikujejo 

veliko. Temperatura znotraj panja je dokaj konstantna. V istem dnevu je bila najvišja 

temperaturna razlika, zabeležena s senzorji, postavljenimi v osrednjem delu panja (od tretje 

do sedme ulice), znašala 1,42 °C. 

 

Primerjava časovnih zamikov med pomladnimi in poletnimi dnevi pokaže, da je v 

povprečju časovni zamik višji v poletnih dneh. Slednje velja za podatke pri najvišjih in 

najnižjih temperaturah. Vzrok za to bi lahko bil, da so v poletnih dneh višje zunanje 

temperature. Posledično je razmik med zunanjo temperaturo in temperaturo v panju večji. 

V pomladnih dneh so temperaturna nihanja nižja, zato je časovni zamik manjši. 
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5.2 PODATKI IZ LJUBLJANE 

5.2.1 Temperatura 

Podatke, ki smo jih beležili osemnajstih dni, smo prikazali s pomočjo grafikonov (slika 19 

in 20). Najvišja zabeležena zunanja temperatura je znašala 29,20 °C in najnižja 6,30 °C. S 

spletne strani Državne meteorološke službe smo razbrali podatke o sončnem obsevanju. 

Najvišja zabeležena vrednost je znašala 1003 Watt/m2, kar je malenkost nižje kot pri 

zabeleženih podatkih iz nemške opazovalne postaje. Najnižja zabeležena vrednost 

sončnega obsevanja je znašala 355 Watt/m2. V primerjavi z najnižjo vrednostjo iz 

würzburške opazovalne postaje je to še vedno višje. 

 

 
Slika 19: Najvišja temperatura vseh izbranih dni.  
Merjena je bila zunanja temperatura, temperatura prostora, v katerem se je panj nahajal ter temperatura 
znotraj panja (sredina in rob). 
 

V večini primerov je temperatura v panju večja od zunanje temperature. Odstopajo le trije 

dnevi, zabeleženi s senzorjem ROB. Osmega, devetaga in desetega maja je bila zabeležena 

zunanja temperatura višja tako od temperature v prostoru kot temperature na robu panja. 

Pri primerjavi robne in sredinske temperature smo ugotovili, da se tudi temperature znotraj 

panja dokaj razlikujejo. Eden izmed dejavnikov, ki vpliva na temperaturo v panju, je 
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lokacija gruče čebel. Čebele s svojimi telesi in aktivnostjo panj segrevajo. Najmanjša 

razlika temperature v primerjavi med robom in sredino panja, je znašala 1,7 °C, najvišja 

11,8 °C. Najvišja temperatura v panju (36,1 °C), je bila zabeležena na isti dan kot najvišja 

zunanja temperatura (29,2 °C).  Zabeležena je bila s senzorjem, nameščenem na sredini 

panja. Pri enaki zunanji temperaturi je senzor na robu panja zabeležil 30,1 °C. 

 

 
Slika 20: Najnižja temperatura vseh izbranih dni.  
Merjena je bila zunanja temperatura, temperatura prostora, v katerem se je panj nahajal ter temperatura 
znotraj panja (sredina in rob). 
 

Pri najnižje zabeleženih temperaturah je zunanja temperatura vedno nižja od temperature v 

panju in prostoru. Ko je bilo zunaj najhladneje (6,3 °C), je temperatura, zabeležena s 

senzorjem,  nameščenim na sredini panja, znašala 34 °C, s senzorjem na robu pa 29,2 °C. 

Čebele so ne glede na nižje temperature okolja v panju ohranjale relativno visoko 

temperaturo. Spodnja meja, ki čebelam še omogoča preživetje, je 8 °C. Običajno pa 

temperatura v gruči čebel ne pade pod 18 °C. Najnižja zabeležena temperatura v panju je 

znašala 18,5 °C.  

 

Temperature v panju sledijo temperaturam okolja. Povprečne temperature v panju pa se ne 

spustijo pod 23,3 °C in ne dvignejo nad 33,65 °C. Najnižje temperature okolja so bile dne 

24. 4. 2013 (6,3 °C), najvišje pa dne 1. 5. 2013 (29,2 °C). Povprečje najvišje temperature 
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vseh osemnajstih dni, zabeležene s senzorjem, nameščenim na robu panja, je znašalo 25,43 

°C. Enako povprečje, izračunano za temperature, zabeležene s senzorjem na sredini panja, 

pa 33,68 °C. Povprečje najnižje temperature vseh osemnajstih dni, zabeležene s senzorjem 

na robu, je znašalo 23,58 °C. Najnižja povprečna temperatura, zabeležena s senzorjem na 

sredini, pa je bila 31,37 °C. Temperaturna razlika med povprečno najvišjo in najnižjo 

temperaturo, zabeležena s senzorjem, nameščenim na robu panja, je znašala 1,85 °C, pri 

senzorju, nameščenim na sredini panja, pa 1,07 °C. Pridobljeni podatki potrjujejo, da so 

nihanja v sredini panja manjša kot na robu. 

5.2.2 Časovni zamik 

Izračunali smo časovne zamike temperatur, zabeleženih z ljubljansko opazovalno postajo 

(slika 21 in 22). Časovni zamik pomeni čas, ki preteče od najnižje/najvišje zunanje 

temperature do najnižje/najvišje temperature v panju.  

 

Interval beleženja temperature v panju je znašal deset minut. Podatki o zunanji temperaturi, 

ki smo jih izpisali iz Državne meteorološke službe, pa so bili zabeleženi na vsako uro. V 

primerjavi s podatki iz nemške opazovalne postaje meritve niso enako natančne.  

 

V aprilu je bila čebelja družina zaščitena proti varoji. To je vplivalo na matico, ki je 

prenehala zalegati, kar se je odražalo v zmanjšanem obsegu zalege. Posledično senzor ni 

bil več nujno v središču zalege. Slednje je bilo razvidno iz najnižjih temperatur - ko 

zunanja temperatura naraste, temperatura v panju pade.  
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Stolpci, ki se nahajajo pod x osjo prikazujejo, koliko minut pred najnižjo zunanjo temperaturo je bila zabeležena najnižja temperatura v panju. 

To je značilno za datume, ki so v legendi grafa označeni z eno zvezdico (npr. *2. 5. 2013). Stolpci, ki so izrazito visoki in se nahajajo nad x 

osjo, prikazujejo, da je bila najnižja zunanja temperatura zabeležena v zgodnjih jutranjih urah.  

Slika 21: Časovni zamik od najnižje zabeležene zunanje temperature, do najnižje zabeležene temperature v panju. 
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Najnižja temperatura v panju pa je bila zabeležena v večernih ali poznih večernih 

urah. To je značilno za datume, ki so v legendi grafa prikazani s tremi zvezdicami 

(npr. ***4. 5. 2013). Slednje bi lahko pojasnili s tem, da temperatura panja bolj sledi 

temperaturi prostora, kjer se nahaja, kot zunanji temperaturi. Prostor se počasneje 

segreva oziroma ohlaja, zato v primerjavi z zunanjo temperaturo in temperaturo v 

panju posledično prihaja do večjih časovnih zamikov. 
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Najvišji časovni zamik je bil izmerjen dne 5. 5.2 013. Temperaturo je meril senzor, ki se je nahajal v prostoru (prostor). Časovni zamik je 

znašal 19,85 ur. Na isti dan je pri senzorju, nameščenim na robu panja, časovni zamik znašal 19,02 ur. Najnižji časovni zamik je bil zabeležen 

dne 6. 5. 2013. Temperaturo je meril senzor, nameščen v prostoru. Časovni zamik je znašal 1,02 ure. Na isti dan je pri senzorju na robu 

časovni zamik znašal 1,18  ure.  

 

Slika 22: Časovni zamik od najvišje zabeležene zunanje temperature, do najvišje zabeležene temperature v panju. 
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Največji časovni zamik je znašal 10,02 ur. Zabeležen je bil na dan 19. 5. 2013 pri senzorju, 

nameščenim na sredini panja. Dne 12. 5. 2013 je bil pri senzorju, nameščenim v prostoru 

ter na robu panja, zabeležen časovni zamik 16,48 ur. Vendar je bila zabeležena najvišja 

temperatura v panju 16,48 ur pred najvišjo zabeleženo zunanjo temperaturo. Najnižji 

časovni zamik je bil izračunan za dan 11. 5.2 013. Takrat je bila razlika med najvišjo 

zunanjo temperaturo in najvišjo temperaturo v panju dosežena v eni minuti. 

 

V primerjavi izračunanih časovnih zamikov med najvišje in najnižje izmerjenimi 

temperaturami je razvidno, da so časovni zamiki večji pri najnižjih temperaturah.  

