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1. UVOD 

 

Opraševanje je zelo pomembna ekosistemska storitev, ki je pomembna tako za delovanje 

naravnih kot kmetijskih ekosistemov. Opraševalci ne vplivajo samo na količino ampak tudi na 

kakovost pridelka (Hoehn in sod., 2008; Garratt in sod. 2014) ter na kakovost prehrane in 

zdravja ljudi (Smith in sod., 2015). Vrednost opraševanja zgolj pri pridelavi hrane je ocenjena 

na 153 milijard EUR letno (Gallai in sod., 2008). 

Za najpomembnejšega opraševalca velja medonosna čebela (Apismellifera), vendar pa v 

zadnjem času ugotavljajo, da je zelo pomembna tudi vloga divjih opraševalcev. Ti so v 

mnogih primerih celo bolj učinkoviti kot čebela. Vse bolj jasno je, da je zanesljivo 

opraševanje in ohranjanje biodiverzitete ključnega pomena za ohranjanje pestrosti 

opraševalcev (Garibaldi in sod., 2011, 2013; Winfree in sod., 2007). 

Med divjimi opraševalci so najpomembnejše divje čebele, torej čmrlji in čebele samotarke. 

Doslej je bilo v Sloveniji najdenih 563 vrst (Gogala, 2014). Oprašujejo tudi muhe (de Grootin 

Bevk, 2012; Orford in sod., 2015) in metulji, v manjši meri tudi druge žuželke, npr. nekateri 

hrošči in ose (Martins, 2014). 

Zaradi sprememb v okolju, ki jih je povzročil človek, število in raznolikost opraševalcev hitro 

upada, zato ponekod že opažajo pomanjkljivo opraševanje (Breeze in sod., 2014). 

Opraševalce ogrožajo zlasti intenzivno kmetijstvo, urbanizacija, podnebne spremembe in 

bolezni. Kar 9,2 % čebel v Evropi grozi izumrtje (Nieto in sod., 2015; Senaptahi in sod., 

2015). 

V Sloveniji, ki se ponaša z dolgo čebelarsko tradicijo in velikim številom čebelarjev, se je 

razvil poseben odnos do čebel. To že na daleč izkazujejo okrašeni čebelnjaki s poslikanimi 

panjskimi končnicami. Poseben status čebele se vidi tudi v slovenskem jeziku, kjer za čebelo 

rečemo, da kot edina žival ne pogine ampak umre, tako kot človek. Čebela je tudi zgled 

marljivosti (Bevk 2013). 

Čebeli je namenjene tudi veliko medijske pozornosti, in sicer predvsem v zvezi z umiranjem 

čebel zaradi zastrupitev s pesticidi, čebeljimi pridelki, medenim oziroma tradicionalnim 

slovenskim zajtrkom v šolah, spodbujanjem sajenja medovitih rastlin, v zadnjem času pa tudi 
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v zvezi s slovensko pobudo razglasitve svetovnega dneva čebel in afero s čebelarskimi 

zdravili. 

Poseben status čebeli dodeljuje tudi Resolucija o zaščiti kranjske čebele, kjer je poudarjen 

tudi njen pomen pri opraševanju in ohranjanju biodiverzitete (Resolucija o zaščiti Kranjske 

čebele, 2013). 

Divjim opraševalcem je po naših izkušnjah namenjene veliko manj medijske in siceršnje 

pozornosti. Nekaterim med njimi, npr. čmrljem, se v ljudski predstavi pripisuje celo negativne 

lastnosti, npr. lenobo. Njihov pomen se v medijih izpostavlja šele v zadnjem času, vendar 

precej manj kot pomen čebele. 

V osnovni šoli učenci spoznajo pomen opraševanja in zgradbo cveta glede na način 

opraševanja (Vilhar in sod., 2011). Učbeniki omenjajo različne žuželčje opraševalce, vendar 

domnevamo, da je pri izobraževanju pomen pestrosti opraševalcev premalo poudarjen. 
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1.1. CILJI 
 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti razumevanje pomena opraševanja in pestrosti opraševalcev 

pri učencih v 9. razredu osnovne šole in splošni javnosti ter pregledati, kako je ta tematika 

predstavljena v osnovnošolskih učbenikih ter šolskih in obšolskih dejavnostih. 

 

1.2. HIPOTEZE 
 

Postavili smo naslednje hipoteze: 

 

1. Zavedanje o pomenu opraševanja in pestrosti opraševalcev je pri osnovnošolcih in 

širši javnosti podobno. 

 
2. Obe proučevani skupini: 

- se zavedata pomena opraševanja in si predstavljata posledice izginjanja opraševalcev; 

- kot najpomembnejšega opraševalca prepoznata medonosno čebelo; 

- slabo poznata pestrost čebel v Sloveniji in pomen pestrosti opraševalcev; 

- kot glavni razlog za ogroženost opraševalcev prepoznata kmetijstvo; 

 

3. Osnovnošolski učbeniki ustrezno predstavljajo pomen opraševanja, medtem ko je 

pomen pestrosti opraševalcev predstavljen pomanjkljivo. 
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2. TEORETIČNI UVOD 
 

2.1. OPRAŠEVANJE 

 

Opraševanje je prenos cvetnega prahu s prašnikov na brazde pestičev (Snedden, 1994). Prenos 

cvetnega prahu se od rastline do rastline razlikuje. Poznamo vetrocvetke, mnoga drevesa in 

trave, ki jih oprašuje veter. Večino rastlin pa oprašujejo žuželke in nekatere druge živali. 

Žužkocvetke imajo barvite cvetne liste in močan vonj, s katerim privabljajo žuželke k cvetu. 

Opraševanje z žuželkami je zanesljivejše od opraševanja z vetrom (Gogala, 2014). 

V cvetu nastaja energetsko bogata hrana, ki jo imenujemo medičina ali nektar. To je 

sladkorna tekočina, ki nastaja v medovnikih. Ti so razporejeni tako, da se žuželka med pašo 

rahlo zadeva ob prašnike. Pelodna zrnca se primejo dlačic na njenem telesu, ko ta potem 

odleti na drug cvet, tam pelodna zrnca padejo na žensko cvetno brazdo in žuželka tako opraši 

cvet (Snedden, 1994). 

 

2.2. POMEN OPRAŠEVANJA 

 

Opraševanje je pomembno za kmetijstvo in naravo. Odvisnost kulturnih rastlin od 

opraševanja žuželk je zelo različna. Vetrocvetke, kot so na primer žita, oprašuje veter, zato ne 

potrebujejo opraševalcev. Tudi žužkocvetke, ki se lahko samooprašijo, lahko uspevajo brez 

opraševalcev, vendar je njihov pridelek večji in boljši, če jih oprašijo žuželke (Garratt s sod. 

2014). Od opraševalcev so najbolj odvisne žužkocvetke, ki se ne morejo samooprašiti. Opraši 

jih lahko samo cvetni prah, ki izvira iz druge rastline, zato so opraševalci nujni. 

V Evropi je od opraševanja žuželk odvisnih 84 % kulturnih rastlin, v svetovnem merilu pa je 

od tovrstnega opraševanja odvisnih 70 % rastlinskih vrst, ki jih uporabljamo za prehrano 

(Gallai, 2008; Andresson in sod. 2012), oziroma približno tretjina vse hrane za ljudi. Med nje 

sodijo različne vrste sadja, zelenjave, semena in oreščki, zelišča, rastline, ki jih uporabljajo v 

industriji, krmne rastline, eterična olja (European pollination initiative,2018) in še bi lahko 

naštevali. Pridelki, kot so pasijonka, kakav, jagoda, jajčevec, lubenica, kumara in buča, so v 
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celoti odvisni od opraševalcev. Drugim pridelkom, kot so kava, avokado, mango in fižol, pa 

opraševalci bistveno prispevajo k večjemu pridelku in boljši kakovosti (Martins, 2014). 

Opraševanje pa ni pomembno le za človeka, ampak tudi za ostale živali, na primer ptice, saj 

se prav tako prehranjujejo z različnimi rastlinskimi vrstami (European pollination 

initiative,2018). 

Kar 40 % vseh mikrohranil, kot npr. vitamin A, je v hrani, ki potrebuje opraševanje žuželk. 

Ljudje, ki živijo na območjih, kjer opraševalci največ prispevajo k proizvodnji hranil in s tem 

tudi mikrohranil, imajo manjšo verjetnost, da zbolijo zaradi bolezni, povezanihz njihovim 

pomanjkanjem. Nezadostno uživanje ključnih hranil, pri katerih so potrebni opraševalci – to 

so sadje, zelenjava, oreški in semena, povzročijo kardiovaskularne bolezni, sladkorno 

bolezen, raka na požiralniku in pljučnega raka. Prav tako so mikrohranila ključnega pomena 

tudi pri otrocih in nosečnicah, ki poleg vitamina A potrebujejo vnos folne kisline, ki 

preprečuje infekcijske bolezni, slepoto in poškodbe nevralne cevi (Smith in sod., 2015). 

Živalski opraševalci tako bistveno prispevajo k prehranski raznolikosti, kakovosti hranil ter 

zadostni meri vitaminov (Kozmus in sod., 2017). 

 

2.3. OPRAŠEVALCI 

2.3.1. MEDONOSNA ČEBELA 

 

Medonosna čebela, Apismelifera(družina Apidae), živi v veliki čebelji družini, ki jo 

sestavljajo ena matica, več sto do 1.000 trotov in 10.000 do 60.000 delavk (Kozmus in sod., 

2017). 

Čebela z obiskovanjem cvetov nabira medičino in cvetni prah. Medičino nato predeluje v 

med, ki je zaloga ogljikovih hidratov, cvetni prah pa je vir beljakovin. Medičino prenaša v 

posebnem delu prebavila, ki ga imenujemo medena golša, cvetni prah pa shranjuje v tako 

imenovanih »koških« na zadnjih nogah (Tautz, 2010). Čebelarji čebele gojijo v panjih, iz 

katerih nato pobiramo različne pridelke, kot so med, vosek, propolis in matični mleček. Divje 

medonosne čebele pa si gnezda zgradijo v različnih votlih deblih (Martins, 2014). 

V Sloveniji je avtohtona podvrsta medonosne čebele kranjska čebela Apismeliferacarnica. 

Pogosto je opisana kot siva čebela, saj ima kratke rjavkasto-sive dlačice (Kozmus, 2017). 

Glavna odlika je njena mirnost, poleg tega se odlikuje še po delavnosti, dolgoživosti, dobri 
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orientaciji in izkoriščanju paše, dobrem prezimovanju in skromni porabi zimskih zalog. Poleg 

tega se je sposobna tudi uspešno braniti pred škodljivci (Poklukar, 1998). 

2.3.2. DIVJE ČEBELE 

 

Čebele so po številu vrst med najbolj raznovrstnimi kožekrilci, saj jih je po vsem svetu 

približno 20.000. Skupno število v Sloveniji kadarkoli najdenih čebeljih vrst dosega število 

563. To ne pomeni, da toliko vrst še danes živi v pri nas, med njimi jih je bilo mnogo najdenih 

le enkrat ali dvakrat, nekatere poznamo po enem samem primerku. Slovenija je na meji 

razširjenosti mnogih sredozemskih vrst. Nekatere so nekaj let zapored redno opazovali, jih 

pogrešili za nekaj let in jih nato spet našli. V tem primeru gre za naravno nihanje v 

številčnosti in razširjenosti populacij, na katere vplivajo vremenske razmere in številčnost 

različnih zajedavcev (Gogala, 2014). 

V Evropi živi 1965 vrst čebel. Vrstna pestrost narašča od severa proti jugu, največ vrst je tako 

v mediteranskem območju, predvsem na Iberskem, Italijanskem in Balkanskem polotoku 

(Nieto in sod., 2014). 

 

2.3.2.1. ČMRLJI 

 

Čmrlja družina obsega od 100 do 500 osebkov. Njihovo skupnost sestavljajo matica, delavke, 

krajši čas leta tudi troti oziroma samci. Njihove družine so kratkotrajne, saj trajajo samo nekaj 

mesecev. Čmrlji so znani po svojem izjemno dolgem jezičku. Z njim lahko nabirajo medičino 

tudi v cvetovih, ki jih čebele ne dosežejo. Druga posebnost je njihova sposobnost, da se lahko 

tudi v mrazu, med mirovanjem segrejejo na svojo delovno temperaturo, ki je približno 30°C. 

