
ИСТОРИЈАТ ПЧЕЛАРСТВА И ЊЕГОВ 
ПРИВРЕДНИ ЗНАЧАЈ

 Пчеларство је грана пољопривреде у којој се узгаја и 
искоришћава медоносна пчела за добијање директних 
и индиректних користи.
 Директне користи – пчелињи производи (мед, полен, 

восак, прополис, матична млеч, пчелињи отров), восак, прополис, матична млеч, пчелињи отров), 
ројеви и матице.

 Индиректне користи – опрашивање пољопривредних 
култура (користи од 100 до 150 пута веће од 
директних), јер у природи је око 80% ентомофилних 
биљака.

У нашој земљи се око 150 биљака опрашује помоћу 
пчела,
- правовремено опрашивање – једна од основних 
агротехничких мера, јер су плодови при таквом 
опрашивању бољег квалитета, а повећава се и 



KORISTI OD PČELA
Опрашивање 
 повећавају принос  за око 20-30% 

јабуке, трешње, вишње, кајсије и 
другог воћа, сунцокрета се - око 
15-20%, уљане репице- за око 20%

 3 до 4 пчелиња друштва по 1 ха  3 до 4 пчелиња друштва по 1 ха 
(перспектива развоја пчеларства).

Директне користи/пчелињи 
производи



ИСТОРИЈАТ ПЧЕЛАРСТВА
 Пчеларство је старо колико и људски род.
 Најстарији податак о пчеларству потиче из каменог доба, 

нађен је у спиљи код Барока у Шпанији, стар око 6-7.000 
година и на њему је представљено узимање меда из стене.

 Стари Египћани и Асирци су међу првима узгајали пчеле 
(узимали мед без уништавања пчела).

 У средњем веку пчеларство је било веома важна грана, а  У средњем веку пчеларство је било веома важна грана, а 
мед и восак су подмиривали домаће потребе, али су имали и 
прворазредну улогу у спољној трговини, посебно са 
Дубровником .

 У исто време црква као велики потрошач воска за свеће је 
одиграла важну улогу у развоју пчеларства, тада су богата 
властела и манастири имали велике пчелињаке и пчелара 
као посебно занимање.



 Једна од најстаријих грана 
људске делатности

 Први писани подаци везани за
пчеларство старог античког 

доба датирају из 776. године
пре нове ере, из времена

песника Хомера и Хесиода
У Риму, Варон 116. године пре У Риму, Варон 116. године пре

нове ере у својој књизи „Рес 
рустица” у једној глави говори о

пчеларству

Honey seeker depicted on 8000 year old 
cave painting near Valencia, Spain



The Beekeepers, 1568, by Pieter Bruegel the 
Elder



У некадашњим
непрегледним прашумама
пчеле су налазиле богату
пашу, а у многобројним

шупљинама стабала
и стена удобна места заи стена удобна места за

легло и складиштење
резервне хране, тако да су се

пчелиње заједнице у
дивљини интензивно

умножавале



 Да би се обезбедила, а још више подстакла 
производња меда и воска, пчелари су били 
ослобођени обавеза, чак и војне обавезе.

 Краљ Милутин у једном писму каже: 
“Пчелари да не раде никакве друге 
послове, нека буду само пчелари”.

 За време Турске владавине, српски сељак је 
наставио да гаји пчеле, а поред разних тешких 
намета, Турци су узимали и велики део намета, Турци су узимали и велики део 
пчелињих производа.

 у првој половини 19. века, у  Србији (подаци 
Милићевић, 1859) је било 169.861 
кошница.

 Појавом јефтиног шећерадолази до опадања 
пчеларства, подаци из пописа 1866., број 
пчелињих друштава је био 107.000.



 Значајан допринос 
развоју пчеларства у
Србији имао је
проналазак кошнице са
покретним рамовима, покретним рамовима, 
коју је у наше пчеларство, 
пре око 140 година, први 
увео проф. Јован 
Живановић



 Крајем 19. и почетком 20. века, у пчеларство се уводе кошнице 
са покретним саћем и примењују се новије методе 
пчеларења.