5.2.3 Vlaga v panju 

Podatke o vlažnosti smo pridobili s pomočjo kombiniranih senzorjev. Vlažnost v panju 

smo merili na enakih lokacijah kot temperaturo. Iz pridobljenih podatkov smo razbrali 

najvišjo in najnižjo vlažnost. Pridobljeni podatki o vlažnosti so za čebelarja koristni in 

pripomorejo k realizaciji optimalnih pogojev za življenje čebel.  

 

 
Slika 23: Najvišja vlažnost v panju, zabeležena z vsemi tremi senzorji. 
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Senzorji so bili nameščeni v prostoru, kjer se je panj nahajal (prostor) ter znotraj panja (rob, sredina). 
 

Največja vrednost vlažnosti je bila zabeležena na robu panja in je znašala 79 %. Na isti dan 

je vlažnost v čebelnjaku znašala (senzor prostor) 62 %, na sredini panja pa 61 %.  

 

 
Slika 24: Najnižja vlažnost v panju, zabeležena z vsemi tremi senzorji. 
 
Senzorji so bili nameščeni v prostoru, kjer se je panj nahajal (prostor) ter znotraj panja (rob, sredina). 
 

Najnižja vrednost vlažnosti je bila ponovno zabeležena na robu panja in je znašala 40 %. 

Na isti dan je bila vlažnost v čebelnjaku (senzor prostor) 54 %, v sredini panja pa 56 %.  

 

Vlažnost v sredini panja niha manj kot na robu (slika 23 in 24). To je lahko povezano s 

konstantno temperaturo v sredini panja. Posledično je konstantno tudi izhlapevanje in zato 

manjše nihanje vlažnosti. 
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Posvetili smo se primerjavi relativne vlažnosti ter temperature. Analizirali smo vpliv 

temperature na vlago v panju in povezavo med tem dvema parametroma. Uporabili smo 

izmerjene podatke v sredini in na robu panja ter prostora, kjer se je panj nahajal. V 

grafikone smo ustavili podatke o najvišjih in najnižjih temperaturah ter najvišji in najnižji 

vlažnosti.
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Slika 25: Povezava med najvišjo vlažnostjo in najvišjo temperaturo v čebelnjaku.  
Pearsonov korelacijski koeficient znaša - 0,79. 
 

 
Slika 26: Povezava med najvišjo vlažnostjo in najvišjo temperaturo, na robu panja.  
Pearsonov korelacijski koeficient znaša - 0,67. 
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Slika 27: Povezava med najvišjo vlažnostjo in najvišjo temperaturo, v sredini panja.  
Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,57.  
 

 
Slika 28: Povezava med najnižjo vlažnostjo in najnižjo temperaturo v čebelnjaku.  
Pearsonov korelacijski koeficient znaša - 0,61. 
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Slika 29: Povezava med najnižjo vlažnostjo in najnižjo temperaturo, na robu panja.  
Pearsonov korelacijski koeficient znaša - 0,59. 
 

 
Slika 30: Povezava med najnižjo vlažnostjo in najnižjo temperaturo, v sredini panja.  
Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,05. 
 

Pearsonov korelacijski koeficient se viša z oddaljenostjo od sredine panja. V čebelnjaku 

(slika 25 in 28) in na robu panja (slika 26 in 29) je korelacija negativna, medtem ko je na 

sredini panja pozitivna (slika 27 in 30). Slednje ugotovitve veljajo pri najvišjih in najnižjih 

vrednostih. Temperatura okolja ima največji vpliv na temperaturo v čebelnjaku ter na rob 

panja, zato je smiselno, da je na teh območjih korelacija višja. Nižja kot je temperatura v 
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čebelnjaku ali na robu panja, višja je vlažnost. Korelacijski koeficient na sredini panja je 

pozitiven. Če se zviša temperatura v panju, se zviša tudi vlažnost in obratno. Ob tem velja 

omeniti, da je korelacijski koeficient pri najnižjih temperaturah na sredini panja nizek 

(0,05). To nakazuje, da je v omenjenem primeru povezanost med vlažnostjo in temperaturo 

majhna. 

Pri primerjavi najvišjih in najnižjih vrednosti smo opazili, da je povezanost med 

temperaturo in vlažnostjo večja pri najvišjih vrednostih. 

 

6 RAZPRAVA IN SKLEPI 

 

Spremembe v okolju se odražajo tudi v spremembah v panju in s tem posledično vplivajo 

na vedenje čebel. Z merjenjem temperature in vlage v panju pridobimo informacije, s 

katerimi si lahko pomagamo pri ugotavljanju korelacij med okoljem in razmerami v panju.  

6.1 VZDRŽEVANJE TEMPERATURE IN VLAGE V PANJU GLEDE NA 

SPREMEMBE V OKOLJU 

Informacije, pridobljene s pomočjo opazovalne postaje, nam pomagajo prepoznati situacijo 

v panju. Ob tem nas opozarjajo o morebitnih spremembah stanja v panju. Pri opazovalni 

postaji smo poskusili s snemanjem panjskga žrela, vendar pridobljenih posnetkov nismo 

dodatno analizirali.  

 

S pridobljenimi podatki o najvišjih in najnižjih temperaturah v panju smo lahko oblikovali 

temperaturni profil panja. Zbrani podatki za poletne in pomladni dni so nam omogočili 

primerjavo med toplejšimi in hladnejšimi dnevi. Pri podatkih, pridobljenih iz opazovalne 

postaje v Würzburgu in Ljubljane je razvidno, da so robne temperature v panju najbolj na 

udaru temperature okolja. Bolj ko se pomikamo proti središču panja, bolj konstanta je 

temperatura (slika 8). To velja tako za poletne kot pomladne dni, pri najvišjih in najnižjih 

temperaturah. Za čebeljo družino je to pomembno, saj za preživetje in zagotavljanje 

optimalnih pogojev v primeru zalege potrebuje dokaj visoko in konstantno temperaturo.  
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Prav tako nas je zanimalo, kolikšne so temperaturne spremembe v panju v roku dveh dni. 

Primerjali smo dva zaporedna dneva, ki sta predstavljala en interval. Prvi dan intervala je 

predstavljal grdo vreme, drugi lepo. S pomočjo tovrstne primerjave smo lahko ugotovili 

morebitne razlike, ki se pojavijo v panju v roku dveh dni. Ob tem smo bili pozorni na vpliv 

vremena. Pri podatkih iz Würzburga smo takšno primerjavo naredili za pomladne in 

poletne dni, pri najnižjih in najvišjih temperaturah. Za izbrane poletne dni pri najvišji 

temperaturi v večini velja (preglednica 3), da je temperatura v lepem vremenu v povprečju 

višja kot pri grdem. Temperature v panju v lepem vremenu so bolj konstantne v celotnem 

panju (rob in sredina panja), zato je temperaturno nihanje manjše kot v grdem vremenu. 

Slednje ne velja pri najnižjih temperaturah (preglednica 4). Takrat so si temperature v 

grdem in lepem vremenu zelo podobne in so temperaturna odstopanja majhna.  

Pri primerjavi zaporednih dni v pomladnem času je bila temperatura v panju podobna. 

Odstopanja so bila majhna. Sklepamo lahko, da oblačnost oziroma jasnost vremena pri 

nižjih zunanjih temperaturah (t. j. pomladnih in ne poletih temperaturah),  v veliki meri ni 

vplivala na temperaturo v panju. 

 

Pri merjenju temperature v Ljubljani, smo bili pozorni na temperaturo na sredini in na robu 

panja. Z merjenjem na teh dveh lokacijah lahko sledimo morebitnim razburjenjem v panju. 

Pokazatelj povečanega razburjenja je lahko zvišanje temperature celotnega panja. Kot že 

omenjeno, je temperatura na sredini panja najbolj konstantna. To velja pri najvišjih in 

najnižjih temperaturah (slika 19 in 20). Robna temperatura panja bolj sledi zunanjim 

temperaturam. V našem primeru sledi temperaturam prostora, v katerem se je panj nahajal. 

Prostor se je glede na zunanjo temperaturo hitreje oziroma počasneje segreval ali ohlajal. 

Temperatura v panju v nobenem primeru ni padla pod 18 °C. 

Razlog padca temperature v panju meseca aprila je bilo tretiranje čebelje družine proti 

varoji. To pojasni znižanje temperature v panju v času, ko je zunanja temperatura narasla. 