Čmrlji so na hladne razmere prilagojeni tudi z gosto odlakanostjo in velikim telesom, zaradi 

katerega je razmerje med površino in prostornino ugodnejše. Prav njihova sposobnost 

uravnavanja temperature telesa (endotermija) jim omogoča, da lahko letajo in nabirajo hrano 

tudi pri zelo nizkih temperaturah – celo pri manj kot 0°C. Dobra prilagojenost na mraz pa 

kaže na težave ob vročini. Zaradi tega čmrlji ob vročih poletnih dneh zmanjšajo svojo 

aktivnost in se tako izognejo pregrevanju. So tudi učinkoviti opraševalci rastlin, pri katerih se 

pelod iz prašnikov sprosti samo z močnim stresanjem. Med te rastline sodijo na primer 

paradižnik, borovnica, brusnica in kivi (Grad in sod., 2010). 
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2.3.2.2. ČEBELE SAMOTARKE 

 

Večina ostalih čebel živi pri nas samotarsko, zato jim pravimo čebele samotarke. Najmanjše 

merijo samo 3 mm, največje pa kar 25 mm in so celo večje od čmrljev. Vsaka samica sama 

poskrbi za svoj zarod. Gnezdijo lahko v votlih steblih, luknjah v lesu, v zemlji ali celo v 

polžjih hišicah. V pripravljena gnezda odložijo jajčeca, jih oskrbijo s pelodom, nato pa 

zaprejo s kamenčki, blatom ali koščki listja. Iz jajčec se izležejo ličinke, pojedo cvetni prah in 

se zabubijo (Gogala 2014). 

 

2.3.2.3. DRUGI OPRAŠEVALCI 

 

Oprašujejo tudi dvokrilci. Muhe trepetavke so po pomembnosti takoj za čebelami. So 

učinkoviti opraševalci različnih pridelkov, poleg tega iščejo medičino in cvetni prah na 

številnih drevesih, grmičevju in zeliščih. Ličinke se hranijo na različne načine - z živalmi, 

rastlinami ter z mikrobi v kopenskih in vodnih ekosistemih (De Groot, Bevk, 2012). Cvetove 

kakavovca oprašijo mušice (Martins, 2014). 

Opraševalci so tudi metulji, ki lažje pristanejo na velikih cvetovih. V Keniji približno 4% 

rastlin oprašijo vešče, med njimi veliko sadnih vrst, kot je na primer papaja (Martins, 2014). 

Tudi ose prenašajo cvetni prah in s tem pripomorejo k opraševanju (Martins, 2014). 

Hrošči so opraševali cvetove, še preden so se razvile čebele. Pomembni so tam, kjer je čebel 

malo pa tudi na zelo sušnih območjih (Martins, 2014). 

Oprašujejo tudi ptiči. Medosesi so ptiči iz reda pevcev, ki se prehranjujejo s cvetno medičino. 

Imajo iztegljiv, cevast in na koncu preklan jezik, s katerim sesajo cvetne izločke. Oprašujejo 

predvsem cevaste cvetove (Martins, 2014). 

Ponoči oprašujejo tudi netopirji. Ti se prehranjujejo z medičino, deli cvetov in žuželkami, ki 

so v cvetovih. Med drugim oprašujejo banane in mango (Martins, 2014). 

 

2.4. POMEN PESTROSTI OPRAŠEVALCEV 

 

Divje čebele so bolj učinkovite pri opraševanju in količino pridelka povečajo bolj kot 

medonosna čebela. Količino pridelka povečajo tudi tam, kjer je medonosnih čebel veliko. 

Medonosna čebela divjih opraševalcev tako ne more nadomestiti (Garibaldi in sod., 2013). 

Kakovost opraševanja je zelo pomembna. Nezadostno opraševanje lahko povzroči manjšo 
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količino semen in prazne karpele, kar povzroči majhno nesimetrično sadje z nizko tržno 

vrednostjo in nizko vsebnostjo mineralov ter zmanjšano obstojnostjo (Park in sod., 2016). Ko 

so pridelovalci jabolk v New Yorku medonosne čebele nadomestili z divjimi, se je kakovost 

plodov povečala. Ugotovili so, da so divje čebele boljši prenašalci cvetnega prahu. Prednost 

čmrljev pa je tudi, da lahko letajo pri nizkih temperaturah (Park in sod., 2016). 

Medonosna čebela ima to prednost, da živi v velikih družinah, poleg tega pa prideluje čebelje 

pridelke, zato je za gojenje zelo priljubljena. V nasprotju s čmrlji medonosna čebela ni 

dejavna v dežju, mrazu in vetru, takšno vreme pa je v pomladnem času, ko sadno drevje cveti, 

zelo pogosto. Čmrlji so prilagojeni na nižje temperature, zato so najbolj dejavni  zjutraj. 

Medonosna čebela ima krajši jeziček, zato ne more obiskovati cvetov, ki imajo dolg cvetni 

vrat. Še daljši jeziček od čmrlja ima metulj. Čmrlji lahko z močnim stresanjem oprašijo 

cvetove, ki imajo cvetni prah na prašnikih, kot recimo paradižnik. Tako stresanje pripomore 

tudi k oprašitvi borovnice in kivija. Črmlji so hitrejši od medonosne čebele in lahko v enakem 

času obiščejo dvakrat toliko cvetov kot medonosna čebela (Bevk, 2016). 

 

2.5. OGROŽENOST OPRAŠEVALCEV 

 

Po podatkih Rdečega seznama čebel Evrope je ogroženih 9,2 % vrst čebel. Poleg tega je 5,2 

% vrst blizu ogroženosti. Vendar kar za 1.101 vrst čebel (56,7 %) ni dovolj podatkov, da bi 

ocenili njihovo ogroženost, tako da je dejansko ogroženih verjetno še precej več (Nieto in 

sod., 2014). 

Največ podatkov o ogroženosti je za čmrlje. V Evropi izumrtje grozi kar 23,6 % vrstam 

čmrljev, 4,4 % vrst pa je blizu ogroženosti. Pri 45,6 % vrst se populacije zmanjšujejo, 

populacije 29,4 % vrst so stabilne, 13,2 % vrstam se populacije povečujejo, za 11,8 % vrst pa 

je premalo podatkov (Nieto in sod., 2014). 

V Angliji opažajo kar 75 % upad vrstne pestrosti čebel in os. Na območjih intenzivnega 

poljedelstva je upad še večji (Senapathi in sod., 2015). 
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2.5.1. INTENZIVNO KMETIJSTVO IN ŠIRJENJE MEST 

 

Številne raziskave potrjujejo upad populacij opraševalcev po celem svetu, posledice za 

kmetijstvo pa bi bile lahko katastrofalne (Gallai in sod., 2008). Kmetijska intenzifikacija 

povzroča izgubo in degradacijo naravnih in polnaravnih habitatov, ogroža tudi biotsko 

raznovrstnost in s tem povezane ekosistemske storitve (Andresson in sod., 2012). 

Vpliv kmetijstva lahko omilimo s heterogenostjo pokrajin, ki vključujejo na primer s cvetovi 

bogate travnike, gozdove, žive meje, in druge polnaravne habitate okrog njiv (Senapathi in 

sod., 2015). 

V zadnjem času slišimo veliko o pozitivnih učinkih ekološkega kmetovanja. To prispeva k 

ohranjanju oziroma izboljšanju biotske raznovrstnosti, prepovedana je uporaba lahko topnih 

mineralnih gnojil, pesticidov, gensko spremenjenih organizmov in proizvodov, pridobljenih iz 

teh organizmov ter različnih regulatorjev rasti. V eni izmed raziskav so ugotovili, da naj bi 

ekološko kmetovanje izboljšalo uspešnost opraševanja jagod. Z raziskavo so želeli preučiti 

učinke prehoda s konvencionalnega na ekološko kmetijstvo. Izbrali so jagode, ki jih obišče 

širok spekter opraševalcev. Raziskava je pokazala, da je ekološko kmetovanje bistveno 

učinkovitejše od neekološkega. Delež oprašenih jagod ekološke pridelave je bil večji kot pri 

običajnih kmetijah. Prehod v ekološko kmetovanje lahko hitro poveča uspeh opraševanja in s 

tem kakovost pridelka (Andresson in sod. 2012). 

Urbana območja še vedno ostajajo neraziskana za opraševalce. Urbanizacija je ena največjih 

groženj za opraševalce, saj s širjenjem mest uničujemo njihov življenjski prostor. Kljub temu 

pa lahko tudi v mestih najdemo bogato vrstno pestrost opraševalcev (Baldock in sod., 2015). 

Razlog za to so urejena mesta s parki, posajenimi rožami, vrtovi itd., ki omogočajo 

gnezditvene habitate in vir hrane ter s tem tudi vrstno bogastvo in številčnost opraševalcev 

(Senapathi in sod., 2015). Nekatere študije kažejo na pozitiven učinek urbanizacije na 

določene čebelje vrste. Urbanizacija lahko spremeni vrstno sestavo v korist vrstam, ki so 

prehranski generalisti. Pestrost čebel je v mestih v primerjavi s kmetijskimi površinami večja 

(Baldock in sod., 2015). 

 

2.5.2. PODNEBNE SPREMEMBE 

 

Čmrlji živijo od arktične tundre do nižinskega tropskega gozda, največja vrstna pestrost pa je 

v gorskih habitatih, hladnih in zmernih predelih severne hemisfere. Čmrlji imajo 
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termoregulatorne prilagoditve, ki jim omogočajo živeti v najhladnejših predelih. 

Predvidevajo, da so podnebne spremembe za večino vrst čmrljev neugodne (Rasmont in sod., 

2015). 

 

2.5.3. BOLEZNI 

 

Najbolj znana bolezen medonosnih čebel je varoza, ki jo povzroča zajedavska pršica 

Varroadestructor, ki se je iz Azije razširila skoraj po vsem svetu. V kombinaciji z različnimi 

virusi v čebelarstvu povzroča velike izgube čebel. Za divje čebele varoja ni nevarna, se pa 

nanje prenašajo številne virusne bolezni in nekateri drugi zajedavci. Vpliv na njihove 

populacije je še slabo raziskan (Goulson in Hughes 2015). 

 

2.5.4. UVAŽANJE ČMRLJEV 

 

Čmrlje v Slovenijo uvažajo zaradi opraševanja v kmetijstvu. V Veliki Britaniji so ugotovili, 

da je bilo kar 77 % družin uvoženih čmrljev okuženih z vsaj enim od zajedavcev ali virusom 

deformiranih kril (Graystock in sod. 2013). Čeprav se čmrlji uporabljajo v rastlinjakih, je bilo 

ugotovljeno, da je zdravstveno stanje prostoživečih čmrljev, ki živijo v okolici rastlinjakov, ki 

uporabljajo čmrlje za opraševanje, slabše kot v okolici rastlinjakov, kjer čmrljev ne 

uporabljajo, kar kaže na to, da gojeni čmrlji prihajajo v stik z divježivečimi (Graystock in sod. 

2014). Uvažanje je tvegano tudi z vidika genetskega onesnaženja (Bevk, 2016). 

 

2.6. OPRAŠEVANJE V UČNIH VSEBINAH 

 

V našem šolskem sistemu se učenci z opraševanjem in opraševalci seznanijo že v vrtcu. Z 

različnimi pesmicami, risbami, zgodbami, kot je Čebelica Maja, počasi spoznavajo svet 

žuželk. V višjih razredih osnovne šole pa učenci začnejo spoznavati zgradbo telesa čebel in 

njihovo vlogo pri opraševanju rastlin. Učni načrt stremi k temu, da učenci o tem usvojijo 

bistveno znanje (Tabela 1). V ostalih razredih pa se pri različnih temah učenci o opraševanju 

in opraševalcih, o njihovi ogroženosti in koristi učijo le, če se učitelj sam tako odloči. 
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Razred Tema Vsebinski sklop Operativni cilj – Učenci znajo… 
4. 

 
Živa bitja Rast in razvoj - ugotoviti, da so živa bitja prilagojena na okolje, v katerem živijo, in da se do določene mere lahko prilagajajo 

spremembam v okolju, 
- prikazati, da je bilo nekoč na Zemlji življenje drugačno od današnjega (Vodopivec in sod.,2011). 

  Razvrščanje živih 
bitij 

- prepoznati najpogostejše vrste rastlin, živali in gliv v neposrednem okolju, 
- razložiti zunanjo zgradbo rastlin, 
- razlikovati med rastlinami s cvetovi in rastlinami brez cvetov, 
- prepoznati najpogostejše drevesne in grmovne vrste, ki rastejo v ožjem okolju (po listih, cvetovih in plodovih), 
- razložiti zunanjo zgradbo živali, 
- razlikovati med nevretenčarji (polži, školjke, žuželke, pajki, kolobarniki) in vretenčarji (ribe, dvoživke, plazilci, 

ptiči in sesalci), 
- povezati zunanji videz živali z njenim načinom življenja, spolom, okoljem ipd. (Vodopivec in sod.,2011). 

