Tam, kde bydlí včelky Máji…
co se děje

Víte, jak vypadá správná včelí pastva? Které květiny by na ní
rozhodně neměly chybět, protože včelkám svědčí? A jak
vlastně vypadá včelí život v úlu a jak se vyrábí med?

Ve včelím areálu Mája uvidíte, jak vypadá
správná včelí pastva. Zahradou vede cestička,
po které můžete jít i bosky až do modrého včelína.
Hitem jsou fialové
svazenky, které
mohou včely
využívat celé léto.
Oblíbené jsou
i máky, třapatky,
řeřicha, levandule
anebo šalvěj…

Včela musí hodně pít, ale v hlubokém sudu by se utopila.
Proto jsou zalévací sudy v zahradě vybaveny korkovými
podložkami, díky kterým se včela pohodlně a bezpečně
napije. Levné, ale velmi účinné řešení.
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Díky úlům, které
mají prosklenou
zadní část,
se můžete
podívat, jaký
je uvnitř včelího
společenství
cvrkot či spíše
bzukot

„Kdo čapjije,
s medestmůně
ne ije...“
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Úlů je ve včelíně několik a pro snazší orientaci včel jsou vstupy
do nich, tzv. očka, barevně odlišená. Navíc jsou postaveny na úlových
vahách, díky kterým lze sledovat, jak probíhá snůška.
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Kdo se bojí vstoupit do včelína, vypůjčí si ochranný včelařský klobouk se síťkou, aby
nedostal žihadlo do obličeje. I když strach je zbytečný, pokud se nerozhodnete bušit
do úlů nebo ve včelíně hlasitě křičet, včely si vás nevšímají. Mají dost své práce.

Včelí
minikvíz

1.

Ve včelím společenství
platí přísná pravidla
a přesné rozdělení úkolů.
Včelstvo má jedinou matku,
jejímž úkolem je:
A) Dohlížet na pořádek v úle,
aby každý člen včelstva
dělal, co má
VČ
B) Klást vajíčka a zabezpečovat
tak obnovu včelstva
ML

2.

Součástí každého včelstva
jsou dělnice a trubci.
Dělnice přinášejí nektar, pyl,
zpracovávají med, uklízejí,
čistí úl, krmí matku i plod.
Ale víte, co dělají trubci?
A) Ti nejschopnější v letu
oplodňují matku, jiní v úle
zahřívají plod
SE
B) Nedělají nic, jen žerou
včelám zásoby a překážejí EL

3.

Víte, proč se
včely rojí?
A) Chtějí se podívat
do světa
B) Chtějí se rozmnožit
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4.

Jak dlouho žije včela
dělnice na jaře a v létě?
A) 40 dnů
EM
B) 100 dnů
MÁ

5.

Připravila: Iva Vondrová ve spolupráci s Majabee Foto: autorka a Thinkstock

Patron včelařů sv. Ambrož
na překrásném klátu zve
do Pavilonu včelařské teorie
a praxe, kde přednášejí odborníci
a promítají se filmy. Na stěně pak
visí speciální domeček pro hmyz,
vybavený šiškami a dutými klacíky.

Při které činnosti se
včely pohybují na květech
rychleji?
A) při sběru nektaru
JA
B) při sběru pylu
ED
Z písmen u správných
opovědí složíte tajenku.
Kvíz je nevýherní.

TAJENKA: Mlsejte med

Odpovědi na všechny
otázky najdete v unikátním včelím areálu Mája,
který byl otevřen letos
v květnu v Praze-Ruzyni. Během komentované
procházky rozkvetlou zahradou můžete obdivovat
barevné a voňavé květiny,
keře a stromy, které mají
včely v oblibě. Nahlédnete do zázemí skutečného
včelína, kde díky proskleným úlům můžete sledovat
život a práci včel přímo
v úle. Součástí prohlídky,
která trvá zhruba 90-120
minut, je i pavilon včelařské teorie a praxe, kde
se dozvíte zajímavosti
o včele medonosné a jejích produktech, seznámíte se stručně s historií
včelařství a pomůckami
včelaře a zhlédnete krátký
film o včelách. To si pište,
že obohaceni o vědomosti,
zážitky a suvenýry ze včelího díla si pak doma každou lžičku medu úplně jinak vychutnáte!
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