 

Podatke o sredinski in robni temperaturi v panju, pridobljene iz nemške opazovalne 

postaje, smo uporabili za izračun temperaturne razlike dveh zaporednih dni. V poletnih 

dneh je bila najvišja temperatura običajno večja v drugem dnevu intervala. Izjema je bil 

tretji interval (28. 7. 2012 in 29. 7. 2012), ko je bilo topleje v gršem vremenu (preglednica 

3). Situacija se je obrnila pri najnižjih temperaturah, kjer je bila temperatura običajno višja 
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v prvem dnevu  intervala (preglednica 4). Temperatura v sredini panja je bila zelo 

konstantna. V nobenem primeru temperaturna razlika ni bila večja kot 0,40 °C. Pri tako 

majhnih odstopanjih je težko s sigurnostjo določiti natančne zaključke. V pomladnih dneh 

je bila situacija zelo podobna kot poleti.  

Primerjava dveh zaporednih dni v pomladnem in poletnem obdobju pokaže, da so 

temperaturne razlike pri najvišjih temperaturah višje v poletnih dneh. Temperaturne razlike 

pri najnižjih temperaturah pa so višje v pomladnih dneh. Pri analizi podatkov smo se v 

večini osredotočili na robne temperature v panju, saj so bile te najbolj v povezavi z 

okoljsko temperaturo.  

 

Temperatura vpliva na vedenje in aktivnosti odrasle čebele. To je pogojeno tudi z višino 

temperature v času razvoja ličinke. Slednje so preverili tako, da so ličinke razdelili v tri 

različne skupine. Vsako skupino so vzrejali pri določeni temperaturi (32 °C, 34,5 °C in 36 

°C).  Vedenjske razlike so primerjali pri čebeljem sporazumevanju (natančneje pri 

čebeljem plesu), ter pogojnem učenju, ki so ga preverjali z iztegovanjem jezička. Čebele, 

ki so se kot ličinke razvijale pri višji temperaturi (36 °C), so bile dobre »učenke«. Čebele 

razvite pri nižjih temperaturah, so dosegale slabše rezultate. Prav tako so čebele, ki so se 

razvile iz ličink pri nižjih temperaturah, izvajale le približno 20 % plesa. Večje so bile tudi 

razlike v dolžini plesa, v delu, kjer čebela potresava (Tautz in sod., 2003). 

 

Z izračunom časovnega zamika smo ugotavljali razlike v času, ki je potreben, da zunanja 

temperatura vpliva na temperaturo v panju. Časovni zamik pri najvišjih temperaturah v 

poletnih dneh (slika 11 in 12), je običajno večji v gršem vremenu. Izjema je tretji interval 

(28. 7.2 012 in 29. 7. 2012). Podobno velja tudi pri najnižjih temperaturah (slika 13 in 14). 

Razlike časovnih zamikov med grdim in lepim vremenom so manjše pri najnižjih 

temperaturah kot pri najvišjih. V povprečju je časovni zamik najvišji v sredini panja, kar 

velja za grdo in lepo vreme. Slednja ugotovitev velja za poletne in pomladne dni.  

V pomladnih dneh so časovni zamiki v povprečju nižji kot poleti. To bi lahko bila 

posledica manjših temperaturnih nihanj čez dan. Sklepamo lahko, da je temperaturna 

razlika med zunanjo temperaturo in temperaturo v panju manjša kot poleti.  
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Nekateri rezultati izračuna časovnega zamika iz ljubljanskih podatkov so bili netipični. 

Temperatura v panju je v nekaj primerih dosegla najnižjo/najvišjo raven, preden je zunanja 

temperatura dosegla najnižjo/najvišjo raven dneva. V nekaterih primerih so časovni zamiki 

zelo veliki. Razlog za to je najnižja zabeležena zunanja temperatura v zgodnjih jutranjih 

urah in najnižja zabeležena temperatura v panju zvečer. Odstopanja in razlike bi lahko 

pojasnili s tem, da se je prostor, v katerem se je panj nahajal, segreval oziroma ohlajal 

počasi. Zunanje temperature so na temperature v prostoru vplivale počasneje. To se je 

odražalo tudi pri temperaturah v panju, ki so bile pod direktnim vplivom temperatur 

prostora. Poleg tega pa so bile čebele v aprilu zaščitene proti varoji. Slednje se odraža pri 

padcu temperature v panju in s tem tudi zmanjšanju časovnega zamika. 

 

Čebelam lahko omogočimo boljše pogoje za življenje, če poznamo, kolikšna je vrednost 

vlage v panju. Raziskave so pokazale, da je v panjih z višjo temperaturo in vlago večja 

verjetnost razvoja zajedavca čebel varoje. Ena izmed rešitev za zmanjšanje vlage v panju 

je, da povečamo oddaljenost panja od prsti (Bokaie in sod., 2010). Prevelika vlažnost v 

panju lahko povzroči razvoj plesni ter razgradnjo in razpadanje lesenih delov panja. Prav 

tako lahko ogrozi zdravje čebel, ker pospeši razvoj različnih bolezni. Obstajajo še drugi 

načini zmanjšanja vlage v panju. Na vrh panja lahko položimo različne materiale, ki vlago 

vsrkavajo. V primeru, da je panj postavljen na vlažnih predelih, je potrebno te materiale 

večkrat menjati. Materiali vsrkajo toliko vlage, da je njihova funkcija zmanjšana. Vlago v 

panju lahko zmanjšamo tudi tako, da omogočimo reden pretok zraka preko panja. S tem 

omogočimo boljše prezračevanje. Pri tem pa je treba biti pazljiv predvsem v hladnejših 

dneh in zimskih mesecih, saj lahko zračni pretok poleg vlage iz panja odnaša tudi toploto. 

Pozorni moramo biti tudi, če je zračni pretok zaradi snega ali ledu prekinjen (Custer in 

Cosma, 2011). 

 

V veliki meri je vlaga v panju povezana s temperaturo. Podobno kot pri podatkih o 

temperaturi znotraj panja, tudi vlažnost najbolj niha na robu. Vremenske razmere najbolj 

vplivajo na obrobne dele v panju. Vlažnost je v sredini panja dokaj konstantna, kar velja 

pri najnižjih in najvišjih vrednostih (slika 23 in 24). Podatki o korelaciji med temperaturo 

in vlažnostjo kažejo, da je najvišja vlažnost višja pri nižjih temperaturah. Podobno velja za 

podatke pri najnižjih vrednostih. Vlažnost je višja pri nižjih temperaturah v panju. Na robu 
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panja vlažnost dokaj hitro pade, pri približno 25 °C. To velja pri najvišjih in najnižjih 

vrednostih.  

Pri podatkih o vlažnosti v prostoru, kjer se je panj nahajal, je malenkost drugače. Vlažnost 

počasi pade pri približno 20 °C. Slednje je posledica počasnejšega segrevanja oziroma 

hlajenja prostora.   

6.2 PRIMERJAVA PODATKOV IZ WÜRZBURGA IN LJUBLJANE 

Pri primerjavi podatkov smo se osredotočili zgolj na temperature. Primerjali smo 

najtoplejši in najhladnejši zabeležen dan in temperature teh dni v panju. Prav tako smo 

analizirali povprečja najvišjih in najnižjih zunanjih temperatur ter temperatur v panju. 

 

Povprečje temperatur najtoplejšega in najhladnejšega dne je v Ljubljani nižje kot pri 

podatkih iz nemške opazovalne postaje. Ta razlika je bolj očitna pri primerjavi 

najhladnejšega dne. Takrat je bilo v panju v Ljubljani 5,35 °C manj kot pri povprečju 

temperatur v panju najhladnejšega zabeleženega pomladnega dne v Würzburgu.  

 

Razlika je višja pri primerjavi povprečja najhladnejšega poletnega dne. Takrat je bilo v 

ljubljanskem panju 7,34 °C manj kot v panju v Würzburgu. Odstopanje je manjše pri 

primerjavi povprečja temperatur najtoplejšega dne.  

Povprečje temperatur v pomladnih dneh je bilo v ljubljanskem panju za 4,06 °C manjše kot 

v würzburškem. V poletnih dneh je bilo v Ljubljani povprečje za 3,73 °C manjše kot v 

würzburškem panju. Pomembno je dodati, da so podatki iz Nemčije natančnejši. Za analizo 

in izračun povprečnih temperatur smo lahko uporabili podatke enajstih senzorjev. V 

Ljubljani smo meritve izvajali z dvema senzorjema. 

 

Zunanje temperature so v povprečju višje pri meritvah iz Ljubljane. Razlog za to je, da 

smo pri nemških podatkih izbrali osem pomladnih in osem poletnih dni. Temperature vseh 

šestnajstih dni smo upoštevali pri primerjavi. V Ljubljani smo beleželi temperaturo 

osemnajstih dni. Merjenje je bilo izvedeno meseca aprila in maja, ko so bile temperature že 

dokaj visoke.  

 



57 
Štembergar Zupan A. Uporaba elektronskega panja za opazovanje sprememb v okolju 
  Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2014 
 

Temperature niso ogrožale preživetja čebel. Najnižje zunanje temperature so le v dveh 

primerih padle pod ledišče. Najvišje zunanje temperature v nobenem primeru niso bile tako 

visoke, da bi lahko ogrožale zdravje čebel. Čebele so lahko z uravnavanjem temperature 

dosegale optimalne razmere za preživetje. 