 Ове велике промене омогућиле су:
 открића принципа пчелињег простора, реализација 

L.L.Langstroth (1851),
 Откриће поступка израде сатних основа (Мехринг, 

1857),
 Петар Прокопович (1775-1850)  конструиише кошницу 

са покретним саћем што има велику практичну са покретним саћем што има велику практичну 
вредност,

 Адам Ширах (1700-1775) констатује да у пчелињем друштву 
има само једна матица,

 Антон Јанша (1734-1773) је установио да се парење матице 
обавља искључиво у ваздуху.

 Јан Ђерзон (1811-1906) први је запазио појаву 
партеногенезе код пчела.

 Конструисање центрифуге/врцаљке (Хрушка, 1867),
 Започет рад на масовној производњи матица, 

пресађивањем ларви у почетке матичњака (Doolitle,
1881) 





БИОЛОГИЈА МЕДОНОСНЕ ПЧЕЛЕ

 Медоносна пчела (Apis mellifera) има своје место у 
животињском свету.

 1758. шведски природњак Line, применио 
бинарни систем класификације животиња и у 
том систему свакој животињи дата су два 
имена.имена.

 Домаћа медоносна пчела (Apis mellifera L) спада у:
 Коло -–зглавкара,
 Класу – инсеката,
 Ред – опнокрилаца /Hуmenoptera
 Фамилија - Apidae
 Подфамилија – Apine,
 Род – Апис
 Врста – медоносна пчела (Apis mellifera Line).



APIDAE

 У фамилију Apidae убрајају се:
 Солитарне пчеле,
 Подфамилија бумбара (Bombinae),
 Праве пчеле - Apinae
СОЛИТАРНЕ пчеле – живе усамљено, углавном не стварају веће резерве 

хране, презимљавају само оплођене женке.
БУМБАРИ – прикупљају цветни прах углавном задњим ногама и хране БУМБАРИ – прикупљају цветни прах углавном задњим ногама и хране 

се нектаром. 
Могу да лете и на температури нижој од 12 C. 
Њихов значај је у опрашивању биљака (луцерка, црвена детелина,..) 

чији су прашници дубоко смештени. 
У гнезду може бити до 2.000 јединки. 



Podfamilija Apinae ima mnogo rodova a za nas je od značaja rod 
Apis kojem pripadaju četiri vrste medonosnih pčela (Charles, 
2000):
Zapadna medonosna pčela (A. mellifera)
Istočna medonosna pčela (A. cerana)
Džinovska medonosna pčela (A. indica)
Patuljasta medonosna pčela (A. florae)

A. mellifera i A. cerana su pčele srednje veličine (10-11 mm) koje 
grade velike kolonije, s tim što:
 A. mellifera gradi puno veće kolonije koje sadrže i do 70.000 
pčela radilica, 

dok A. cerana gradi kolonije od 6 000 do 7 000 pčela radilica 
(Winston, 1991





ОПШТЕ ОСОБИНЕ 
МЕДОНОСНЕ ПЧЕЛЕ

 Праве пчеле - Apinae

 Медоносна пчела живи у друштвима која се састоје од једне матице, у 
сезони пчелиње паше две до три хиљаде трутова и од више десетина 
хиљада радилица ( 60 до 80.000). Одступања су понекада могућа.

 Медоносне пчеле живе у трајним заједницама, чији су стални чланови 
матице и пчеле радилице, док се трутови јављају само за време активне матице и пчеле радилице, док се трутови јављају само за време активне 
сезоне .

 Пчелиње друштво је чврсто изграђена заједница у којој су послови 
складно распоређени.

 Друштвени живот се темељи на инстикту, а не на умним способностима 
пчела.

 Недостатак паше – трутови се уклањају и у току лета (ограничена или 
потпуна елиминација извођења нових трутова



ЕКОНОМСКИ НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ РАСЕЕКОНОМСКИ НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ РАСЕ

 1. Тамна (црна) холандска и 
немачка пчела (А.mellifera 
mellifera L) 

 2. Крањска сива (A. mellifera 
carnica Polm.)
2. Крањска сива (A. mellifera 
carnica Polm.)

 3. Италијанска žuta (A. mellifera 
ligustica Spin)

 4. Кавкаска (tamna i žuta) med. 
pčela (A. mellifera caucasica Gorb.) 