5. Živa bitja Prehranjevalne 
verige in spleti 

- razložiti, zakaj je manjša pestrost življenja na obdelovalnih površinah kot v prosti naravi, 
- napovedati posledice človekovega nenehnega posega v naravno okolje in vrednotiti učinke (Vodopivec in 

sod.,2011). 
6. Živa narava Razmnoževanje, 

rast in razvoj rastlin 
- razumejo pomen razmnoževanja za nadaljevanje vrste, 
- spoznajo osnovno zgradbo cveta in jo povežejo z načini opraševanja, 
- razumejo pomen oprašitve in oploditve, 
- povežejo problem prenosa peloda in razširjanja semen s pritrjenim načinom življenja rastlin (Skvarč in sod., 2011). 

  Prilagoditve rastlin 
na okolje 

- razumejo, da pri nekaterih rastlinah opraševanje oz. raznašanje semen opravljajo živali, in poznajo s tem povezane 
načine za privabljanje živali (Skvarč in sod., 2011).  

7. Vplivi človeka 
na okolje 

Človek spreminja 
ekosisteme 

- razumejo, da v naravi ni koristnih ali škodljivih vrst, temveč so v antropogenih ekosistemih le z vidika človeka 
posamezne živalske vrste škodljive (npr. škodljivci poljščin in sadnega drevja, pleveli) ali koristne (čebele, plenilci 
škodljivcev), 

- spoznajo vplive in posledice gnojenja v kmetijstvu ter uporabe pesticidov (npr. herbicidi, insekticidi) na 
onesnaženje podtalnice, 

- spoznajo možne posledice odstranjevanja dreves iz gozda (Skvarč in sod., 2011). 
9. Vpliv človeka 

na naravo in 
okolje 

 - razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z neposrednim varovanjem vse narave in biosfere nasploh, s sonaravno 
rabo krajine in trajnostnim razvojem, izjemoma še posebej na zavarovanih območjih, 

- spoznajo namen (slovenske in mednarodne) področne zakonodaje, 
- spoznajo nekatere redke in ogrožene vrste v lastnem okolju, 
- razumejo vplive človeka na biotske sisteme (organizmi, ekosistemi, biosfera) in te vplive raziščejo v lastnem okolju 

(urbanizacija, prekomerna raba naravnih virov, degradacija in drobljenje ekosistemov, onesnaževanje okolja idr.), 
- spoznajo, da pomembne osebne in družbene odločitve temeljijo na analizi koristi in tveganja (ekonomske in 

naravovarstvene) ter da posameznik preko koristi skupnosti koristi sebi (okolje kot vrednota), 
- spoznajo, da lahko okolje zaradi naravnih vzrokov in človekovih dejavnosti vsebuje snovi, ki so škodljive za 

človeka in druge organizme (Vilhar in sod., 2011). 
Tabela 1: Izpisi operativnih ciljev iz učnih načrtov za osnovno šolo, ki se navezujejo na opraševanje.
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2.7. DRUGE AKTIVNOSTI 

2.7.1. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

 

Zaradi pomena čebel in čebelarstva si Slovenija prizadeva za ohranitev in zaščito čebel ne 

samo na svojem območju, ampak tudi na celotnem območju Evropske unije. V okviru 

prizadevanj za zaščito čebelarstva ima pomembno mesto ozaveščanje javnosti o pomenu čebel 

in čebeljih pridelkov, pri čemer daje Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije 

velik poudarek mladim. Večina navad namreč izhaja iz otroštva, zato je potrebno z vzgojo in 

s spodbujanjem takšnih navad, ki pomenijo skrb za okolje in naravo, pričeti pri najmlajših 

(ČZS, 2017). 

 

Pobuda Slovenije za uvedbo »Evropskega medenega zajtrka« je nastala na podlagi projekta 

Medeni zajtrk, ki ga je Slovenija pričela leta 2007, ko so slovenski čebelarji prvič ponudili 

med za zajtrk otrokom v vrtcih in šolah. V okviru te izobraževalno promocijske akcije vsako 

leto potekajo tudi različne predstavitve in delavnice za otroke o pomenu čebel za oskrbo s 

hrano, s poudarkom na ohranjanju čistega in zdravega okolja ter ohranjanju podeželja. 

Poudarek je tudi na ozaveščanju drugih ciljnih javnosti o pomenu zajtrka kot pomembnega 

dnevnega obroka za zdrav način življenja (ČZS, 2017). 

 

Medeni zajtrk v izobraževalnih ustanovah (vrtcih in šolah) po Sloveniji poteka vsako leto 

tretji petek v novembru. Na ta dan vsi otroci v slovenskih vrtcih in šolah zajtrkujejo med, 

kruh, mleko, maslo in jabolka. 

Poleg zajtrka se v izobraževalnih ustanovah, vključenih v projekt, izvajajo številne 

spremljajoče dejavnosti kot na primer: 

- likovni in literarni natečaji, ki se vsebinsko navezujejo na teme iz projekta, 

- naravoslovni dnevi in dnevi odprtih vrat kmetij, živilsko-predelovalnih podjetij in 

čebelarstev, 

- priprava gradiv na tematiko čebelarstva, kmetijstva, okolja, podeželja itd. (objava na 

spletni strani), 

- šolski vrtovi, 

- ostale aktivnosti (nakup oz. distribucija semen, natečaj, promocijski material 

itd.)(ČZS, 2017). 
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Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk se izvaja zato, da bi izboljšali zavedanje o 

namenu in razlogih za lokalno samooskrbo,domačo pridelavo in predelavo ter v okviru 

sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem 

okolju. Javnosti je predstavljen pomen kmetijstva in čebelarstva, spodbuja pa jih tudi k 

pravilni in zdravi prehrani(ČZS, 2017). 

 

2.7.2. SVETOVNI DAN ČEBEL 

 

Čebelarska zveza Slovenije je podala pobudo, da 20. maj postane svetovni dan čebel. 20. 

decembra 2017 je bila po skoraj treh letih prizadevanj soglasno sprejeta resolucija za 

razglasitev tega dne. Ideja je nastala že septembra 2014, vsa ta leta pa so potekale različne 

predstavitve pobude. Ena izmed pomembnih promocijskih dejavnosti je bila tudi interaktivna 

razstava »Čebelji svet«, ki predstavlja življenje čebele (Kozmus, 2017). 

 

2.7.3. ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE (ČZS) 

 

ČZS je osrednjeslovenska čebelarska organizacija. Na njeni spletni strani so tudi vsebine za 

otroke, npr. učni listi in gradiva za učenje, učbeniki in delovni zvezki ter različne zanimive 

animacije in poučne zgibanke. 

ČZS je začela več projektov, med drugimi medeni zajtrk in čebelarski krožek, ki ga organizira 

kar 176 šol po celotni Sloveniji. Med letom potekajo tudi različni natečaji in organizirano 

sajenje medovitih rastlin. Nekatere šole veliko sodelujejo s čebelarji, tako lahko skupaj 

organizirajo tehniške dneve, kjer izdelujejo različne gnezdilnice, postavljajo čebelnjake in 

pomagajo pri ostalih čebelarskih delih. Organizira tudi tekmovanja mladih čebelarjev. 5. maja 

2018 je v Krškem potekalo že 41. 
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3. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

3.1. ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Pri anketnemu vprašalniku smo se odločili za uporabo kavzalne raziskovalne metode in 

empirični raziskovalni pristop, v okviru katerega smo izvedli kvantitativno raziskavo. 

3.1.1. VZOREC 

 

Vzorčili smo dve ciljni populaciji, in sicer učence 9. razreda osnovne šole (namenski vzorec) 

in širšo javnost (priložnostni vzorec). V raziskavi je sodelovalo 568 učencev iz 17 osnovnih 

šol po Sloveniji. Nekaj učencev vprašalnika ni izpolnilo v celoti, zato teh nismo vključili v 

analizo. Pri anketnem vprašalniku za širšo javnost pa je sodelovalo 200 oseb. 

V tabeli 2 je prikazana spolna struktura anketiranih učencev. Spola sta približno enakomerno 

zastopana. Deleži anketirancev splošne javnosti v tabeli 3 pa kažejo, da je v anketnem 

vprašalniku sodelovalo več žensk (65,5 %) kot moških (34,5 %). 

Starost anketiranih je med 15 in 69 let. Skoraj polovica učencev živi na podeželju – ne na 

kmetiji (Tabela 4). Tabela 5 nam prikazuje izobrazbo anketiranih splošne javnosti. Večina 

anketiranih ima diplomo (37 %), 21 % jih ima srednješolsko izobrazbo, 11,5 % pa magisterij. 

 
Spol Število Delež (%) 

Moški 
Ženska 
Skupaj 

289 
280 
568 

50,8 
49,2 

100,0 

Tabela 2: Spolna struktura anketiranih učencev 

 
Spol Število Delež (%) 

Moški 
Ženska 
Skupaj 

69 
131 
200 

34,5 
65,5 

100,0 

Tabela 3: Spolna struktura anketiranih splošne javnosti 
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Živim… Število Delež (%) 

na podeželju - na kmetiji 
podeželju - ne na kmetiji 
v mestu – imamo vrt 
v mestu – nimamo vrta 
Skupaj 

83 
280 
116 
90 

568 

15 
49 
20 
16 

100 

Tabela 4: Delež učencev glede na kraj bivanja 

 
Izobrazba Število Delež (%) 

Osnovna  
Srednješolska 
Poklicna 
Višješolska 
Nedokončana višješolska 
Diploma 
Magisterij 
Več kot magisterij 
Drugo 
Skupaj 

5 
42 
16 
18 
16 
74 
23 
5 
1 

200 

2,5 
21 
8 
9 
8 

37 
11,5 
2,5 
0,5 

100,0 
Tabela 5: Delež anketiranih splošne javnosti glede na izobrazbo 

 

3.1.2. OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

Tehnika zbiranja podatkov je bila anketni vprašalnik (Priloga 1). Podatke smo zbirali v maju 

in juniju 2017. 

Podatke za učence 9. razreda osnovne šole smo zbrali z natisnjenim anonimnim anketnim 

vprašalnikom. Glavni poudarek raziskave je prav na učencih, kjer smo z dovolj velikim 

vzorcem in zbiranjem podatkov na različnih šolah dobili reprezentativen vzorec. 

Podatke širše javnosti smo zbrali s spletnim vprašalnikom, ki smo ga naložili na spletno stran 

MojaAnketa (MojaAnketa), oglaševali pa preko e-pošte in družabnih omrežij. Ta vzorec zato 

ni bil povsem reprezentativen. 

V prvem delu vprašalnika smo spraševali po demografskih podatkih, in sicer pri učencih v 

zvezi s krajem bivanja (mesto, podeželje) in spolom, pri širši javnosti pa sta nas poleg spola 

zanimala še starost in izobrazba. V drugem delu vprašalnika smo preverjali poznavanje 

pomena opraševanja in opraševalcev, poznavanje njihove pestrosti ter vzrokov za njihovo 

ogroženost. Zanimale so nas tudi izkušnje anketirancev z opraševalci. Vprašanja so bila 

različnih tipov: izbirnega tipa s po enim odgovorom (vprašanja 1, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15) 

ali več odgovori (vprašanji 2 in 6), vprašanja razvrščanja postavk po pomembnosti (vprašanja 

3, 4, in 8) ter vprašanja tipa drži-ne drži (vprašanje 11). 
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3.1.3. POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke, zbrane z anketnim vprašalnikom, smo vnesli v za naše potrebe pripravljeno tabelo v 

programu Excel. Nato smo jih prenesli v statistični program SPSS in naredili opisno statistiko 

(frekvenca, povprečje, standardna deviacija). 

 

3.2. UČBENIKI 

 

Pri kvalitativni raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo, s katero smo opisali stanje naših 

učbenikov in učnega načrta glede na zastavljene hipoteze. 

 

3.2.1. VZOREC 

 

S pomočjo učiteljev in knjižničark smo iz velikega nabora učbenikov izbrali tiste, v katerih so 

omenjeni opraševalci in opraševanje. Ostalih učbenikov nismo vključili v raziskavo. Prav 

tako smo morali glede na učni načrt iz raziskave izključiti tiste, ki so izšli pred letom 2011. 