 

Povprečje temperatur v panju pa je višje pri meritvah iz Würzburga. Najnižje in najvišje 

temperature se med seboj ne razlikujejo bistveno, kar velja tudi za ljubljanske meritve. 

Razlog za večjo razliko med podatki iz ene in druge opazovalne postaje je lahko, da je 

večje število senzorjev v würzburški opazovalni postaji botrovalo k bolj natančnim 

meritvam. Dva senzorja v ljubljanskem panju pa sta lahko beležila večje razlike. Čebelja 

družina se je lahko več časa zadrževala na eni strani panja.  Posledično je tam senzor 

beležil višjo temperaturo. 

Iz pridobljenih rezultatov sklepamo, da so bile čebelje družine v panju nemške opazovalne 

postaje močnejše oziroma številčnejše, kot čebelja družina iz ljubljanskega panja. To 

ugotovitev podkrepi podatek o višjih temperaturah v panjih opazovalne postaje v 

Würzburgu. Številčnejša čebelja družina lažje uravnava temperaturo v panju. 

6.3 DOSTOPNOST MONITORINGA IN ŽE OBSTOJEČI SISTEMI 

Razvitih je že mnogo različnih monitoring sistemov, ki od uporabnikov zahtevajo različna 

znanja. Prek spleta lahko pridobimo že sestavljene sisteme, ki vključujejo različne 

senzorje. Tovrstni sistemi se v panj vgradijo dokaj enostavno. Uporabniki ne potrebujejo 

dodatnega znanja pri uporabi. Poleg samih naprav zraven že dobimo programsko opremo. 

Veliko sistemov podaja možnost, da podatkom iz panja sledimo prek mobilnih naprav. 

Monitoring sistem nas lahko samostojno opozarja o alarmantnih stanjih v panju. Za to je 

potrebno na mobilni telefon namestiti aplikacijo, ki je povezana s sistemom. Od 

posameznika pa je odvisno, katere parametre želi meriti.  

 

Prednost oblikovanja lastne opazovalne postaje je, da pridobljene senzorje poljubno 

vstavimo v panj. Vendar oblikovanje lastnega monitoring sistema zahteva določeno 

programersko znanje. Cenovno je lahko celo bolj ugoden od sistemov, ki so na voljo na 

trgu. Bistvo komercialnih monitoring sistemov je, da v veliki meri pomagajo čebelarjem. 

Zaradi upadanja števila čebeljih družin so poskusili razviti način, ki bi čebelarju omogočil 
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boljši vpogled v panj. Običajno so tovrstni sistemi oblikovani tako, da niso zahtevni za 

uporabo. Namestitev sistema v panj je enostavna. Pridobljeni podatki so lahko dostopni in 

jasno predstavljeni. Sistemi avtomatično odčitavajo podatke. Odčitavanje je določeno s 

časovnim intervalom. Uporabniki tovrstnih opazovalnih postaj lahko pridobljene podatke 

odčitavajo tudi od doma. 

 

Za sledenje razmeram v panju sta dovolj že dva temperaturna senzorja. S postavitvijo 

senzorja na sredini in robu panja pridobimo podatke, ki lahko v veliki meri pripomorejo k 

prepoznavanju alarmantnega stanja v panju. V primeru širjenja razburjenja čebel v panju 

(npr. v času rojenja), bo temperatura narasla v celotnem panju. Monitoring sistem lahko 

razširimo tako, da temperaturnim senzorjem dodamo še različne druge. Z oblikovanjem 

vremenske postaje lahko spremljamo različne parametre v okolici panja oziroma 

čebelnjaka. V tem primeru lahko primerjamo skladnost med razmerami v panju in 

zunanjimi razmerami. Iz neskladnosti podatkov lahko sklepamo, da se dogajanje v panju 

spreminja.  

 

S pridobljenimi podatki si lahko pomagamo pri sledenju zdravja čebel. Opazovanje razmer 

v panju si lahko zagotovimo tudi z različnimi kamerami. Najlažje je spremljati vhod v 

panj. V notranjosti panja je tema in si z običajnimi kamerami težko pomagamo. V tem 

primeru se lahko uporabijo termografične kamere. Pomagamo si lahko tudi s svetlobo, ki 

jo čebele ne zaznavajo. Na ta način ne motimo delovanja v panju. Kamere se lažje 

uporabijo pri opazovalnem panju. Opazovalni panj se lahko osvetli z navadnimi reflektorji 

(ki so prekriti z rdečo folijo in na ta način ne motijo čebel, ki ne zaznavajo svetlobe 650– 

750 nm). To pa je rahlo nepraktično z vidika komercialne rabe monitoring sistema 

(Michels, 2011). S tovrstnim spremljanjem čebel še dodatno olajšamo delo čebelarju, saj 

za preverjanje stanja ni potrebno odpirati panja. Posledično so čebele manj obremenjene in 

pod manjšim stresom. Na ta način lahko tudi lažje opazimo spremembe v vedenju čebel. 

Čebelar lahko med drugim tudi oceni razvoj družine, količino zalege ipd.  

 

Monitoring omogoča dober vpogled v panj in s tem tudi v zdravje čebeljih družin. Čebelar 

bolje sledi trendom dogajanja v panju. V primeru neskladnosti lahko hitro ukrepa. S tem je 

omogočeno boljše zagotavljanje pogojev za življenje čebel.  
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Sledenje določenih podatkov je omogočeno na različnih spletnih straneh, kjer je prost 

dostop do izmerjenih podatkov. To je koristno za čebelarja, ki nima interesa oblikovanja 

lastne opazovalne postaje. V Sloveniji imamo strokovno službo, ki deluje pod okriljem 

Čebelarske zveze Slovenije. Po celi Sloveniji je postavljeno približno šestdeset 

opazovalnih postaj, ki beležijo donos čebel ter temperaturo in vlago ob panju. Vse podatke 

objavijo na spletni strani Čebelarske zveze. Ob tem pa so na voljo tudi informacije o 

napovedi medenja.  

 

HOBOS (Honeybee online studies) ni edina spletna stran, kjer so na voljo podatki, 

pridobljeni s pomočjo opazovalne postaje. Ena izmed drugih spletni strani je 

OpenEnergyMonitor. Tu so objavljeni podatki štirih temperaturnih senzorjev (postavljenih 

v panju ter zunaj panja). Ob tem so poskrbeli še za grafični prikaz podatkov. Zapisujejo 

tudi poročila o dogajanju, kjer opišejo, kaj so v panju delali oziroma spremenili. Ta 

monitoring sistem je zasnovan na brezžični internetni povezavi, ki panj povezuje z 

računalnikom v hiši uporabnika. Vsak mesec grafično prikažejo temperaturo in vlažnost v 

panju ter podatke argumentirajo. Prav tako ponujajo nasvete, kako začeti in oblikovati 

lasten monitoring sistem. Ob tem predstavijo najbolj primerne pripomočke in naprave za 

uporabo (Open Energy Monitor, 2014). Predstavljeni način oblikovanja lastne opazovalne 

postaje pa je eden izmed mnogih možnih načinov.  

6.4 POVEZAVA S ŠOLO 

V šolah, ki imajo v lasti čebele, bi lahko oblikovali opazovalne postaje. Merjenje podatkov 

bi izvedli otroci, saj uporaba naprav in računalniških programov ni pretirano zahtevna. 

Med seboj bi se lahko povezali različni predmeti in krožki. Pojavila bi se priložnost za 

sodelovanje med biologijo, računalništvom, fiziko oziroma naravoslovjem, 

gospodinjstvom in čebelarstvom. Čebele so socialne žuželke in živijo v družinah s 

kompleksnimi vedenjskimi vzorci. Zaradi tega bi bila primerna povezava tudi s predmetom 

sociologija. Vključili bi predmet tehnika, kjer bi učenci izdelovali različne pripomočke. 

Izdelovali bi predmete, ki so potrebni v panju ali pri oblikovanju opazovalne postaje. 

Učenci bi sami ugotavljali povezavo med temperaturo znotraj in zunaj panja. Ugotavljali 

bi, kaj pripomore k povečanju oziroma zmanjšanju teže panja. Analizirali bi, kako različni 
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vremenski pojavi vplivajo na vedenje in funkcionalnost čebel. Učenci bi s pomočjo učitelja 

za čebele tudi skrbeli. Tako bi spoznali osnove čebelarjenja. Skrbeli bi za zdravje čebel in 

hranjenje ob tem pa razvijali še čut za odgovornost. V primeru večjega števila čebeljih 

družin bi lahko proizveden med tudi prodajali. Slednje bi še dodatno pripomoglo k 

motivaciji učencev za ukvarjanje s čebelami. Pridobljena denarna sredstva bi lahko 

uporabili za nakup novih učnih pripomočkov ali za izlet ob koncu šolskega leta.  