ТАМНА ХОЛАНДСКА И НЕМАЧКА ПЧЕЛА
((А.А.MELLIFERA LMELLIFERA L))

Тамна холандска и немачка пчела (А.(А.Mellifera LMellifera L))
 мна медоносна пчела-насељава простор северне и средње Европе (Белгији, 

Холандији, Скандинавији) као и (Француској и Немачкој)
 ПОЗИТИВНЕ КАР.
 Поседује хитин тамне боје,
 Кратке екстремитете,
 Рилица је дужине 5,8-6,4 мм Рилица је дужине 5,8-6,4 мм
 Одликује се спорим развојем легла у пролеће,
 Презимљује у јаким друштвима,
 Смањеног је ројидбеног нагона, 
 Гради саће са најмање трутовских ћелија,
 Јако је вредна и сaкупља богату зимницу (прополис)

 ГЛАВНЕ МАНЕ-
 велика агресивност
 врло рано завршава са леглом (не искористава касну пашу),
 склона грабежи
 слабије отпорна према болестима (побно ноземози)



КРАЊСКА СИВА (A. MELLIFERA CARNICA (A. MELLIFERA CARNICA 
POLM.)POLM.)

 Последњих година у значајној експанзији
 Распрострањена на највећем делу Балкана и добром делу 

Европе, али и на скоро свим другим континентима.
 Сивкасти прстенови покривени беличастим длачицама,
 Екстремитети су јој дужи него у немачке тамне пчеле,
 Рилица је дужине 6,5-6,9 (8,2мм)

Пчелиња друштва ове расе су доста мирна, Пчелиња друштва ове расе су доста мирна,
 Карактерише је велики животни потенцијал и ројидбени 

нагон,гради од 20 до 30 матичњака (50 па и до 100)-
 Карактерише је кроткост, вредноћа и издржљивост на велике 

хладноће, као и добра отпорност према болестима
 Друштва су продуктивна,
 Мед поклапају белим поклопцима
 Добро зимује и економична је у потрошњи хране.
 Недостаци – велики ројидбени нагон и рани престанак лежења.



КРАЊСКА СИВА

 На подручју бивше Југославије ова раса је заступљена са два 
варијатета (- “сивка” и “банатска жута пчела”).

 Укрштањем “сивке” и банатске жуте пчеле у западној Србији 
су добијени посебни екотипови: сјеничко-пештерска, 
расинска, шарпланинска, хомољска, горичка и др.

 Банатска медоносна пчела- насељава Панонску низију  Банатска медоносна пчела- насељава Панонску низију 
(пределе Баната, Румуније и Украјине).

 Овај варијетет А. m. Carnice, је жуте боје, с тим што су јој прва 
три абдоминална прстена наранџасте боје.

 Много је слична крањској сивој пчели, а од ње се разликује: 
 спорим развићем друштва у пролеће,
 знатно већом продукцијом прополиса 
 и нешто краћом дужином језика. 



ИТАЛИЈАНСКА ŽUTA (A. M(A. M.. LIGUSTICA SPIN)LIGUSTICA SPIN)
 Распрострањена је на Апенинском полуострву.
 Прва три абдоминална прстена су црвенкастожута или 

наранџаста, а четврти може бити светао или таман зависно од 
чистоће расе.

 Трутови су сиви са уским жутим прстеновима по абдомену.
 Жута италијанска пчела одликује се великом мирноћом, 

вредноћом и плодношћу,вредноћом и плодношћу,
 Није склона ројењу,
 Брзо и лако прелази у медиште, погодна за пчеларење у 

настављачама.
 Недостаци ове расе:

 слаб развој друштва у пролеће, 
 не штеди залихе хране, 
 Склона је пљачки-грабежу (није погодна за павиљонско 

гајење)  



КАВКАСКА (TAMNA I ŽUTA) MED. PČELA(TAMNA I ŽUTA) MED. PČELA

 Доста слична крањској пчели, јавља се у два варијатета (тамна и жута 
кавкаска пчела)

 Оба варијатета насељавају Закакавску област, раширена је и у Русији.
 Укрштањем са (талијанском, грчком, туниском )медоносном пчелом 