 

3.2.2. OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

Pri kvalitativni raziskavi smo pregledali učni načrt in učbenike za naravoslovje in biologijo 

ter zapisali ključne ugotovitve o tem, kaj je v njih napisano o opraševanju in opraševalcih. 

Sestavili smo dve tabeli. Tabela 1 vsebuje zapise ciljev iz učnih načrtov, ki naj bi jih učenci 

osvojili. Cilji se navezujejo na našo raziskovano temo. Tabela 9 pa nam prikazuje, kaj je o 

raziskovani temi napisano v učbenikih za osnovno šolo, ki smo jih pregledali. 

 

3.2.3. POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke smo vnesli v za naše potrebe pripravljene tabele v programu Excel. 
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

4.2. OSNOVNA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
 

1. Koliko človeške prehrane je odvisne od opraševanja žuželk? 

Anketiranci so morali obkrožiti en odgovor. 

 

Graf1: Odgovori na vprašanje Koliko človeške prehrane je odvisne od opraševanja žuželk. 

 

Pri 1. vprašanju nas je zanimalo, kako obe ciljni skupini ocenjujeta pomen opraševanja žuželk 

za pridelavo človeške prehrane. Pravilen odgovor je ena tretjina. Največ anketirancev (splošna 

javnost: 45,5 %, učenci: 32,51 %) je menilo, da je skoraj vsa človeška prehrana odvisna od 

opraševanja žuželk (Graf 1). Da je odvisna polovica je menilo 30,5 % splošne javnosti in 

25,66 % učencev. Ostali anketiranci so menili, da je manj kot polovica človeške prehrane 

odvisne od opraševanja žuželk, nekateri pa niso vedeli. 
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2. Kaj bi se zgodilo s človeško hrano, če ne bi bilo opraševalcev? 

Pravilnih je bilo več odgovorov: 

A) Hrane ne bi bilo 
B) Hrane bi bilo več 
C) Hrane bi bilo manj 
D) Hrana bi bila manj raznovrstna 
E) Hrana bi bila bolj raznovrstna 
F) Hrana bi bila cenejša 
G) Hrana bi bila dražja 
H) Ne vem 

 

Graf2: Odgovori na vprašanje Kaj bi se zgodilo s človeško prehrano, če ne bi bilo opraševalcev. 

 
Zanimalo nas je, ali anketiranci razumejo, kakšen bi bil vpliv na človeško prehrano, če bi 

opraševalci izginili. Pravilni odgovori so bili: hrane bi bilo manj, bila bi manj raznovrstna in 

dražja (odgovori C, D in G). Največ anketirancev (splošna javnost: 70,5 %, učenci: 63,4 %) je 

odgovorilo, da bi hrane bilo manj (Graf 2). Da bi hrana bila manj raznovrstna se je odločilo 

56 % splošne javnosti in 50,3 % učencev, da bi hrana bila zato dražja pa 52,5 % splošne 

javnosti in 39,7 % učencev. 26 % splošne javnosti in 23,2 % učencev pa meni, da hrane sploh 

ne bi bilo. Za ostale odgovore se je odločil zelo majhen odstotek anketirancev. 
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3. Med živalskimi opraševalci so najpomembnejše žuželke. Katere žuželke so 

najpomembnejše za opraševanje kmetijskih rastlin? 

Opraševalce so morali anketiranci razvrstiti po pomembnosti od 1do 5, tako da so na črtice 

pred odgovori zapisali številke (najbolj pomembne – 1, najmanj pomembne – 5). 

 
Odgovor 

Povprečna 
vrednost 
–Učenci 

Standardna 
deviacija  
- Učenci 

Povprečna 
vrednost 

 -Splošna javnost 

Standardna 
deviacija  

– Splošna javnost 

Kranjska čebela 1,67 1,445 2,20 1,041 
Divje čebele (čmrlji, 
čebele samotarke) 

2,13 1,258 2,38 1,051 

Muhe trepetavke 4,18 1,415 3,41 0,987 
Hrošči 4,03 1,292 3,67 1,014 
Metulji 2,99 0,965 3,35 0,927 
 
Tabela 6: Povprečne vrednosti in standardne deviacije odgovorov na vprašanje katere žuželke so 
najpomembnejše za opraševanje kmetijskih rastlin. 

 
Pri 3. vprašanju smo želeli ugotoviti, katere žuželke se anketirancem zdijo najpomembnejše 

za opraševanje kmetijskih rastlin. Učenci so menili, da je za opraševanje kmetijskih rastlin 

najpomembnejša kranjska čebela (M = 1,67, SD = 1, 041), sledijo ji divje čebele (M = 2,13, 

SD = 1,051), tem metulji (M = 2,99, SD = 0,927), manj pomembni pa so hrošči (M = 4,03, 

SD = 1,014) in muhe trepetavke (M = 4,18, SD = 0,987) (Tabela 6).Podobno je menila tudi 

splošna javnost. 

4. Katere žuželke so najpomembnejše za opraševanje divjih rastlin? 

 
Anketiranci so morali razvrstiti opraševalce po pomembnosti od 1do 5, tako da so na črtice 

pred odgovori zapisali številke (najbolj pomembne – 1, najmanj pomembne – 5). 

 
Odgovor 

Povprečna 
vrednost 
 –Učenci 

Standardna 
deviacija  
- Učenci 

Povprečna 
vrednost 

 -Splošna javnost 

Standardna 
deviacija  

– Splošna javnost 

Kranjska čebela 2,72 1,313 2,64 1,361 
Divje čebele (čmrlji, 
čebele samotarke) 

1,60 1,040 2,25 1,495 

Muhe trepetavke 3,87 1,133 3,24 1,429 
Hrošči 3,68 1,203 3,56 1,275 
Metulji 3,12 1,104 3,32 1,055 
 
Tabela 7: Povprečne vrednosti in standardne deviacije odgovorov na vprašanje katere žuželke so 
najpomembnejše za opraševanje divjih rastlin. 
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Pri 4. vprašanju nas je zanimalo, katere žuželke so po mnenju anketirancev najpomembnejše 

za opraševanje divjih rastlin. Učenci menijo, da so to divji opraševalci (M = 1,60, SD = 1,04), 

sledi jim kranjska čebela (M = 2,72, SD = 1,313), metulji (M = 3,12, SD = 1,104) in hrošči 

(M = 3,68, SD = 1,203), najmanj pomembne pa se jim zdijo muhe trepetavke (M = 3,87, SD = 

1,133) (Tabela 7). Tudi splošna javnost je mnenja, da so divji opraševalci najpomembnejši, 

takoj za njimi pa kranjska čebela. Manj pomembni pa se jim zdijo muhe trepetavke (M = 

3,24, SD = 1,429), metulji (M = 3,32, SD = 1,055) in hrošči (M = 3,56, SD = 1,275). 

 
5. Kako v velikih rastlinjakih oprašujejo paradižnik? 

Anketiranci so morali obkrožiti en odgovor. 

 

Graf 3: Odgovori na vprašanje Kako v velikih rastlinjakih oprašujejo paradižnik. 

 
Preverjali smo poznavanje opraševanja paradižnika v rastlinjakih (oprašujejo ga čmrlji). Kar 

40% anketirancev v obeh ciljnih skupinah ni vedelo odgovora. V splošni javnosti 28,5% 

anketiranih meni, da paradižnike oprašujejo ročno s čopiči, pri učencih pa tako meni 23,37%. 

Za čmrlje se je odločilo 22,5% splošne javnosti in 14,41% anketiranih učencev, za čebele pa 

6,5% splošne javnosti in 18,1% učencev. Najmanj anketirancev meni, da paradižnike 

oprašujejo z metulji (Graf 3). 
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6. Katere od spodaj naštetih rastlin so vetrocvetke (oprašuje jih veter)? 

Pravilnih je bilo več odgovorov. 

 

Graf4: Odgovori na vprašanje katere izmed naštetih rastlin so vetrocvetke. 

 
Zanimalo nas je, ali anketirani prepoznajo žužkocvetke (hruška, fižol, kumara) oziroma 

vetrocvetke (pšenica, koruza, oljka, leska). Največ anketirancev splošne javnosti meni, da je 

vetrocvetka leska (78,5 %), sledijo ji pšenica (72,5 %), koruza (57,5 %), oljka (26,5 %), 

hruška (13,5 %) in fižol (12,5 %), najmanj pa jih meni, da veter opraši kumaro (5 %). Učenci 

so največkrat izbrali pšenico (70,7 %) in lesko (57,3 %), sledijo koruza (48,3 %), oljka (24,3 

%), hruška (16,9 %) in fižol (15,3 %). Tudi učenci so najmanjkrat izbrali kumaro (12 %) 

(Graf 4). 
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7. Približno koliko vrst čebel (čmrljev, čebel samotark…) je bilo doslej najdenih v 
Sloveniji? 

Anketiranci so morali obkrožiti en odgovor. 

 

Graf 5: Odgovori na vprašanje koliko vrst čebel (čmrljev, čebel samotark…) je bilo doslej najdenih v Sloveniji. 

 
Preverjali smo poznavanje pestrosti čebel v Sloveniji. Največ anketirancev v obeh ciljnih 

skupinah je ocenilo, da odgovora ne ve. Preostali so najpogosteje izbrali odgovor 100 (19,5 % 

splošne javnosti in 27,59 % učencev), oziroma 50 (24 % splošne javnosti in 21,97 %) 

učencev. Pravilno (500 vrst) je odgovorilo le 9 % anketirancev splošne javnosti in 10,9 % 

učencev. Odgovor 10 je obkrožilo manj kot 10 % anketirancev v obeh skupinah (Graf 5). 

 
8. Kaj ogroža opraševalce? 

Dejavnike, ki ogrožajo opraševalce,so anketiranci morali razvrstiti po pomembnosti od 1do 5, 

tako da so na črtice pred odgovori zapisali številke (najbolj pomembne – 1, najmanj 

pomembne – 5). 

 
Odgovor 

Povprečna 
vrednost 
 –Učenci 

Standardna 
deviacija  
- Učenci 

Povprečna 
vrednost 

 -Splošna javnost 

Standardna 
deviacija  

– Splošna javnost 

Podnebne 
spremembe 

2,99 1,347 2,96 1,170 

Intenzivno 
kmetijstvo 

2,57 1,396 2,27 1,475 

Širjenje mest 2,32 1,262 2,96 1,243 

Bolezni 2,99 1,234 2,87 1,150 

Uvažanje čmrljev 4,11 1,123 3,96 1,468 

 

Tabela 8: Povprečne vrednosti in standardne deviacije odgovorov na vprašanje kaj ogroža opraševalce. 
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Pri vprašanju kaj najbolj ogroža opraševalce, so anketirani učenci izmed naštetih vzrokov 

izbrali širjenje mest (M = 2,32, SD = 1,262), splošna javnost pa intenzivno kmetijstvo (M = 

2,27, SD = 1,475). Tudi podnebne spremembe in bolezni se anketirancem obeh ciljnih skupin 

zdijo pomembni vzroki, najmanj pomembno pa se jim zdi uvažanje čmrljev (Tabela 8). 

 
9. Kako na opraševanje vpliva uvažanje čmrljev za potrebe opraševanja v Sloveniji? 

Anketiranci so morali obkrožiti en odgovor: 

A) Negativno, ker obstaja nevarnost vnosa bolezni in križanja z divjimi čmrlji. 
B) Negativno, ker so uvoženi čmrlji slabši opraševalci. 
C) Pozitivno, ker se s tem povečuje število in pestrost čmrljev. 
D) Pozitivno , ker se s tem zmanjšuje izkoriščanje domorodnih čmrljev. 
E) Ne vem. 
 

 

Graf 6: Odgovori na vprašanje kako na opraševanje vpliva uvažanje čmrljev za potrebe opraševanja v 
Sloveniji. 

 
Preverili smo, ali anketirani uvažanje čmrljev prepoznajo kot tveganje za avtohtone 

populacije čmrljev. Uvažanje ima negativen vpliv, saj obstaja nevarnost vnosa bolezni in 

križanja oziroma genskega onesnaževanja. V obeh ciljnih skupinah prevladuje mnenje, da je 

uvažanje čmrljev negativno, ker obstaja nevarnost vnosa bolezni in križanja z divjimi čmrlji 

(splošna javnost: 51 %, učenci: 47,63 %). Da so uvoženi čmrlji slabši opraševalci, meni 0,5 % 

splošne javnosti in 6,85 % anketiranih učencev. Da se z uvažanjem čmrljev povečuje število 

in pestrost čmrljev, se je odločilo 10 % splošne javnosti in 13,71 % učencev, da se s tem 

zmanjšuje izkoriščanje domorodnih čmrljev pa 1,5 % splošne javnosti in 2,11 % učencev. 