 

Učenci bi se naučili o koristnosti medu v prehrani ljudi. Pri tem bi spoznali še 

funkcionalnost medu v svetu čebel. Enako velja za propolis in matični mleček. Prav tako bi 

spoznali čebelo kot žuželko in njen vpliv v naravi, zlasti povezavo čebelarstva s 

sadjarstvom. Ob tem bi se učenci lahko učili tudi o vplivu različnih škropiv. Spoznali bi 

vpliv različnih pesticidov na čebele. Razumeli bi negativne vplive človeka na čebele in 

naravo. Pri temah o pesticidih bi lahko omenili tudi naravna oziroma bio škropiva, ki 

čebelam ne škodujejo. Učenci bi se s tem učili o pomembnosti čebele v gospodarstvu. 

Razumeli bi katastrofalne učinke, ki bi jih lahko pustilo uničenje svetovne populacije 

čebel. Učenci bi na podlagi naučenega poskusili razviti različne rešitve za ohranjanje 

čebeljih populacij. S svojimi idejami bi pripomogli k boljšemu monitoringu čebeljih 

družin. 

 

Elektronske naprave, ki so potrebne za oblikovanje opazovalne in vremenske postaje, ne 

predstavljajo večjega stroška in bi morale biti dostopne za večino šol. 

 

Za zaposlitev in motiviranje učencev bi lahko uporabili tudi delovne liste. Vprašanja bi 

lahko oblikovali učitelji različnih predmetov (priloga). 

6.5 SKLEPI 

Toplotne razmere v panju najbolje opišemo s temperaturnim profilom na podlagi meritev v 

posameznih ulicah satja. Ne glede na letni čas, so največja odstopanja opažena na robu 

panja, pri meritvah najvišjih in najnižjih temperatur.  

 

V poletnem času se v grdem vremenu opazijo nižje najvišje temperature dneva ob robu 

gnezda, v naslednjem dnevu pa so temperature na robu gnezda podobne kot med 
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sredinskimi sati. Sprememba vremena ne vpliva bistveno na opažene spremembe v najnižji 

dnevni temperaturi znotraj gnezda. Deloma je mogoče zaznati razlike v najnižji dnevni 

temperaturi med robom in sredino gnezda le v toplejših poletnih dneh, ob spremembi 

vremena z grdega na lepo. 

 

Poleti so dnevno-nočna temperaturna nihanja večja kot v pomladnih dneh. Slednje se 

pozna predvsem v primeru, ko jasni noči sledi lepo vreme. Večje temperaturno nihanje 

med dnevom in nočjo pomeni višje temperaturne razlike, ki pojasnjujejo, zakaj je v 

primerjavi poletnih in pomladnih dni časovni zamik višji poleti. Ne glede na letni čas so 

najvišji časovni zamiki izračunani za sredino panja. Zunanje razmere najbolj vplivajo na 

rob panja, kar se odraža v nižjih časovnih zamikih. 

 

Izračuni časovnega zamika s podatki, pridobljenimi pri ljubljanskih meritvah, pokažejo 

nasprotne rezultate. Ugotovili smo, da je časovni zamik nižji pri višjih temperaturah. 

Objektiven razlog za pridobljene rezultate je, da smo meritve izvedli v mesecu aprilu in 

maju, ko temperaturna nihanja niso bila visoka. Primerjava najnižjih in najvišjih 

temperatur znotraj panja je pokazala, da so bile temperaturne razlike omenjenih 

parametrov nizke. Na robu panja je razlika znašala 1,85 °C, na sredini pa 1,07 °C. 

 

Povezavo med vlažnostjo in temperaturo v panju smo prikazali s Pearsonovim 

korelacijskim koeficientom. Ne glede na letni čas, so odstopanja opažena na robu panja, 

medtem ko je na sredini panja vlažnost konstantna. Slednje je povezano s temperaturo v 

panju, kjer so opažanja podobna. Konstantna vlažnost na sredini panja je posledica stalne 

temperature na sredini gnezda. Pričakovali bi, da je vlažnost višja pri visoki temperaturi, 

vendar ni tako. Pri nižjih temperaturah se zrak bolj in hitreje nasiči z vlago. Ob tem čebele 

pri višjih temperaturah lažje uravnavajo količino vlage v panju. To sta glavna razloga, 

zakaj je vlažnost v panju višja pri nižjih temperaturah.  

 

Koristnost pridobljenih podatkov s pomočjo monitoring sistema je velika. Opazovalne 

postaje lahko služijo amaterskim ali ljubiteljskim čebelarjem, kot tudi profesionalnim 

čebelarjem in biologom. Opazovalni sistemi so lahko koristni tudi kot instrument za 
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poučevanje v šolah. Z beleženjem podatkov in širjenjem informacij o stanju in vedenju 

čebel, lahko pripomoremo k izboljšanju stanja in števila čebeljih družin. 

 

Opazovalne postaje lahko uporabljajo amaterski ali ljubiteljski čebelarji, kot tudi 

profesionalni čebelarji, biologi ali okoljevarstveniki. Monitoring sisteme bi morali 

izkoristiti tudi kot izobraževalni pripomoček v šolah. Z uporabo opazovalnih postaj in 

širjenjem ozaveščenosti koristi le teh, pripomoremo k izboljšanju stanja in števila čebeljih 

družin. 

7 POVZETEK 

 

Vse pogostejše podnebne spremembe (spremembe v temperaturah, količini padavin, 

količini sončnega obsevanja ipd.) vplivajo na floro in favno. Zato je pomembno, da 

sledimo spremembam okolja. Uporaba opazovalnih postaj pripomore k boljšemu 

razumevanju naravnih pojavov ter sledenju sprememb. 

 

Čebelarjenje brez monitoring sistema v panju ima določene pomanjkljivosti. Panja pri 

nizkih temperaturah ni priporočeno odpirati, saj se tako zmanjša temperatura v gnezdu, kar 

je za čebele lahko usodno. Brez tehtnice čebelar težko oceni težo panja, brez primernih 

senzorjev pa težko oceni vlažnost v panju in temperaturo. Vsi ti parametri so za 

kakovostno čebelarjenje pomembni. Poznavanje teže panja pomaga pri oceni količine 

medenja in pašnih razmerah. Prevelika vlažnost v panju povzroča razvoj bolezni in plesni. 

Pri visoki temperaturi se pospeši razvoj zajedavcev, kot je varoja.  

 

Z uporabo monitoring sistema se tem pomanjkljivostim izognemo. Meritve se lahko 

izvedejo brez odpiranja panja, kar ne draži čebel in omogoča vpogled v stanje čebelje 

družine, tudi v mrzlih mesecih. V primeru prevelike vlažnosti ali neprimerne temperature v 

panju lahko čebelar pravočasno ukrepa. Podatki o temperaturi na sredini in robu panja nam 

podajo informacije o lokaciji gruče čebel v panju. Prav tako lahko prepoznamo alarmantna 

stanja v čebelji družini. Prednost monitoringa s čebelami je tudi ta, da izmerjene podatke 

lahko odčitamo od doma in zmanjšamo potne stroške v primeru, da je čebelnjak postavljen 

na odročnem kraju.  
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Opazovalna postaja, ki smo jo postavili v Ljubljani, je bila dokaj preprosta. Vsebovala je 

manjše število senzorjev in preprosto vremensko postajo. Tudi z enostavnejšim 

opazovalnim sistemom smo pridobili koristne informacije. Ob tem smo dokazali, da 

oprema, potrebna za tovrstne sisteme, ne predstavlja velikega finančnega zalogaja.  

 

Opazovalni sistemi so uporabni tudi v izobraževalne namene. Delo s čebelami in izvajanje 

meritev s pomočjo opazovalne postaje je dinamično, kar pri šolskih urah razbija 

monotonost in motivira učence. Preučevanje različnih parametrov vodi do številnih 

medpredmetnih povezav. Učenci bi spoznali čebele kot socialne žuželke, kompleksnost 

njihovih vedenjskih vzorcev ter pomembnost čebel v svetu. 

 

Menim, da lahko monitoring čebel bistveno pripomore k prepoznavanju vedenjskih 

vzorcev v panju, sledenju trendov bolezni čebel in morebitnega upadanja števila čebeljih 

družin. Ob tem pa omogoči vpogled v čebeljo družino iz drugačne perspektive. V 

kombinaciji z vremensko postajo in s podatki o okoljskih razmerah, lahko analiziramo še 

druge korelacije, kot na primer vpliv okolja na čebele. 