добијени врло квалитетни мелези.
 Тамна кавкаска пчела одликује се: великом мирноћом,
 Способношћу брзог налажења хране, Способношћу брзог налажења хране,
 Смањеним ројидбеним нагоном,
 Добрим и брзим развојем друштва у пролеће,
 Рилица јој је дуга 6,7 – 7,0 мм.
 Недостаци: 

 много лепи кошницу прополисом,
 изграђује доста заперака,
 излеће по хладном времену због чега доста страда од хладноће





КАВКАСКА ЖУТА ПЧЕЛА

 Кавкаска жута пчела одликује се великом 
продуктивношћу и мирноћом,

 Недостаци: спор развој друштва у пролеће,

 Склоност пљачки-грабежу, Склоност пљачки-грабежу,

 Изграђује велики број заперака, 

 Споро прелази у медиште

 Укрштањем са италијанском жутом пчелом 
даје добре резултате.



САСТАВ ПЧЕЛИЊЕГ ДРУШТВАСАСТАВ ПЧЕЛИЊЕГ ДРУШТВА

Пчелиње друштво 
састоји се од:
 Једне матице,
 Две – три хиљаде 

трутова,
 Више десетина 

A B C
 Више десетина 

хиљада радилица

Медоносна пчела не
може опстати 
солитарно.

*У недостатку паше 
пчеле уклањају 
трутове из кошнице 
и у току лета.

Tri kaste medonosne pčele Apis 
mellifera

A-matica, B-radilica, C-trut



 Život pčelinjeg društva 
odlikuje velika dinamika 

zbog neprekidnih promena 
životnih uslova

 Svaki član pčelinje 
zajednice ima tačno zajednice ima tačno 

određene uloge, od čijeg 
izvršavanja zavisi 

opstanak cele zajednice. 

 Pčelinje društvo se često 
naziva 

“SUPERORGANIZAM” 



Kod pčela je to tokom evolucije 
postignuto diferenciranjem 
pčelinjeg društva u tri kaste 

MATICA

TRUTOVI

Postoji podela rada među članovima
društva, kao i specijalizacija za obavljanje
određenih bioloških funkcijaTRUTOVI

RADILICE

određenih bioloških funkcija

Između njih postoje vrlo složeni odnosi koji se 
ostvaruju zahvaljujući specifičnim načinima 

komunikacije



PRAVA MATICA

Ukoliko u društvu postoji radiličko leglo u svim 
stепенима razvića, kao i pravilno položena jaja – po 

jedno jaje u centru dna satne ćelije 



 LAŽNE MATICE

 U slučaju kada se matica ne vrati sa 
svadbenog leta, pčelinje društvo ostaje bez 
nje, preraspodeli se rad među radilicama, 
te odabrane radilice polažu neoplođena 

jaja

 Prepoznaje se:
 po intenzitetu zujanja

 nepravilnostima u polaganju jaja



TRUTUŠE
U slučaju kada neoplođena matica iz bilo kog 

razloga ne izađe na sparivanje u periodu od 
20-30 dana od dana izleganja, a pri tom 

ostane živa (što je retko), ona gubi 
sposobnost sparivanja i postaje trutuša 

(polaže samo neoplođena jaja iz kojih se (polaže samo neoplođena jaja iz kojih se 
razvijaju trutovi)

U svakom slučaju, društvo bez prave 
matice osuđeno je na propast, jer nema 

proizvodnje mladih radilica koje bi zamenile 
stare! 



МАТИЦАМАТИЦА
 Матица је мајка свих јединки пчелињег 

друштва.
 Главни задатак и улога матице у 

пчелињем друштву је ношење јаја, из 
којих настају све три пчелиње касте.

 Изглед матице – знатно већа него 
радилица, дужа од трута, крила су јој 
краћа у односу на дужину тела. Због 
изгледа и величине абдомена личи на 
краћа у односу на дужину тела. Због 
изгледа и величине абдомена личи на 
осу.

 Матица има жаоку коју користи углавном 
у борби с другим матицама (жаока не 
остаје у кожи као код радилице).

 1609. г. енг. свештеник Ch. Butler указао 
је да је “краљ” женка и да је треба звати 
матицом.

 Спаривање матице врши се изван 
кошнице, приликом спаривања у ваздуху 
прима сперму од најчешће 15-25  
(39)мужјака. 