Ostali anketiranci v obeh ciljnih skupinah (splošna javnost: 37 %, učenci: 29,7 %) odgovora 

niso vedeli (Graf 6). 
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10. Kaj je po vašem mnenju najpomembnejše, da zagotovimo zadovoljivo opraševanje v 
prihodnosti? 

Anketiranci so morali obkrožiti odgovor, s katerim so se najbolj strinjali: 

A) Ohraniti ali povečati moramo število kranjskih čebel. 
B) Ohraniti ali povečati moramo število divjih opraševalcev. 
C) Ohraniti ali povečati moramo pestrost opraševalcev. 
D) Ne vem. 

 

 

Graf 7: Odgovori na vprašanje kaj je po vašem mnenju najpomembnejše, da zagotovimo zadovoljivo 
opraševanje v prihodnosti. 

 
Preverili smo zavedanje pomena pestrosti opraševalcev za opraševanje. V obeh skupinah 

največ sodelujočih meni, da moramo ohraniti ali povečati pestrost opraševalcev (splošna 

javnost: 58%, učenci: 39,51%). Da moramo ohraniti ali povečati število kranjskih čebel je 

odgovorilo 27,5% splošne javnosti in 25,4% učencev, število divjih opraševalcev pa 12% 

splošne javnosti 18,69% učencev. Ostali anketiranci odgovora niso vedeli (Graf 7). 
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11. Drži – Ne drži 

Anketiranci so morali obkrožiti ali trditev drži, ne drži ali ne vem. 

• Čmrlji živijo v podobnih družinah kot kranjska čebela, le da so njihove družine 

manjše in trajajo le nekaj mesecev. 

 

Graf8: Odgovori na trditev da čmrlji živijo v podobnih družinah kot kranjska čebela, le da so njihove družine  
manjše in trajajo le nekaj mesecev. 

 
Preverjali smo poznavanje načina življenja čmrljev. Večina (splošna javnost: 47,5%, učenci: 

43,59%) anketirancev ni znala odgovoriti. Pravilno (drži) je odgovorilo 30,5% splošne 

javnosti in 33,74% učencev, za odgovor ne drži pa se je odločilo 22% splošne javnosti in 

22,67% učencev (Graf 8). 

• Čmrlji so počasnejši kot kranjska čebela (v enakem času obiščejo manj cvetov). 

 

Graf 9: Odgovori na trditev da so čmrlji počasnejši ko kranjska čebela. 
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Zanimala nas je predstava o hitrosti čmrljev in kranjske čebele. Trditev, da so čmrlji 

počasnejši kot kranjska čebela,ne drži. Tako je odgovorilo 17% splošne javnosti in 22,32 % 

učencev. Da so čmrlji počasnejši kot kranjska čebela pa meni 60,5% anketirancev splošne 

javnosti in 51,85% učencev (Graf 9). 

 
• Čmrljev je pomladi zelo malo, zato ne morejo oprašiti veliko rastlin. 

 

 

Graf 10: Odgovori na trditev, da je čmrljev pomladi zelo malo, zato ne morejo oprašiti veliko rastlin. 

 
Trditev ne drži. Tako je odgovorilo 45% anketirancev splošne javnosti in 48,25% učencev. Da 

trditev drži pa meni 25,5% anketirancev splošne javnosti in 22,5% učencev. Ostali anketiranci 

se niso opredelili (Graf 10). 

 
• Čmrlji lahko letajo pri nižjih temperaturah kot kranjska čebela. 

 

 

Graf 11: Odgovori na trditev, da čmrlji lahko letajo pri nižjih temperaturah kor kranjska čebela. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

DRŽI NE DRŽI NE VEM

Št
ev

ilo
 o

dg
ov

or
ov

Odgovori

Čmrljev je pomladi zelo malo, zato ne morejo oprašiti 
veliko rastlin. 

Splošna javnost

Učenci

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

DRŽI NE DRŽI NE VEM

Št
ev

ilo
 o

dg
ov

or
ov

Odgovori

Čmrlji lahko letajo pri nižjih temperaturah kot kranjska 
čebela. 

Splošna javnost

Učenci



Furlani, M. Razumevanje pomena opraševalcev in pestrosti opraševalcev pri osnovnošolcih in širši javnosti. 
Mag. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2018 

__________________________________________________________________________________________ 

27 
 

Preverjali smo, če anketirani vedo, da so čmrlji dejavni tudi pri nižjih temperaturah. Večina ni 

znala odgovoriti (splošna javnost: 48 %, učenci: 48,15%). Da trditev drži, meni 34% 

anketirancev splošne javnosti in 34,45% učencev. S trditvijo pa se ne strinja 18% 

anketirancev splošna javnosti in 21,44% učencev (Graf 11). 

 
• Čmrlji cvet močno stresejo, zato je oprašitev še boljša. 

 

Graf 12: Odgovori na trditev, da čmrlji cvet močno stresejo, zato je oprašitev še boljša. 

 
Preverili smo, ali anketirani vedo, da je za čmrlje značilno stresanje cveta, kar izboljša 

opraševanje. S trditvijo se strinja 41 % splošne javnosti in 37,49% anketiranih učencev. Da 

trditev ne drži, meni 21,5% splošne javnosti in 19,16% učencev. Ostali anketiranci niso vedeli 

odgovora (Graf 12). 

 
• Ker so čmrlji večji, jim pesticidi (škropiva) manj škodijo. 

 

Graf 13: Odgovori na trditev, da ker so čmrlji večji, jim pesticidi manj škodijo. 
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Preverili smo, ali bodo anketirani (napačno) sklepali, da so čmrlji zaradi velikosti manj 

občutljivi na pesticide. 65 % anketirancev splošne javnosti in 52,37 % učencev meni, da 

trditev ne drži. Velik del vprašanih (splošna javnost: 26 %, učenci: 33,22 %) se do trditve tudi 

ni znala opredeliti (Graf 13). 

 
• Čmrlji so boljši prenašalci cvetnega prahu kot kranjska čebela. 

 

 

Graf 14: Odgovori na trditev, da so čmrlji boljši prenašalci cvetnega prahu kot kranjska čebela. 

 
Preverili smo, ali vprašani vedo, da so čmrlji boljši prenašalci cvetnega prahu. Največji delež 

vprašanih ni znalo odgovoriti (splošna javnost: 44,5 %, učenci: 37,43 %). 31,5% anketirancev 

splošne javnosti in 41,65% učencev meni, da trditev ne drži. Da so čmrlji boljši prenašalci 

cvetnega prahu od kranjske čebele pa meni 24% anketirancev splošne javnosti in 20,91 % 

učencev (Graf 14). 
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• Divji opraševalci (čmrlji, čebele samotarke…) živijo tudi v mestih. 

 

 

Graf 15: Odgovori na trditev, da divji opraševalci živijo tudi v mestih. 

 
Zanimalo nas je, ali vprašani vedo, da divji opraševalci živijo tudi v mestih. Da trditev drži, je 

odgovorilo 65,5% anketirancev splošne javnosti in 43,06% učencev. Z ne drži pa je 

odgovorilo 12,5% anketirancev splošne javnosti in 31,46% učencev. Ostali anketiranci 

(splošna javnost: 22%, učenci: 25,48%) odgovora niso vedeli (Graf 15). 

 
• Čebele samotarke so dobile tako ime zato, ker vsaka samica sama skrbi za svoj 

zarod. 
 

 

Graf 16: Odgovori na trditev, da so čebele samotarke dobile ime zato, ker vsaka samica sama skrbi za svoj 
zarod. 

 
Preverili smo, ali anketirani vedo, da čebele samotarke same skrbijo za svoj zarod. Da trditev 

drži, meni 35 % anketirancev splošne javnosti in 45,34 % učencev. S trditvijo se ne strinja 
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21,5 % anketirancev splošne javnosti in 20,74 % učencev. 43,5 % anketirancev splošne 

javnosti in 33,92 % učencev odgovora ni vedelo (Graf 16). 

 
• Čebele samotarke svoja gnezda branijo s piki. 

 

Graf 17: Odgovori na trditev, da čebele samotarke svoja gnezda branijo s piki. 

 
Preverili smo, če anketirani vedo, da čebele samotarke ne branijo svojih gnezd. S trditvijo se 

je strinjalo 47 % anketirancev splošne javnosti in 58,17 % učencev. Ostali anketiranci 

(splošna javnost: 15 %, učenci 13,18 %) se s trditvijo ne strinjajo, ali pa odgovora ne poznajo 

(Graf 17). 

 
• Divji opraševalci so bolj ogroženi kot kranjska čebela. 

 

Graf 18: Odgovori na trditev, da so divji opraševalci bolj ogroženi kot kranjska čebela. 
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Zanimalo nas je, kako anketirani dojemajo ogroženost divjih opraševalcev glede na 

ogroženost kranjske čebele. Da so divji opraševalci bolj ogroženi, se strinja 18% anketirancev 

splošne javnosti in 30,32% učencev. Da trditev ne drži, meni 42% anketirancev splošne 

javnosti in 39,54% učencev. Ostali anketiranci se niso opredelili (splošna javnost: 40%, 

učenci: 30,23 %) (Graf 18). 

 
12. Kaj od naštetega ste že videli? 

Anketiranci so morali obkrožiti en odgovor. 

 

Graf 19: Odgovori na vprašanje, kaj od naštetega ste že videli. 

 
Pri 12. vprašanju smo želeli ugotoviti, kaj od naštetega so anketiranci že videli. Večina 

anketirancev je že videla čebelnjak (splošna javnost: 88,5 %, učenci: 57,72 %), manj poznana 

pa sta jim čmrlje gnezdo (splošna javnost: 5,5 %, učenci: 23,96 %) in gnezdo čebel samotark 

(splošna javnost: 6 %, učenci: 18,32 %) (Graf 19). 

 
13. Imate v družini čebelarja? 

Anketiranci so morali obkrožiti en odgovor: 

A) Da. Pri delu v čebelnjaku sem tudi že pomagal/a. 
B) Da. Pri delu v čebelnjaku še nisem pomagal/a. 
C) Ne, vendar sem pri delu v čebelnjaku že pomagal/a. 
D) Ne. Pri delu v čebelnjaku tudi še nisem pomagal/a. 
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Graf 20: Odgovori na vprašanje, ali imate v družini čebelarja. 

 
Večina anketirancev (splošna javnost: 75 %, učenci: 70,65 %) je pri 13. vprašanju, 

odgovorila, da v družini nimajo čebelarja, pri delu v čebelnjaku pa tudi še niso pomagali. 

15,64 % anketiranih učencev je odgovorilo, da so v čebelnjaku že pomagali, čeprav v družini 

nimajo čebelarja (Graf 20). 

 
14. Imate doma kaj od spodaj naštetega? 

Anketiranci so morali obkrožiti en odgovor. 
 

 
 
 

Graf 21: Odgovori na vprašanje, ali imate doma kaj od spodaj naštetega. 

 
Izvedeti smo želeli, koliko anketirancev ima doma hotel za žuželke ali gnezdilnico za čebele 

samotarke oziroma čmrlje. Največ anketirancev nima doma nič od naštetega. 5 % splošne 

javnosti in 12,48 % učencev ima doma hotel za žuželke. 4,57 % učencev ima gnezdilnico za 
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čebele samotarke, 4,75 % pa gnezdilnico za čmrlje. Izmed anketirancev splošne javnosti ima 

0,5 % doma gnezdilnico za čebele samotarke in 1 % gnezdilnico za čmrlje (Graf 21). 

 
15. Katere od naštetih žuželk se vam zdijo nevarne in se jih zato bojite? 

Anketiranci so morali obkrožiti en odgovor. 
 

 

Graf 22: Odgovori na vprašanje, katere od naštetih žuželk se vam zdijo nevarne in se jih zato bojite. 

 
Pri zadnjem vprašanju nas je zanimalo, ali se anketirani čebel bojijo. Večina (splošna javnost: 

69,5 %, učenci: 38,29 % ) vprašanih meni, da naštete žuželke niso nevarne. Ostalim se najbolj 

nevaren zdi čmrlj (splošna javnost: 15,5%, učenci: 25,87 %), sledi čebela samotarka (splošna 

javnost: 11%, učenci: 23,55%) in kranjska čebela (splošna javnost: 4%, učenci: 12,28%) 

(Graf 22). 
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4.2. PREGLED UČBENIKOV 
 

S pregledom učbenikov smo želeli ugotoviti, koliko je o naši raziskovani temi zapisanega v 

njih. Pregledali smo velik nabor učbenikov, ki jih uporabljajo v šolah, a izpostavili jih bomo 

le nekaj. 