64 
Štembergar Zupan A. Uporaba elektronskega panja za opazovanje sprememb v okolju 
  Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2014 
 

8 VIRI 

 

1. Abbott K. R., Dukas R., 2009. Honeybees consider flower danger in their waggle 
dance. Animal Behaviour, 78(3), 633-635. 

 
2. Bokaie S., Mehrabadi M.,  Sharifi L., 2010. EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF 

VARROASIS IN HONEY BEE IN GOLESTAN PROVINCE, IRAN. V 
Proceedings of the 9th annual congress of the Southern African Society For 
Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine. The Farm Inn - Pretoria, South 
Africa 129 -133. 

 
3. Božič J., 1998. Življenje čebel, V: Od čebele do medu. Poklukar, J. (ur.). Ljubljana: 

Kmečki glas, 70-94. 
 

4. Božič J., 2008. Življenje čebel, V: Slovensko čebelarstvo v tretje tisočletje. Zdešar, 
P. (ur.). Lukovica: Čebelarska zveza Slovenije, 112-137. 

 
5. Bujok B., Kleinheinz M., Fuchs S., Tautz J., 2002. Hot spots in the bee hive. 

Naturwissenschaften: The science of nature, 89(7), 299-301. 
 

6. Burrill R. M., Dietz A., 1981. The response of honey bees variations in solar 
radiation and temperature. Apidologie, 12(4), 319-328 

 
7. Bromenshenk J., Seccomb R. A., Rice S. D., Etter R. T., 2005. Honey bee 

monitoring system for monitoring bee colonies in a hive. US patent system WO 
2004010775 A3. 

 
8. Capaldi E. A., Smith A. D., Osborne J. L., Fahrbach S. E., Farris S. M., Reynolds 

D. R., Edwards A.S., Martin A., Robinson G. E., Poppy G. M., Riley J. R., 2000. 
Ontogeny of orientation flight in the honeybee revealed by harmonic radar. Natur, 
403, 537-540. 

 
9. Chrion G., Gomez-Krämer P., Menard M., 2013. Outdoor 3D Acquisition System 

for Small and Fast Targets. Application to honeybee monitoring at the beehive 
entrance. La Rochelle: Universite de la Rochelle.  

 
10. Custer D. R., Cosma G., 2011. Beehive enclosure with moisture elimination. US 

patent system US 20110263182 A1. 
 

11. Fahrbach S. E., Robinson G. E., 2009. Behavioral Development in the Honey Bee: 
Toward the Study of Learning Under Natural Conditions. Urbana, Illinois: Cold 
Spring Harbor Laboratory Press. 

 
12. Fahrenholz L., Lamprecht I., Schricker B., 1989. Thermal investigations of a honey 

bee colony: thermoregulation of the hive during summer and winter and heat 



65 
Štembergar Zupan A. Uporaba elektronskega panja za opazovanje sprememb v okolju 
  Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2014 
 

production of members of different bee castes. Journal of Comparative Physiology 
B, 159(5), 551-560. 

 
13. Gregorc A., 1998. Zgradba in delovanje čebeljega telesa, V: Od čebele do medu. 

Ljubljana: Kmečki glas, 24-49. 
 

14. Hockett C. F., 1960. The Origin of Speech. ČLANEK OBJAVLJEN NA STRANI 
COLUMBIA UNIVERSITY 

 
15. Kleinhenz M., Bujok B., Fuchs S., Tautz J., 2003. Hot bees in empty broodnest 

cells: heating from within. The Journal of Experimental Biology, 206, 4217-4231. 
 

16. Knežević M., 2004. Statistika (skoraj) brez matematike. Portorož: Turistica – 
Visoka šola za turizem, 113-117. 

 
17. Komadina D., 1996. Statistika v zdravstvu. Ljubljana: Zavod za zdravstveno 

varstvo, 134-138. 
 

18. LeBlond L., 2012. Bee Monitoring System Could Serve As Early Warning System 
For Global Food Shortages. Pridobljeno 13.3.2013 iz 
http://www.redorbit.com/news/science/1112752350/bee-monitoring-food-
shortages-122012/ 
 

19. Le Conte Y., Navajas M., 2008. Climate change: impact on honey bee populations 
and diseases. Revue scientifique et technique, 27(2), 485-497, 499-510. 

 
20. Michels M., 2011. A Beehive Monitoring System Incorporating Optical Flow as a 

Source of Information. Diplomsko delo, Berlin: Freie Universität Berlin, Institut für 
Informatik. 

 
21. Moore A. J., Breed D., Moor, M.J., 1987. The guard honey bee: ontogeny and 

behavioural variability of workers performing a specialized task. Animal 
Behaviour, 35(4), 1159–1167. 

 
22. Myerscough M. R., 1993. A simple model for temperature regulation 

in honeybee swarms. Journal of Theoretical Biology, 162, 381-393. 
 

23. Neukirch A., 1982. Dependence of the life span of the honeybee (Apis mellifica) 
upon flight performance and energy consumption. Journal of Comparative 
Physiology A, 146(1), 35-40. 
 

24. Open Energy Monitor., 2014. Pridobljeno 15. 2. 2014 iz 
http://openenergymonitor.org/emon/ 

 
25. Pedrotti W., 2003. Med, cvetni prah, matični mleček, propolis in sirup: Lastnosti in 

učinki pridelkov čebeljega panja in apiterapija. Ljubljana: Pisanica: Delo revije, 31-
40. 



66 
Štembergar Zupan A. Uporaba elektronskega panja za opazovanje sprememb v okolju 
  Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2014 
 

 
26. Realterm., 2013. Serial Terminal. Pridobljeno 20. 4.2013 iz 

http://realterm.sourceforge.net/  
 

27. Schmickl T., Crailsheim K., 2004. Inner nest homeostasis in a changing 
environment with special emphasis on honey bee brood nursing and pollen supply. 
Apidologie, 35(3), 249–263. 

 
28. Schneider S. S., Lewis L. A., 2004. The vibration signal, modulatory 

communication and the organization of labor in honey bees, Apis mellifera. 
Apidologie 35(2), 117–131. 

 
29. Seeley T. D., 1982. Adaptive significance of the age polyethism schedule in 

honeybee colonies.  Behavioral Ecology and Sociobiology, 11(4), 287-293. 
 

30. Seeley T. D., 1995. The Wisdom of the Hive: the social physiology of honey bee 
colonies. London: Harvard University Press. 
 

31. Seeley T. D., Buhrman S. C., 1999. Group decision making in swarms of honey 
bees. Behavioral Ecology and Sociobiology, 45(1), 19-31. 

 
32. Srinivasan M. V., 2010. Honeybee Communication: A Signal for Danger. Current 

Biology, 20(8), 366-368. 
 

33. Sullivan J. P.,  Jassim O., Fahrbach S. E., Robinson G. E., 2000. Juvenile Hormone 
Paces Behavioral Development in the Adult Worker Honey Bee. Hormones and 
Behavior, 37(1), 1-14. 

 
34. Stearns G. D., 1996. Solar-powered beehive cooler and ventilator. US patent system 

US 5575703 A. 
 

35. Tautz J., 2008. Čudežni svet čebel: Biologija superorganizma. Ljubljana: Tehniška 
založba Slovenije, d. d.., 53-70. 

 
36. Tautz J., 2009. HoneyBee Online Studies. Pridobljeno 20.4.2013 iz 

http://www.hobos.de/en/teachers-pupils/hobos-live/chart.html 
 

37. Tautz J., Maier S., Groh C., Rösller W., Brockmann A., 2003. Behavioral 
performance in adult honey bees is influenced by the temperature experienced 
during their pupal development. Pnas, 100(12), 7343–7347. 

 
38. Winston M.L., 1987. The biology of honey bee. Cambridge, Massachusetts, 

London: Harvard University Press, s. 
 

39. Zdešar P., 2008. Slovensko čebelarstvo v tretje tisočletje. Lukovica: Čebelarska 
zveza Slovenije. 

 



67 
Štembergar Zupan A. Uporaba elektronskega panja za opazovanje sprememb v okolju 
  Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2014 
 

40. Zhelyazkova I., 2012. Honeybees-bioindicators for environmental quality. 
Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18(3), 435-442. 

 



 

ZAHVALA 
 
 
Zahvalil bi se staršema za spodbudo in podporo v času študija. Bratu Anžetu za pomoč pri 

urejanju besedila, prevodu izvlečka in oblikovanju grafikonov. Najlepša hvala za 

razumevanje in pomoč. 

 

Prisrčna hvala kolegom in kolegicam za vse nepozabne trenutke in smeh tekom študija. 

Hvala prijateljem, ki so mi stali ob strani in me spravljali v dobro voljo. 