Ima izuzetno veliki 
reproduktivni potencijal: 
dnevno snese 2000 jaja 
(što je jednako njenoj 

težini), godišnje oko 200 
000 jaja

2016. - bela
2017. - žuta
2018. - crvena
2019. - zelena
2020. - plava







МАТИЦАМАТИЦА
 Матица полаже две врсте 

јаја:
 Диплоидна – оплођена 

спермом а у процесу 
развоја добијају 
двоструки број 
хромозома (радилице).

 Хаплоидна –
неоплођена, са упола 
мањим бројем 
хромозома (трутови).
мањим бројем 
хромозома (трутови).

Млада матица, зависно од 
расе, може у року од 24 
часа положити 1.500-
2.000 јаја, јаја полаже 
од половине јануара 
(фебруар) до октобра, а 
врхунац лежења је у 
мају.

У савременом пчеларству 
матица се користи 1-2 
године, а у ограниченом 
простору живи 3 - 4  па 
и виже година, у Русији 
случај (9 година).  



РАЗВОЈ ПЧЕЛЕ

hours 0 hours 60 hours 90 hours 120 hours 
150 hours 180 hours 220 hours 300 hours 



РАЗВОЈ ПЧЕЛЕРАЗВОЈ ПЧЕЛЕ

 Развој пчеле у данимаРазвој пчеле у данима

 Радилица Радилица -- 2121

 ТрутТрут -- 24 24 

МатицаМатица -- 16 16  МатицаМатица -- 16 16 



ТРУТОВИТРУТОВИ
 Рађају се из неоплођених јаја 

тзв. девичанским рађањем 
(партеногенозом).

 Имају функцију мужјака којима је 
главни задатак да се спаре са 
матицом и продуже врсту.

 Имају функцију и у одржавању 
микроклиме у кошници
Имају функцију и у одржавању 
микроклиме у кошници

 Непоседују жаоку!

Хаплоидни, 
репродуктивно

способни мужјаци чија је
првенствена улога у

оплођењу матице



 Број трутова у друштву варира у зависности од сезоне
(од неколико стотина до неколико хиљада)

 У пчелињем друштву су присутни од раног пролећа до
касне јесени, односно док траје паша

 Када почну припреме друштва за презимљавања, 
радилице истерају трутове из кошнице (нису
потребни преко зиме и троше много залиха хране)

Трутови имају и друге значајне улоге: Трутови имају и друге значајне улоге:

 загревају кошнице при преради нектара у мед јер
одстрањују вишак воде из нектара

 трутовска легла представљају ефикасну резерву
воде



РАДИЛИЦЕ

Најбројнији чланови пчелињег друштва (30.000 до 60.000)Најбројнији чланови пчелињег друштва (30.000 до 60.000)

Развијају се из генетички истих (оплођених) јаја као и
матица, али њихове ларве добијају млеч само прва три дана, а
касније само мед и полен, добијају мање количине хране
(свега 150 оброка) у односу на матичну ларву (1550-1650)

Репродуктивно неспособне

Живе кратко
Лети, 30-45 дана и угину од исцрпљености
Зимске пчеле живе 4-5 месеци



КУЋНЕ ПЧЕЛЕ

пчеле старости до три недеље
задужене за све послове у

кошници
чине 2/3 укупног броја

радилица у друштву

ПЧЕЛЕ ИЗЛЕТНИЦЕ

пчеле старости од 20 дана до 
краја живота задужене за 

обављање свих послова ван
кошнице (сакупљање нектара, 
полена, воде и других материја 
потребних за живот И опстанак 

пчелињег друштва



Постоје и "специфични" 
послови за које се регрутује 
само мали проценат пчела које 
су високо специјализоване за те 
"специфичне", односно

Хигијеничарке (3-5 дана)
Хранитељице (5-12 дана)
Градитељице (12-18 дана)
Складиштерке (18-21 дана)
Стражарице (18-21 дана)

"специфичне", односно
неуобичајене, ретке послове, 
где се убрајају:

1.уклањање угинулих пчела

2. откривање и уклањање оболелог легла (ХИГИЈЕНСКО
ПОНАШАЊЕ)

3. чишћење тела суседних пчела од крпеља (НЕГОВАТЕЉСКО
ПОНАШАЊЕ)