Poudarek je na učbenikih za 6. in 7. razred, ko se glede na učni načrt o raziskovani temi 

največ učijo. V 8. razredu učenci obravnavajo človeško telo, zato v učbenikih ni zapisov o 

opraševanju in opraševalcih. V učbenikih za 9. razred pa smo o raziskovani temi zasledili 

zapise pri sklopu Evolucija in Vpliv človeka na biosfero. 

Za boljši pregled smo pripravili tabelo (Tabela 9). Oznaka X v tabeli pomeni, da je določena 

vsebina v učbeniku omenjena in zapisana v širši obliki. V ostalih okencih pa smo točno 

izpisali, kaj o raziskovani temi piše v posameznem učbeniku. Kjer je okence prazno, zapisov 

nismo našli. 

Pregledali smo, ali so v učbenikih naslednje vsebine: 

- Zgradba cveta: Poznavanje sestave cveta je bistvenega pomena za razumevanje 

opraševanja. 

- Zgradba telesa žuželk:Tudi zgradba telesa opraševalcev, je za opraševanje 

pomembna, saj je razvoj rastlin in njihovih opraševalcev evolucijsko povezan. 

- Opraševanje z žuželkami:Opraševanje rastlin poteka na različne načine. Zanimalo 

nas je, ali v učbenikih sploh piše, da poteka opraševanje tudi z žuželkami. 

- Medonosna čebela in divji opraševalci: Z natančnim pregledom smo ugotavljali, ali 

se omenja čebele in druge opraševalce, ter zapisali katere. 

- Vpliv človeka: Izpisali smo tiste podatke, ki se navezujejo na to, kako se je zaradi 

človeka spremenil življenjski prostor in s tem ogrozil opraševalce, ter tudi kaj jim je 

človek dobrega doprinesel. Pri mnogih temah, kot so vnos tujerodnih organizmov, 

onesnaževanje, uničevanje žuželk in rastlin s pesticidi, pretirano kmetijstvo, 

uničevanje habitatov in še bi lahko naštevali, pa o opraševalcih ni govora. 

- Koristnost medonosne čebele in divjih opraševalcev:Zanimalo nas je, kateri podatki 

so se navezovali na pomembnost in koristnost opraševalcev. Le teh je veliko, zapisi o 

tem pa so zelo skromni. 
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UČBENIK ZGRADBA 
CVETA 

ZGRADBA  
TELESA (medonosne 
čebele ali divjih 
opraševalcev) 

OPRAŠEVANJE 
Z ŽUŽELKAMI 

MEDONOSNA 
ČEBELA 

DIVJI 
OPRAŠEVALCI 

VPLIV 
ČLOVEKA 

KORISTNOST 
(medonosne čebele 

in divjih 
opraševalcev) 

Dermastia, M. (2013). 
Naravoslovje za 6. razred OŠ. 
Ljubljana:Modrijan 

 
X 

  
X 

 
X 

 
čmrlji 

  

Bačič, T in sod. (2012). 
Spoznavamo naravo 6: učbenik 
za naravoslovje v 6. razredu 
OŠ. Preddvor: Narava 

 
X 

  
X 

 
X 

 
čmrlji in metulji 

  

Glažar, S.A. in sod. (2013). 
Aktivno v naravoslovje 1. 
Učbenik za naravoslovje v 6. 
razredu OŠ. Ljubljana: DZS 

 
X 
 

- čebele prenašajo 
pelodna zrna v koških na 
nogah 
- metulji imajo dolg rilec, 
zato lahko dosežejo 
medičino globoko v 
cvetovih 

 
X 

 
X 

 
čmrlji, metulji, 

muhe 

 - čebelnjaki; človek 
goji čebele 
- čebele oprašujejo 
številne rastline, ki 
jih uporabljamo v 
prehrani 

Devetak, I. in sod. (2012). 
Dotik narave 6: učbenik za 
naravoslovje v 6. razredu OŠ. 
Ljubljana: Rokus Klett 

 
X 

  
X 

 
X 

 
čmrlji in metulji 

  

Bačič, T. in sod. (2014). 
Spoznavamo naravo 7: učbenik 
za naravoslovje v 7. razredu 
OŠ. Kranj: Narava 

 -tipalnice na glavi čmrlja 
so prekrite z drobnimi 
čutilnimi ščetinami 

 
X 

    

Šorgo, A. in sod. (2013) 
Aktivno v naravoslovje 2. 
Učbenik za naravoslovje v 7. 
razredu OŠ. Ljubljana: DZS 

 - metulji sesajo medičino 
s sesalom 

   - hotel za 
žuželke 

 

Starčič, E.M. (2013). Dotik 
življenja 9: Učbenik za 
biologijo v 9. razredu OŠ. 
Ljubljana: Rokus Klett 

 - številne strukture za 
prenos peloda (dolgi 
jezički čmrljev in 
metuljev) 
- muhe trepetavke 
posnemajo črno-rumeni 
vzorec pikajočih žuželk, 
čeprav nimajo žela ali 
strupenih žlez 

 
 
 

X 

  - kranjska 
čebela – ena 
izmed 
živalskih 
pasem, ki smo 
jih vzgojili v 
Sloveniji 

 

Tabela 9: Izpisi podatkov o raziskovani temi iz učbenikov za osnovno šolo.
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5. RAZPRAVA 

 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšno je razumevanje pomena opraševanja in pestrosti 

opraševalcev. Raziskavo smo najprej naredili v šoli, nato pa jo razširili še na splošno javnost.  

Pričakovali smo, da imajo učenci zadnjega razreda osnovne šole veliko znanja o tej temi, 

sodeč po rezultatih, pa je njihovo znanje o opraševalcih precej šibko. Po razlago smo se 

obrnili na učne načrte in učbenike, katere se v šolah uporablja. Ob pregledu le teh smo 

ugotovili veliko pomanjkljivosti. 

 

5.1. RAZUMEVANJE POMENA OPRAŠEVANJA IN PESTROSTI 

OPRAŠEVALCEV 

 

Odgovori obeh ciljnih skupin so si bili dokaj podobni, pri posameznih vprašanjih pa so tudi 

razlike. 

Obe skupini, še zlasti pa splošna javnost, sta precenili odvisnost človeške prehrane od 

opraševanja žuželk (Graf1). Pomen je pravilno ocenila samo petina anketiranih. Domnevamo, 

da je tak rezultat posledica pogostega informiranja o pomenu čebel (opraševalcev) v medijih. 

Anketiranci obeh skupin večinoma razumejo, kaj bi se zgodilo, če opraševalcev ne bi bilo, kar 

smo tudi pričakovali. Če bi opraševalci popolnoma izginili, bi hrane bilo manj, bila bi manj 

raznovrstna in dražja. Dobra petina vprašanih je sicer zmotno menila, da hrane ne bi bilo 

(Graf 2). 

Za opraševanje kmetijskih rastlin se anketiranim zdi najpomembnejša kranjska čebela. Tem 

sledijo divje čebele, metulji, hrošči in muhe trepetavke (Tabela 6). Za opraševanje divjih 

rastlin pa so na prvo mesto postavili divje čebele (Tabela 7). Na podlagi odgovorov lahko 

sklepamo, da večina anketiranih meni, da kmetijske rastline oprašujejo kranjske čebele, divje 

rastline pa zato, ker so divje, oprašujejo divje čebele. Tako logično sklepanje smo pričakovali, 

čeprav ni pravilno. Vloga divjih opraševalcev v kmetijstvu namreč ni nič manjša kot vloga 

medonosne čebele. 

Na vprašanje kako v velikih rastlinjakih oprašujejo paradižnik, večina ni vedela odgovora. 

Zelo veliko vprašanih je menilo, da paradižnik oprašujejo ročno s čopiči. Le približno petina 

vprašanih je vedela, da ga oprašujejo s čmrlji (Graf 3). Najverjetneje njihovo znanje o tem 
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izvira iz medijev, saj je zadnje čase bilo veliko govora o tem. Ročno s čopiči so opraševali 

pred začetkom gojenja čmrljev. 

Večina anketiranih je za vetrocvetke pravilno prepoznala lesko, pšenico in koruzo, manjši 

delež tudi oljko. Kar nekaj anketiranih pa je zmotno obkrožilo tudi hruško, kumaro in fižol, ki 

jih oprašijo žuželke (Graf 4). Pri tem vprašanju nas je zanimalo osnovno znanje biologije. 

Da je bilo v Sloveniji najdenih že več kot 500 vrst čebel (čmrljev, čebel samotark…) je 

vedelo zelo malo anketiranih, le desetina v vsaki skupini. Največ anketiranih odgovora sploh 

ni vedelo, kar smo pričakovali. Ostali so menili, da je bilo najdenih 100 ali manj vrst čebel 

(Graf 5). Zavedanje pestrosti čebel je torej precej slabo. Večina anketiranih je po reševanju 

vprašalnika želela izvedeti pravilni odgovor, saj jih je zanimalo, koliko je dejansko vseh vrst. 

Za upad števila opraševalcev je krivih več dejavnikov. Anketirani menijo, da so za to 

pomembni vsi v vprašanju našteti vzroki, najbolj pa jih ogroža širjenje mest in intenzivno 

kmetijstvo, nekoliko manj podnebne spremembe in bolezni ter uvažanje čmrljev; slednji 

dejavnik se je anketiranim zdel najmanj pomemben (Tabela 8). Kljub temu pa je več kot 

polovica anketiranih pri naslednjem vprašanju pravilno odgovorila (Graf 6), da ima uvažanje 

čmrljev v Slovenijo negativen vpliv, saj obstaja nevarnost vnosa bolezni in križanja,oziroma 

genskega onesnaževanja. 

Večina anketiranih pravilno meni, da moramo ohraniti ali povečati pestrost opraševalcev, če 

želimo zagotoviti zadovoljivo opraševanje v prihodnosti(Graf 7). S tem vprašanjem smo želeli 

preveriti ali se anketirani zavedajo, kako pomembna je pestrost opraševalcev. Iz rezultatov 

lahko sklepamo, da se anketirani zavedajo pomena pestrosti opraševalcev, kar nas je nekoliko 

presenetilo. 

 

Enajsto vprašanje je sestavljeno iz trditev, ki preverjajo poznavanje divjih opraševalcev. 

Da živijo čmrlji v podobnih, a manjših in bolj kratkotrajnih družinah kot kranjska čebela je 

pravilno odgovorila približno tretjina anketiranih. Skoraj polovica anketiranih na odgovor ni 

znala odgovoriti, kar pomeni, da večina ne ve, kako živijo čmrlji (Graf 8). 

Nekatere trditve so bile na temo opraševanja. Več kot polovica vprašanih napačno meni, da so 

čmrlji počasnejši kot kranjska čebela (Graf 9). To smo pričakovali, saj čmrlji med ljudmi 

veljajo za nerodne in lene. 

Pri trditvi, da je čmrljev spomladi zelo malo, je večina odgovorila, da ne drži (Graf 10). 

Čmrljev je spomladi res manj, ne drži pa drugi del trditve, ki pravi, da zaradi tega ne morejo 

oprašiti veliko rastlin. Ravno nasprotno, čmrlji so prilagojeni na še mrzla spomladanska jutra, 
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zato lahko letajo pri nižjih temperaturah, na kar je pravilno odgovorila tretjina anketiranih 

(Graf 11). 

Čmrlji cvet močno stresejo, kar izboljša opraševanje. To naj bi poznalo okrog 40 % 

vprašanih, kar je nekoliko presenetljivo (Graf 12). Mogoče je rezultat tak zgolj zaradi 

logičnega sklepanja. Slabši rezultat je bil pri vprašanju o količini prenesenega cvetnega prahu. 

Anketirani menijo, da čmrlji niso boljši prenašalci cvetnega prahu od kranjske čebele (Graf 

14), kar ne drži. 

Čeprav so večji, niso čmrlji nič manj občutljivi na pesticide, kar je pravilno sklepala več kot 

polovica anketiranih v vsaki skupini (Graf 13). Takega rezultata nismo pričakovali. 

Predvidevali smo, da bodo anketirani zaradi velikosti čmrlja menili, da so zato le ti manj 

občutljivi. 