 

Zahvalil bi se prof. dr. Ivan Kosu ter doc. dr. Gordani Glavan za pregled diplomske naloge. 

 

Posebna zahvala gre prof. Nives Križnar za lekturo diplomskega dela. 

 

Navsezadnje bi se rad zahvalil mentorju prof. dr. Janko Božiču za pomoč, nasvete in 

usmerjanje pri pisanju diplomske naloge. 

 
 



 

PRILOGE 
 
 
Priloga 1: Učna priprava 1 
 
Predmet: Biologija   Razred: 9. razred   1 ura 
               
 
Učna tema: Zgradba in delovanje živih sistemov  
Učna enota: Vedenje organizma in vpliv okolja 
 
Učni cilji: 

• Učenci razumejo pomen čebele v svetu in gospodarstvu. 
• Učenci spoznajo vedenjske razlike pri čebelah v panju ter različne naloge in 

funkcije čebel znotraj in izven panja. 
• Učenci spoznajo vpliv zunanjih temperatur na temperature v panju in s tem 

posledično na vedenje čebel (življenje čebel med letom). 
• Učenci spoznajo različne monitoring sisteme in razumejo koristnost l- teh. 
• Učenci spoznajo pripomočke potrebne za oblikovanje opazovalne postaje in načine 

njihovega delovanja. 
 
Učne metode: razlaga, razgovor, delo s tekstom 
Učne oblike: frontalna, individualna, delo v skupinah 
Učna sredstva in pripomočki: računalnik, projektor, šolska tabla, delovni list, čebelarska 
opazovalna postaja (senzorji za temperaturo in vlažnost, tehtnica za panj, vremenska 
postaja) 
 

POTEK DELA 
 

Artikulacijska 
stopnja 

Čas Vzgojno-izobraževalna vsebina Aktivnosti 
učencev 

UVOD 
 
- Kako se rastline 
razmnožujejo? 
 
 
 
 
- Kaj mislite, da bi se 
zgodilo, če vse čebele 
na svetu izumrejo? 
 

 
 
 
 
 
 
 
5 min 

 
 
Razmnoževanje rastlin je lahko spolno ali 
nespolno. Pri spolnem mora priti do oprašitve, 
pri čemer lahko pomaga veter (vetrocvetke) 
ali živali. 
 
 
Veliko število rastlin je žužkocvetk, kar 
pomeni, da se razmnožujejo s pomočjo 
žuželk. Čebela je eden najpomembnejših 
opraševalcev na svetu, zato bi njihovo 
izumrtje pomenilo velik udarec za 
gospodarstvo, vodilo bi k zmanjšanju količine 
svetovne hrane in k izumrtju številnih drugih 
organizmov. 

 
 
 
 
 
 
Učenci 
poslušajo, 
sodelujejo. 
Snov 
ponavljajo ter 
utrjujejo z 
odgovarjanjem 
na vprašanja. 
 
 



 

 
 
 

NOVA UČNA 
SNOV 
 
 
- Naloge, ki jih 
čebele opravljajo v 
panju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Opazovalne postaje 
in monitoring 
sistemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Temperature v 
panju (med letom), 
skrajne 
temperature, ki 

 
 
 
 
15 
min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
min 

 
 
 
 
Naloge, ki jih čebele opravljajo: 
čistilno vedenje, nega in skrb zalege, 
spremstvo matice, zaloga hrane, gradnja satja, 
straža panja, praha, orientacijski poleti, pašno 
vedenje. Ob tem je tu še delo matice in 
funkcija trotov. Zanimiva je tudi 
komunikacija čebel (ples, trofalaksa …). 
Učitelj posamezno vedenje napiše na tablo. 
Potem vsakega še na kratko opiše. Ob tem 
izpostavi tudi starost čebel, ki je značilna za 
opravljanje določenih nalog.  
 
 
Na voljo je veliko monitoring sistemov, ki so 
lahko enostavni ali bolj kompleksni. 
Kompleksnost se lahko izraža v številu 
uporabljenih senzorjev ter načinu sestave 
sistema. Opazovalni sistemi so dostopni tudi 
na spletu in ne predstavljajo večjega 
finančnega zalogaja. Učitelj predstavi primer 
obsežnega monitoring sistema na spletni 
strani HOBOS-a (na spletnem naslovu: 
http://www.hobos.de/en/students/hobos-
data/beehive.html). 
S pridobljenimi podatki si lahko pomagajo 
tako čebelarji kot znanstveniki. Že samo 
podatki o temperaturi na robu in sredini panja, 
so lahko koristni pri oceni dogajanja v panju 
(na primer v primeru rojenja). Učitelj po 
razredu razdeli temperaturne senzorje, 
tehtnico za panj, vremensko postajo in ob tem 
razloži, za kaj se določen pripomoček 
uporablja ter kako. 
 
 
Temperatura v panju se razlikuje v odvisnosti 
od lokacije čebel v panju ter oddaljenostjo od 
roba panja. Temperatura na robu je najbolj na 
udaru zunanje temperature (temperature zraka 
okolice panja), zato je običajno nižja kot na 

 
 
 
  
Učenci 
poslušajo, 
sodelujejo ter 
si 
pomembnejše 
podatke tudi 
zapišejo.  
 
 
 
 
 
 
Učenci si 
ogledajo 
temperaturne 
senzorje, 
tehtnico, 
vremensko 
postajo. Pri 
tem spoznajo 
kako se 
določeni 
pripomočki 
uporabljajo. S 
pomočjo 
profesorja 
spoznajo tudi 
računalniške 
programe za 
obdelavo 
pridobljenih 
podatkov.  
 
 
Učenci 
poslušajo, 
sodelujejo ter 
si 
pomembnejše 

http://www.hobos.de/en/students/hobos-data/beehive.html
http://www.hobos.de/en/students/hobos-data/beehive.html


 

čebelam še 
omogočajo 
preživetje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sredini. Na temperaturo vpliva tudi to, če je v 
panju zalega. Poleti je temperatura v panju 
višja od 30 °C, vendar običajno ne preseže 37 
°C. Pozimi pa je v gruči čebel približno 18 °C, 
spodnji prag, ki ga čebele še lahko preživijo, 
je 8 °C. Učitelj omeni tudi temperature v roju 
čebel, pri čemer predčasno razloži pomen 
rojenja. Pove tudi, kako čebele regulirajo 
temperaturo v roju. 

podatke tudi 
zapišejo.  
 
 

UTRJEVANJE 
 
http://www.youtube.c
om/watch?v=bFDGP
gXtK-U  
 

 
 
5 min 

 
 

Gledanje videa. 
 

 
 
 
Opombe: 

 
• Monitoring sistem je sestavljen iz dveh kombiniranih senzorjev, ki merita vlago in 

temperaturo v panju. Ob tem je panj postavljen na tehtnici. K opazovalni postaji je 
dodana tudi vremenska postaja, ki meri zračni pritisk, zunanjo temperaturo ter 
vlažnost. 

 
Viri pridobljeni dne 13. 4. 2014 iz: 
 

• http://www.youtube.com/watch?v=bFDGPgXtK-U  
• http://www.hobos.de/en/students/hobos-data/beehive.html 

http://www.youtube.com/watch?v=bFDGPgXtK-U
http://www.youtube.com/watch?v=bFDGPgXtK-U
http://www.youtube.com/watch?v=bFDGPgXtK-U
http://www.youtube.com/watch?v=bFDGPgXtK-U
http://www.hobos.de/en/students/hobos-data/beehive.html


 

Priloga 2: Učna priprava 2 
 
Predmet: Biologija   Razred: 9. razred   1 ura 

               
 
Učna tema: Zgradba in delovanje živih sistemov  
Učna enota: Vedenje organizma in vpliv okolja 
 
Učni cilji: 

 
• Učenci spoznajo vpliv okoljskih razmer na čebele (temperatura, vlažnost). 
• Učenci sami prepoznajo določeno vedenje čebel v panju in ga znajo opisati. 
• Učenci znajo rokovati s pripomočki opazovalne postaje. 
• Učenci si beležijo podatke o temperaturi in ugotovijo vpliv zunanje temperature na 

temperaturo v panju (sredina in rob panja) 
• Učenci razumejo delovanje monitoring sistema  

 
Učne metode: razlaga, razgovor, delo s tekstom 
Učne oblike: frontalna, individualna, delo v skupinah 
Učna sredstva in pripomočki: računalnik, projektor, šolska tabla, delovni list, čebelarska 
opazovalna postaja (senzorji za temperaturo in vlažnost, tehtnica za panj, vremenska 
postaja) 

 
POTEK DELA 

 
Artikulacijska 

stopnja 
Čas Vzgojno-izobraževalna vsebina Aktivnosti 

učencev 
UVOD 
 
- Čebele v panju 
opravljalo številne 
naloge 
 
 
 
 
 
- Kaj vse sestavlja 
opazovalni sistem v 
panju? 
 