ПЧЕЛЕ ИЗЛЕТНИЦЕ

од 20 дана пчеле радилице
постају излетнице и одлазе на 

пашу

За сакупљају ПРОПОЛИСА регрутују се
пчеле из неке друге категорије у
ситуацијама када је то потребно

(када се појави пукотина који треба
затворити прополисом

ПОЛИНАРИЦЕ
сакупљање полена

ВОДОНОШЕ
сакупљање

воде

НЕКТАРИЦЕ
сакупљање 

нектара

ИЗВИДНИЦЕ
имају задатак да

извиђају околину, 
налазе пашу, а затим о
томе обавесте остале

пчеле















ПЧЕЛИЊЕ ГНЕЗДОПЧЕЛИЊЕ ГНЕЗДО
 Гнездо медоносне пчеле састоји се 

из више сатова који вертикално 
висе у природном или вештачки 
створеном простору. 

 Гнездо чине:
 пчеле радилице, 
 трутови, 
 матица и њихово легло,  матица и њихово легло, 
 и резерве хране (мед, полен 

и прополис,...)
 Природни простор (шупљина 

стабла, у стени, стари димњак, неки 
сандук или буре и сл.)

 Вештачки простор (кошнице 
различитих типова).

 У савременој кошници сатови у 
гнезду пружају се паралелно један 
према другом. Размак између 
сатова са рад. леглом износи 3,5 
цм, а између оквира са медом иде 
и до 4,0 цм.  



Рамови



ПОДЊАЧА



ПЧЕЛИЊЕ ГНЕЗДОПЧЕЛИЊЕ ГНЕЗДО
 Радилачке ћелије – дубина 10 - 12 мм, а ширина 5,2 -5,3 

мм (на једном квадратном центиметру има 4 такве 
ћелије).

 Трутовске ћелије су – дубље и шире од радилачких и 
служе за извођење трутова и смештај меда.

 Матичне ћелије- за извођење матице, значајно веће
 “Bee space”- оптималан простор кроз који се пчеле 

слободно крећу, а износи 7,0 - 9,0 ммслободно крећу, а износи 7,0 - 9,0 мм
 Размак између зидова кошнице односно поклопне даске  

и оквира не сме да буде мањи од 7,00 мм,
 Доња граница неби смела да буде испод 6,00 мм.
 Заштита- од уласка мишева и глодара
 Заштита од ветрова и ниских температура
 Обезбеђење добре вентилације.    













ANATOMSKO MORFOLOŠKA GRAĐA 
MEDONOSNE PČELE







КОЖНИ СКЕЛЕТ ПЧЕЛЕКОЖНИ СКЕЛЕТ ПЧЕЛЕ
 Кожни скелет заштићује унутарње органе од повреда, од 

промена температуре и од напада непријатеља. 
 Кожни скелет састоји се од три слоја:

 вањски (кутикула),
 средњи (хиподерм) и
 унутрашњи (базална мембрана)

 Кутикула – грађена од 3 слоја (епикутикула, егзокутикула и  Кутикула – грађена од 3 слоја (епикутикула, егзокутикула и 
ендокутикула). Кутикула садржи разнолик пигмент који 
пчелама даје боју.

 Тело пчеле обрасло је густим длачицама, које штите тело, а 
имају велику улогу приликом опрашивања, старењем пчеле 
губе длачице.



ГЛАВА (CEPHALON-CAPUT)

 Глава матице и радилице је срцоликог 
изгледа, обрасла хитинским длачицама, док 
је код трута глава округла, лоптастог изгледа.

 Настала је спајањем 6 телесних сегмената, 
а процесом цефализације дошло је до 
сједињавања 6 пари нервних ганглија у сједињавања 6 пари нервних ганглија у 
мозак.

 На глави медоносне пчеле налазе се два 
пара антена и пар крупних фацетованих 
очију, а на фронталном делу главе три 
проста ока или оцеле.

 У глави пчеле где је сместен мозак,  
смештене су и пљувачне, ждрелне и млечне
жлезде.