S trditvijo, da divji opraševalci živijo tudi v mestih, se ni strinjala dobra desetina anketiranih 

iz splošne javnosti in skoraj tretjina učencev, več kot petina v vsaki skupini odgovora ni 

vedelo (Graf 16). Čeprav je večina odgovorila pravilno, smo še vedno pričakovali boljši 

rezultat. Mogoče je del razlage v poimenovanju »divji« opraševalci. Ti ne živijo samo na 

podeželju in v gozdu temveč povsod, tudi v mestu. 

Življenje čebel samotark je ljudem še bolj prikrito. S trditvijo, da so čebele samotarke dobile 

ime zato, ker vsaka samica sama skrbi za svoj zarod, se je strinjala dobra tretjina vprašanih 

(Graf 15), približno toliko se jih do trditve ni znala opredeliti. Kar polovica napačno meni, da 

gnezda branijo s piki (Graf 17).Da gnezd ne branijo na tak način je vedela zgolj dobra tretjina. 

Večina vprašanih se ni strinjala, da so divji opraševalci  bolj ogroženi kot kranjska čebela 

(Graf 18). Tako stališče lahko razložimo, kot posledico velike medijske izpostavljenosti 

ogroženost kranjske čebele, ki daje vtis, da je med najbolj ogroženimi živalmi. 

Sodeč po odgovorih anketirancev, biološko znanje o opraševalcih ni slabo, še vedno pa ne 

dovolj dobro. Iz odgovorov sklepamo, da se anketirani v splošnem zavedajo pomena 

opraševalcev, slabo pa je poznavanje pestrosti opraševalcev. 

 

Z vprašanji smo želeli ugotoviti tudi izkušnje z opraševalci in odnos do njih. Večina 

anketiranih je že videla čebelnjak (Graf 19). Rezultat je pri učencih precej nižji kot pri 

odraslih. Dobra polovica anketiranih učencev čebelnjaka še ni videla. Pričakovano je bistveno 

manj anketiranih videlo gnezdo čmrljev in čebel samotark, ki pa so ju nasprotno v večji meri 

poznali učenci. Razlog je najverjetneje obravnavanje te teme v šolah. Da je dobra petina 
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učencev že videla gnezdo, je sicer precej nad našimi pričakovanji in nismo prepričani, da je 

res tako.  

Velika večina v družini nima čebelarja, pri delu v čebelnjaku pa tudi še niso pomagali (Graf 

20). Nekaj učencev je dejalo, da so v čebelnjaku že pomagali, kljub temu, da v družini nimajo 

čebelarja. Ugotovili smo, da velika večina anketiranih nima doma ne hotela za žuželke ne 

gnezdilnice za čebele samotarke oziroma čmrlje (Graf 21). 

Razveseljivo je, da se veliki večini anketiranih kranjska čebela, čmrlji in čebele samotarke ne 

zdijo nevarni (Graf 22). Med tistimi, ki menijo drugače je več učencev, kar je nekoliko 

presenetljivo. Upamo, da to ne pomeni, da strah pred temi žuželkami narašča. Zanimivo je, da 

je sodeč po rezultatih najmanj nevarna medonosna čebela, najbolj pa čmrlj in čebele 

samotarke, čeprav je v resnici ravno obratno. Pri čmrljih je najverjetneje strah povezan z 

njihovo velikostjo. Strup čmrljev je sicer bolj podoben strupu domačih čebel, vendar ga ob 

piku izločijo nekajkrat manj. Želo čmrljev tudi ni nazobčano, zato se ne zatakne v našo kožo 

in po piku ne umrejo. Sploh pa čmrlji niso agresivni, tako da napadejo oziroma se branijo le, 

če ji res preveč nadlegujemo, oziroma če vdiramo v njihovo gnezdo (Grad in sod., 2010). 

 

5.2. UČBENIKI IN UČNI NAČRT 

 

Učbeniki so napisani v skladu z veljavnimi učnimi načrti. S pomočjo ciljev v učnih načrtihnaj 

bi učenci osvojili najpomembnejše znanje. Ali je določena tema predstavljena na primeru 

opraševalca, je odvisno od avtorja samega. Prav tako je v razredu od učitelja odvisno, ali bo 

pri določeni temi omenil opraševalce ali pa kakšne druge živali. 

O raziskovani temi je največ napisanega v učbenikih za 6. in 7. razred, ko se glede na učni 

načrt, učijo o rastlinah in živalih. V 6. razredu spoznajo zgradbo cveta, seznanijo se z vrstami 

opraševanja, med katerimi je tudi opraševanje z žuželkami. V vseh učbenikih je omenjena 

medonosna čebela, poleg nje pa so kot drugi opraševalci navedeni še čmrlji, metulji in muhe. 

Pomen opraševalcev je predstavljen le v enem učbeniku, ki pravi, da »čebele oprašujejo 

številne rastline, ki jih uporabljamo v prehrani« (Glažar in sod., 2013). Vpliv človeka na 

opraševalce in nasprotno pa v učbenike ni vključil noben avtor. 

V 7. razredu se učenci učijo o živalih. Tu so pri telesni zgradbi žuželk omenjeni čmrlji in 

metulji kot primeri za nekatere dele telesa. V učbeniku za 9. razred pa sta omenjeni muha 

trepetavka in kranjska čebela. 
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V 9. razredu pri biologiji obravnavajo biotsko raznovrstnost, ogroženost okolja, vnos 

tujerodnih organizmov in še mnoge druge teme, pri katerih bi lahko spoznavali tudi 

opraševanje, pomen opraševanja za človeštvo in okolje ter raznovrstnost opraševalcev, vendar 

tega v učbenikih ni. 
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6. SKLEPI 
 

Prvo hipotezo, da je zavedanje o pomenu opraševanja in pestrosti opraševalcev pri 

osnovnošolcih in širši javnosti podobno, smo sprejeli. 

Drugo hipotezo, da se obe ciljni skupini zavedata pomena opraševanja in si predstavljata 

posledice izginjanja opraševalcev, smo sprejeli. 

Tretjo hipotezo, da kot najpomembnejšega opraševalca obe skupini prepoznata medonosno 

čebelo, smo sprejeli. 

Četrto hipotezo, da obe skupini anketirancev slabo poznata pestrost čebel v Sloveniji in 

pomen opraševalcev, smo sprejeli. 

Peto hipotezo, da kot glavni razlog za ogroženost opraševalcev obe skupini prepoznata 

kmetijstvo, smo delno sprejeli. Odgovori učencev kažejo, da večina kot glavni razlog 

prepozna širjenje mest. 

Šesto hipotezo, ki pravi, da osnovnošolski učbeniki ustrezno predstavljajo pomen 

opraševanja, medtem ko je pomen pestrosti opraševalcev predstavljen pomanjkljivo, smo 

delno sprejeli. Učbeniki pomanjkljivo predstavljajo tako pomen opraševanja kot tudi pomen 

pestrosti opraševalcev. 
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7. POVZETEK 
 

Poznavanje pomena opraševanja in opraševalcev je dandanes za človeka zelo pomembno. 

Kljub temu, da se otroci učijo o opraševanju in opraševalcih že v šolskih klopeh, večina ljudi 

o tem še vedno ni dovolj informirana. Prav zato smo z našo raziskavo želeli ugotoviti, koliko 

znanja o biologiji opraševanja in opraševalcev, njihovi pestrosti in vlogi imajo danes učenci 

zadnjih razredov osnovne šole in splošna javnost. 

V raziskavi smo pripravili anonimni anketni vprašalnik, ki ga je izpolnilo 568 učencev 9. 

razredov iz 17 osnovnih šol po Sloveniji. Pri anketnem vprašalniku za širšo javnost pa je 

sodelovalo 200 oseb. Vprašalnik vsebuje dve zaključeni enoti. V prvi smo spraševali po 

demografskih podatkih sodelujočih. Pri učencih sta nas zanimala spol in kraj bivanja, pri širši 

javnosti pa sta nas poleg spola zanimali še starost in izobrazba. V drugi enoti pa je bilo 15 

vprašanj, s katerimi smo preverjali poznavanje pomena opraševanja in opraševalcev, 

poznavanje pestrosti opraševalcev ter vzrokov za njihovo ogroženost. Vprašalnik je bil 

sestavljen iz vprašanj, na katera je bilo mogoče odgovoriti z izbiro enega ali več odgovorov, z 

razvrščanjem odgovorov od najbolj do najmanj pomembnega ali s strinjanjem oziroma 

nestrinjanjem z dano trditvijo. Zbrane podatke smo statistično obdelali s programom SPSS. 

Pregledali smo tudi učne načrte in učbenike za naravoslovje in biologijo ter zbrali ključne 

ugotovitve o tem, kaj je v njih napisano o opraševanju in opraševalcih. 

Postavili smo 6 hipotez. Prvo hipotezo, da je zavedanje o pomenu opraševanja in pestrosti 

opraševalcev pri osnovnošolcih in širši javnosti podobno, smo sprejeli. Drugo hipotezo, da se 

obe ciljni skupini zavedata pomena opraševanja in si predstavljata posledice izginjanja 

opraševalcev, smo sprejeli. Tretjo hipotezo, da kot najpomembnejšega opraševalca obe 

skupini prepoznata medonosno čebelo, smo sprejeli. Četrto hipotezo, da obe skupini 

anketirancev slabo poznata pestrost čebel v Sloveniji in pomen opraševalcev, smo sprejeli. 

Peto hipotezo, da kot glavni razlog za ogroženost opraševalcev obe skupini prepoznata 

kmetijstvo, smo delno sprejeli. Odgovori učencev kažejo, da jih večina kot glavni razlog 

prepozna širjenje mest. Šesto hipotezo, ki pravi, da osnovnošolski učbeniki ustrezno 

predstavljajo pomen opraševanja, medtem ko je pomen pestrosti opraševalcev predstavljen 

pomanjkljivo, smo delno sprejeli. Učbeniki pomanjkljivo predstavljajo tako pomen 

opraševanja kot tudi pomen pestrosti opraševalcev.  
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Priloga 1: Anketni vprašalnik za učence 

Pozdravljen/-a! 
 
Sem Martina Furlani, študentka Pedagoške fakultete na Univerzi v Ljubljani. V svoji magistrski nalogi bom 
raziskovala, kakšno je razumevanje pomena opraševanja in pestrosti opraševalcev. Sestavila sem vprašalnik, ki 
se navezuje na opraševanje in opraševalce. Prosim te, da mi pomagaš in si vzameš nekaj časa za priložena 
vprašanja. Navodila, kako pravilno odgovarjati, so zapisana poleg vprašanj. Anketa je anonimna. 

 

Živim:                                                                                                                                                   Spol:   M    Ž 

a) na podeželju - na kmetiji 
b) na podeželju - ne na kmetiji 
c) v mestu – imamo vrt 
d) v mestu – nimamo vrta 

 

1. Koliko človeške prehrane je odvisne od opraševanja žuželk? Obkroži en odgovor. 

a) Desetina 
b) Tretjina 
c) Polovica 
d) Skoraj vsa 
e) Ne vem 

2. Kaj bi se zgodilo s človeško hrano, če ne bi bilo opraševalcev? Pravilnih je več odgovorov. 

a) Hrane ne bi bilo 
b) Hrane bi bilo več 
c) Hrane bi bilo manj 
d) Hrana bi bila manj raznovrstna 
e) Hrana bi bila bolj raznovrstna 
f) Hrana bi bila cenejša 
g) Hrana bi bila dražja 
h) Ne vem 

3. Med živalskimi opraševalci so najpomembnejše žuželke. Katere žuželke so najpomembnejše za 
opraševanje kmetijskih rastlin? Dane odgovore razvrsti po pomembnosti od 1do 5, tako da na črtice pred 
odgovori zapišeš številke.  Najbolj pomembne – 1, najmanj pomembne – 5. 

       _   Kranjska čebela 
       _   Divje čebele (čmrlji, čebele samotarke) 
       _   Muhe trepetavke 
       _   Hrošči 
       _   Metulji 
 
4. Katere žuželke so najpomembnejše za opraševanje divjih rastlin? Dane odgovore razvrstite po 
pomembnosti od 1do 5, tako da na črtice pred odgovori zapišeš številke.  Najbolj pomembne – 1, najmanj 
pomembne – 5. 

      _  Kranjska čebela 
      _  Divje čebele (čmrlji, čebele samotarke) 
      _  Muhe trepetavke 
      _  Hrošči 
      _  Metulji 
 
 
 
 



 

 
 

5. Kako v velikih rastlinjakih oprašujejo paradižnik? Obkroži en odgovor. 

a) S čebelami 
b) S čmrlji 
c) Z metulji 
d) Ročno s čopiči 
e) Ne vem. 