 
 
 
 
 
10 min 

 
 
Učitelj z vprašanji spodbuja učence, da 
utrdijo snov prejšnje učne ure. Pomaga 
lahko z naštevanjem posameznih nalog. 
Učenci naloge opisujejo, pri čemer učitelj 
pomaga in opise učencev dopolnjuje. 
 
Učitelj skupaj z učenci našteje posamezne 
pripomočke. Ob tem skupaj še ponovijo 
funkcije posameznega pripomočka in 
način uporabe. 

 
 
 
 
Učenci 
poslušajo, 
sodelujejo. Snov 
ponavljajo ter 
utrjujejo z 
odgovarjanjem 
na vprašanja. 
 
 

NOVA UČNA 
SNOV 
 
 
- Vpliv okoljskih 
razmer na čebele 

 
 
 
 
10 min 
 

 
 
 
 
Vreme definitivno vpliva na razmere v 
panju. S povišanjem zunanje temperature 

 
 
 
 
 Učenci 
poslušajo, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Opazovanje čebel v 
panju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Opazovalni sistem 
v praksi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min 

se poviša tudi temperatura v panju. 
Temperature torej vplivajo na delovanje 
čebel, zato imajo čebele v različnih letnih 
časih, različno življenjsko dobo. Poleti, ko 
so čebele aktivne, ko je toplo z ugodnimi 
pašnimi razmerami, imajo čebele najkrajšo 
življenjsko dobo, od dveh do osem tednov. 
Pozimi, ko so čebele manj aktivne, v njih 
se zgodijo tudi določene fiziološke 
spremembe, pa živijo dlje, tudi do nekaj 
mesecev. Zunanje temperature torej 
posledično vplivajo tudi na vlažnost v 
panju. Prevelika vlaga v panju lahko 
pripomore k razvoju različnih bolezni 
čebel, plesni, ter zajedavcev. Za 
zmanjšanje vlage v panju obstaja več 
rešitev. Učitelj spodbudi učence k 
razmišljanju, kako bi lahko zmanjšali 
vlažnost v panju. Predloge učencev skupaj 
pokomentirajo, na koncu pa razloži še 
določene preizkušene načine za 
zmanjšanje vlage v panju. 
 
 
Učitelj in učenci odidejo do šolskega 
opazovalnega panja. Učenci poskušajo 
prepoznati določena vedenja čebel, ki so 
jih spoznali pri prejšnji učni uri. Pri tem 
jih usmerja učitelj. Določeno vedenje 
čebel se izpostavi in podrobno opazuje. 
Pozorni so tudi na komunikacijo čebel in 
čebelji ples. Slednjega tudi opišejo in 
poskusijo določiti lokacijo pašnega vira, ki 
ga čebela s plesom "promovira".  
 
 
Učitelj izpostavi kombinirane senzorje 
(merijo vlažnost in temperaturo v panju), 
tehtnico, na kateri je panj ter vremensko 
postajo. Pri tem pokaže, kako so senzorji 
nameščeni v panju.  
 
 

sodelujejo ter si 
pomembnejše 
podatke tudi 
zapišejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci 
sodelujejo in 
opisujejo 
določeno 
vedenje.  
 
 
 
 
Učenci odčitajo 
temperature na 
robu in sredini 
panja, ter 
zunanjo 
(okoljsko) 
temperaturo. 
Podatke si 
zabeležijo. 
 
 



 

 
UTRJEVANJE 
 

 
 
 
5 min 

 
 
 
Reševanje delovnih listov in utrjevanje 
novih pojmov. 

Učenci 
individualno 
rešujejo delovne 
liste. Odgovorijo 
na prvo in drugo 
vprašanje. Na 
ostala vprašanja 
odgovorijo po 
petih dneh, ko 
izpolnijo tabelo 
pri tretji nalogi. 

 
 
 

Opombe: 
 
• Monitoring sistem je sestavljen iz dveh kombiniranih senzorjev, ki merita vlago in 

temperaturo v panju. Ob tem je panj postavljen na tehtnici. K opazovalni postaji je 
dodana tudi vremenska postaja, ki meri zračni pritisk, zunanjo temperaturo ter 
vlažnost. 
 
 

Priloga 3: Delovni list 
 

ČEBELE IN OPAZOVALNI SISTEM 
(delovni list) 

 
 DATUM:    
 IME IN PRIIMEK:           

  
1. Opazuj aktivnost čebel in poskusi zapisati različna vedenja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Si med opazovanjem čebel opazil še kaj drugega? So vse čebele enake, ali se med seboj 
tudi razlikujejo? Če se, kakšne so te razlike? 

 



 

 
 
 

3. S pomočjo temperaturnih senzorjev izmeri temperaturo znotraj panja. Temperaturo 
beleži skupno pet dni, vsak  dan, ko prideš in odideš iz šole. Ob tem si zabeleži tudi 
zunanjo temperaturo. 

Dan in datum Ura Temperatura 
sredine panja 

Temperatura na robu 
panja 

Zunanja 
temperatura 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

4. S pomočjo zbranih podatkov ugotovi razlike med temperaturo panja in zunanjo 
temperaturo.  

 
 
 

5. Ali meniš, da zunanja temperatura ali vreme kakor koli vpliva na temperaturo v panju in 
obnašanje čebel? Zakaj? 

 
 
 

6. Opazuj vhod v panj. Pri tem si eno minuto beleži, koliko čebel prileti in koliko jih 
odleti iz panja. 

 
Prihajajoče čebele Odhajajoče čebele 

  

 
 
 
 
 
Priloga 4: Predstavitev za učence 



 

ČEBELE IN OPAZOVALNI 
SISTEMI

Zgradba in delovanje živih sistemov
Vedenje organizma in vpliv okolja

 
 

POMEN ČEBEL V SVETU
 So eden izmed najpomembnejših opraševalcev na 

svetu.

 Kakšen pomen imajo torej čebele v gospodarstvu?

 Do česa bi lahko privedlo izumrtje čebel?

 
 



 

FUNKCIJE ČEBEL V PANJU
 Čebele tekom svojega življenja opravljajo različna 

opravila.

 Kako čebele komunicirajo? 

 Čebelji ples

 
 

Čebele s pomočjo zibajočega plesa ne sporočajo 
le lokacije dobrih pašnih virov. V sedečem roju 
namreč tako sporočajo primerno lokacijo za 
namestitev roja!

 
 



 

MONITORING SISTEM
 S pomočjo monitoring sistemov lahko pridobimo veliko koristnih 

podatkov iz panja, ki so lahko v pomočpri čebelarjenju in znanstvenih 
raziskavah.

 HOBOS

 
 

PRIPOMOČKI ZA OBLIKOVANJE 
OPAZOVALNE POSTAJE

Nameščen temperaturni senzor

Tehtnica na katero položimo panj

Vremenska postaja

 
 



 

TEMPERATURE V PANJU

Čebele višjih temperatur 
od 40°C ne preživijo, 
spodnja meja je 8°C.

V primeru zalege je temperatura v panju višja, prav 
tako pa ima velik vpliv zunanja temperatura (npr. 
poletje, zima).

 
 

 Življenjska doba čebel je v poletnih mesecih krajša, kot 
pozimi.

 Na optimalne razmere za življenje čebel v panju pa ne vpliva 
samo temperatura, pačpa tudi vlažnost.

 Visoka vlažnost ob visoki temperaturi lahko privede do 
razvoja plesni v panju, varoe destructor in različnih bolezni 
čebel

 
 



 

 Kakšne so rešitve za zmanjšanje vlažnosti v panju?

 Ali menite, da čebele lahko same vplivajo na količino 
vlažnosti v panju?

 
 

VIRI
Slike:
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Honeybee_landing_on_milkthistle02.jpg
 http://www.poslovniforum.hr/poljoprivreda/poljoslike/prskanje5444.jpg
 http://bees.techno-science.ca/bees-shared/images/3.1.3.1.2.1-illu.jpg
 http://connectedmath.msu.edu/CD/Grade6/BeeLogo/Sample.gif
 http://www.hobos.de/typo3temp/pics/4924e6ca47.gif
 http://openenergymonitor.org/emon/sites/default/files/homey_sensor.JPG
 http://www.tovatech.com/article-images/FEJ-Platform-Scale.jpg
 http://www.uni-graz.at/~stabenta/Wintertraube-c.jpg
 https://planbeeproject.files.wordpress.com/2012/11/apis33-l.jpg?w=550&h=367
 http://thumbs.dreamstime.com/x/colorful-beehive-winter-17765620.jpg

Video:
 http://www.youtube.com/watch?v=bFDGPgXtK-U
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