6. Katere od spodaj naštetih rastlin so vetrocvetke (oprašuje jih veter)?Pravilnih je več odgovorov. 

a) Hruška 
b) Pšenica 
c) Koruza 
d) Oljka 
e) Fižol 
f) Kumara 
g) Leska 

7. Približno koliko vrst čebel (čmrljev, čebel samotark…) je bilo doslej najdenih v Sloveniji? Obkroži en 
odgovor. 

a) 10 
b) 50 
c) 100 
d) 500 
e) Ne vem 

8. Kaj ogroža opraševalce? Dane odgovore razvrstite po pomembnosti od 1do 5 tako, da na črtice pred 
odgovori zapišeš številke.  Najbolj pomembne – 1, najmanj pomembne – 5. 

      _  Podnebne spremembe 
      _  Intenzivno kmetijstvo 
      _  Širjenje mest 
      _  Bolezni 
      _  Uvažanje čmrljev 
 
9. Kako na opraševanje vpliva uvažanje čmrljev za potrebe opraševanja v Sloveniji? Obkroži en odgovor. 

a) Negativno, ker obstaja nevarnost vnosa bolezni in križanja z divjimi čmrlji. 
b) Negativno, ker so uvoženi čmrlji slabši opraševalci. 
c) Pozitivno, ker se s tem povečuje število in pestrost čmrljev. 
d) Pozitivno , ker s tem zmanjšuje izkoriščanje domorodnih čmrljev. 
e) Ne vem. 

10. Kaj je po tvojem mnenju najpomembnejše, da zagotovimo zadovoljivo opraševanje v prihodnosti? 
Obkroži odgovor, s katerim se najbolj strinjaš. 

a) Ohraniti ali povečati moramo število kranjskih čebel. 
b) Ohraniti ali povečati moramo število divjih opraševalcev. 
c) Ohraniti ali povečati moramo pestrost opraševalcev. 
d) Ne vem. 

11. Obkroži ali trditev drži ali ne drži. 

10.1 Čmrlji živijo v podobnih družinah kot kranjska čebela, le da so njihove družine  manjše in trajajo le 
nekaj mesecev. 
 
DRŽI                     NE DRŽI                     NE VEM 
 

11.2 Čmrlji so počasnejši kot kranjska čebela (v enakem času obiščejo manj cvetov). 
 
DRŽI                     NE DRŽI                     NE VEM 



 

 
 

11.3 Čmrljev je pomladi zelo malo, zato ne morejo oprašiti veliko rastlin. 
 
DRŽI                     NE DRŽI                     NE VEM 
 

11.4 Čmrlji lahko letajo pri nižjih temperaturah kot kranjska čebela. 
 
DRŽI                     NE DRŽI                     NE VEM 
 

11.5 Čmrlji cvet močno stresejo, zato je oprašitev še boljša. 
 
DRŽI                     NE DRŽI                     NE VEM 
 

11.6 Ker so čmrlji večji, jim pesticidi (škropiva) manj škodijo. 
 
DRŽI                     NE DRŽI                     NE VEM 
 

11.7 Čmrlji so boljši prenašalci cvetnega prahu kot kranjska čebela. 
 
DRŽI                     NE DRŽI                     NE VEM 
 

11.8 Divji opraševalci (čmrlji, čebele samotarke…) živijo tudi v mestih. 
 
DRŽI                     NE DRŽI                     NE VEM 
 

11.9 Čebele samotarke so dobile tako ime zato, ker vsaka samica sama skrbi za svoj zarod. 
 
DRŽI                     NE DRŽI                     NE VEM 
 

10.10 Čebele samotarke svoja gnezda branijo s piki. 
 
DRŽI                     NE DRŽI                     NE VEM 
 

11.11 Divji opraševalci so bolj ogroženi kot kranjska čebela. 
 
DRŽI                     NE DRŽI                     NE VEM 

 
12. Kaj od naštetega si že videl/a? 
 

a) Čebelnjak 
b) Čmrlje gnezdo 
c) Gnezdo čebel samotark 

13. Imate v družini čebelarja? 

a) Da. Pri delu v čebelnjaku sem tudi že pomagal/a. 
b) Da. Pri delu v čebelnjaku še nisem pomagal/a. 
c) Ne, vendar sem pri delu v čebelnjaku že pomagal/a. 
d) Ne. Pri delu v čebelnjaku tudi še nisem pomagal/a. 

14. Imate doma kaj od spodaj naštetega? 

a) Hotel za žuželke 
b) Gnezdilnico za čebele samotarke 
c) Gnezdilnico za čmrlje 

15. Katere od naštetih žuželk se ti zdijo nevarne in se jih zato bojiš? 

a) Kranjska čebela 
b) Čmrlj 
c) Čebela samotarka 
d) Naštete žuželke niso nevarne 



 

 
 

Priloga 2: Anketni vprašalnik za širšo javnost 

 

Pozdravljeni! 
 
Sem Martina Furlani, študentka Pedagoške fakultete na Univerzi v Ljubljani. Študij bom zaključila z magistrsko 
nalogo, katere naslov je Razumevanje pomena opraševanja in pestrosti opraševalcev pri osnovnošolcih in širši 
javnosti. Sestavila sem vprašalnik, s katerim bom raziskovala, kakšno je razumevanje pomena opraševanja in 
pestrosti opraševanja. Prosim vas, da mi pri raziskavi pomagate in si zato vzamete nekaj časa za priložena 
vprašanja. Navodila, kako pravilno odgovarjati, so zapisana poleg vprašanj. Anketa je anonimna. 

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem! 
Martina Furlani 
 
Starost: ____ let                                                                                                                            Spol:   M    Ž 

Izobrazba:  
 

a) Nedokončana osnovna šola 
b) Osnovna šola  
c) Poklicna ali strokovna srednja šola 
d) Gimnazija 
e) Diploma višje šole, visoke šole ali univerze 
f) Magisterij ali doktorat znanosti 

 
Živim  
 

a) na podeželju - na kmetiji 
b) na podeželju - ne na kmetiji 
c) v mestu – imamo vrt 
d) v mestu – nimamo vrta 
 

1. Koliko človeške prehrane je odvisne od opraševanja žuželk? Obkrožite en odgovor. 

f) Desetina 
g) Tretjina 
h) Polovica 
i) Skoraj vsa 
j) Ne vem 

2. Kaj bi se zgodilo s človeško hrano, če ne bi bilo opraševalcev? Pravilnih je več odgovorov. 

i) Hrane ne bi bilo 
j) Hrane bi bilo več 
k) Hrane bi bilo manj 
l) Hrana bi bila manj raznovrstna 
m) Hrana bi bila bolj raznovrstna 
n) Hrana bi bila cenejša 
o) Hrana bi bila dražja 
p) Ne vem 

 

 

 



 

 
 

3. Med živalskimi opraševalci so najpomembnejše žuželke. Katere žuželke so najpomembnejše za 
opraševanje kmetijskih rastlin? Dane odgovore razvrstite po pomembnosti od 1do 5, tako da na črtice pred 
odgovori zapišete številke.  Najbolj pomembne – 1, najmanj pomembne – 5. 

       _   Kranjska čebela 
       _   Divje čebele (čmrlji, čebele samotarke) 
       _   Muhe trepetavke 
       _   Hrošči 
       _   Metulji 
 
4. Katere žuželke so najpomembnejše za opraševanje divjih rastlin? Dane odgovore razvrstite po 
pomembnosti od 1do 5, tako da na črtice pred odgovori zapišete številke.  Najbolj pomembne – 1, najmanj 
pomembne – 5. 

      _  Kranjska čebela 
      _  Divje čebele (čmrlji, čebele samotarke) 
      _  Muhe trepetavke 
      _  Hrošči 
      _  Metulji 
 
5. Kako v velikih rastlinjakih oprašujejo paradižnik? Obkrožite en odgovor. 

f) S čebelami 
g) S čmrlji 
h) Z metulji 
i) Ročno s čopiči 
j) Ne vem. 

6. Katere od spodaj naštetih rastlin so vetrocvetke (oprašuje jih veter)?Pravilnih je več odgovorov. 

h) Hruška 
i) Pšenica 
j) Koruza 
k) Oljka 
l) Fižol 
m) Kumara 
n) Leska 

7. Približno koliko vrst čebel (čmrljev, čebel samotark…) je bilo doslej najdenih v Sloveniji? Obkrožite en 
odgovor. 

f) 10 
g) 50 
h) 100 
i) 500 
j) Ne vem 

8. Kaj ogroža opraševalce? Dane odgovore razvrstite po pomembnosti od 1do 5 tako, da na črtice pred 
odgovori zapišete številke.  Najbolj pomembne – 1, najmanj pomembne – 5. 

      _  Podnebne spremembe 
      _  Intenzivno kmetijstvo 
      _  Širjenje mest 
      _  Bolezni 
      _  Uvažanje čmrljev 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

9. Kako na opraševanje vpliva uvažanje čmrljev za potrebe opraševanja v Sloveniji? Obkrožite en odgovor. 

f) Negativno, ker obstaja nevarnost vnosa bolezni in križanja z divjimi čmrlji. 
g) Negativno, ker so uvoženi čmrlji slabši opraševalci. 
h) Pozitivno, ker se s tem povečuje število in pestrost čmrljev. 
i) Pozitivno , ker s tem zmanjšuje izkoriščanje domorodnih čmrljev. 
j) Ne vem. 

10. Kaj je po vašem mnenju najpomembnejše, da zagotovimo zadovoljivo opraševanje v prihodnosti? 
Obkrožite odgovor, s katerim se najbolj strinjate. 

e) Ohraniti ali povečati moramo število kranjskih čebel. 
f) Ohraniti ali povečati moramo število divjih opraševalcev. 
g) Ohraniti ali povečati moramo pestrost opraševalcev. 
h) Ne vem. 

11. Obkrožite ali trditev drži ali ne drži. 

11.1 Čmrlji živijo v podobnih družinah kot kranjska čebela, le da so njihove družine  manjše in trajajo le 
nekaj mesecev. 
 
DRŽI                     NE DRŽI                     NE VEM 
 

11.2 Čmrlji so počasnejši kot kranjska čebela (v enakem času obiščejo manj cvetov). 
 
DRŽI                     NE DRŽI                     NE VEM 
 

11.3 Čmrljev je pomladi zelo malo, zato ne morejo oprašiti veliko rastlin. 
 
DRŽI                     NE DRŽI                     NE VEM 
 

11.4 Čmrlji lahko letajo pri nižjih temperaturah kot kranjska čebela. 
 
DRŽI                     NE DRŽI                     NE VEM 
 

11.5 Čmrlji cvet močno stresejo, zato je oprašitev še boljša. 
 
DRŽI                     NE DRŽI                     NE VEM 
 

11.6 Ker so čmrlji večji, jim pesticidi (škropiva) manj škodijo. 
 
DRŽI                     NE DRŽI                     NE VEM 
 

11.7 Čmrlji so boljši prenašalci cvetnega prahu kot kranjska čebela. 
 
DRŽI                     NE DRŽI                     NE VEM 
 

11.8 Divji opraševalci (čmrlji, čebele samotarke…) živijo tudi v mestih. 
 
DRŽI                     NE DRŽI                     NE VEM 
 

11.9 Čebele samotarke so dobile tako ime zato, ker vsaka samica sama skrbi za svoj zarod. 
 
DRŽI                     NE DRŽI                     NE VEM 
 

11.10 Čebele samotarke svoja gnezda branijo s piki. 
 
DRŽI                     NE DRŽI                     NE VEM 
 
 
 



 

 
 

11.11 Divji opraševalci so bolj ogroženi kot kranjska čebela. 
 
DRŽI                     NE DRŽI                     NE VEM 

 
12. Kaj od naštetega ste že videli? 
 

d) Čebelnjak 
e) Čmrlje gnezdo 
f) Gnezdo čebel samotark 

13. Imate v družini čebelarja? 

e) Da. Pri delu v čebelnjaku sem tudi že pomagal/a. 
f) Da. Pri delu v čebelnjaku še nisem pomagal/a. 
g) Ne, vendar sem pri delu v čebelnjaku že pomagal/a. 
h) Ne. Pri delu v čebelnjaku tudi še nisem pomagal/a. 

14. Imate doma kaj od spodaj naštetega? 

d) Hotel za žuželke 
e) Gnezdilnico za čebele samotarke 
f) Gnezdilnico za čmrlje 

15. Katere od naštetih žuželk se vam zdijo nevarne in se jih zato bojite? 

e) Kranjska čebela 
f) Čmrlj 
g) Čebela samotarka 
h) Naštete žuželke niso nevarne 

 

 

  



 

 
 

 