ГРУДИ (THORAX)
 Груди пчеле настале су спајањем три грудна и једног трбушног 

сегмента.
 На грудима се налазе органи: крила и ноге
 Дорзално на мезо и мета тораксу налазе се два пара опнастих 

крила. Предњи пар је већи док је стражњи пар за 1/3 мањи и 
неправилног је облика. У једној минути крила изврше око 200 
покрета. Захваљујући добро развијеним грудним мишићима 
пчела може да лети брзином од 20-40 км/сат (чак и на путу од 
10 км)10 км)

 Са вентралне стране  налазе се три пара чланковитих 
екстремитета. Најкраћи су предњи, нешто дужи средњи, а 
најдужи су задњи екстремитети.

 Ноге медоносне пчеле су једногране и диференциране на пет 
чланака (кук, бутни ваљак, бут/бедро, голен/tibia/ и стопало).



ЕКСТРЕМИТЕТИ ПЧЕЛЕ (НОГЕ)ЕКСТРЕМИТЕТИ ПЧЕЛЕ (НОГЕ)

 Три пара ектремитета, као и цело тело медоносне пчеле 
су обрасли хитинским длачицама које служе за:

 одржавање личне хигијене, 
 сакупљања полена
 и пријем чулних надражаја. 
 ПРЕДЊИ екстремитети-налазе се са вентралне стране 

првог торакалног сегмента, петочлани су са 
специфичним системом за чишћење антена. На њима се 
првог торакалног сегмента, петочлани су са 
специфичним системом за чишћење антена. На њима се 
налази и четкица за чишћење очију, док је на тарзусу 
четка за сакупљање полена.

 На предњим екстремитетима налазе се мамузасти 
израштаји који служе за скидање поленових лоптица из 
поленових корпица са задњих екстремитета..





ЕКСТРЕМИТЕТИ ПЧЕЛЕ (НОГЕ)ЕКСТРЕМИТЕТИ ПЧЕЛЕ (НОГЕ)

 СРЕДЊИ екстремитетиекстремитети-- су снажно грађени су снажно грађени 
екстремитети. Налазе се са вентралне стране екстремитети. Налазе се са вентралне стране 
другог грудног прстена,другог грудног прстена,

 Без посебних су функционалних адаптација, Без посебних су функционалних адаптација,  Без посебних су функционалних адаптација, Без посебних су функционалних адаптација, 
осим што осим што носе остриге за скидање и 
преношење воштаних љуспица.



ЕКСТРЕМИТЕТИ ПЧЕЛЕ (НОГЕ)ЕКСТРЕМИТЕТИ ПЧЕЛЕ (НОГЕ)
 ЗАДЊИ екстремитети медоносне пчеле су вентрално постављени на 

3. торакалном сегменту, грађени од 5 чланака и најдужи су.
 Са спољне стране носе апарат за сакупљање полена, тј. на 

спољашњој површини тибие задњих екстремитета налази се уздужно 
удубљење на чијим ивицама су дуге хитинске чекиње, што 
представља поленову корпицу (corbiculu).

 У поленовим корпицама се сакупља и транспортује полен и прополис 
до кошнице.

 Са унутрашње стране тарзуса задњих екстремитета смештене су 
поленове четкице (грађене од 10 косо постављених редова чекиња), 
Са унутрашње стране тарзуса задњих екстремитета смештене су 
поленове четкице (грађене од 10 косо постављених редова чекиња), 
а служе за чишћење тела и преношење полена до корпица.

 На задњим екстремитетима смештена је и поленова кашика, коју 
изграђује поленов чешаљ и мамузе, које врше скидање и 
преношење воштаних љуспица до усног апарата где се восак меша 
са пљувачком и тако омекшан уграђује у саће.





ТРБУХ (ТРБУХ (ABDOMENABDOMEN)

 Трбух мед. пчеле грађен је од 10 телесних сегмената.
 Сваки сегмент се састоји од 2 дела:

 леђног (tergit),
 трбушног (sternit)
У абдомену је смештена већина виталних органа. 
 Сви телесни сегменти су прекривени тврдом хитинском кутикулом 

(егзоскелет) који штити унутарња мека ткива и органе уз истовремену 
 Сви телесни сегменти су прекривени тврдом хитинском кутикулом 

(егзоскелет) који штити унутарња мека ткива и органе уз истовремену 
улогу ослонца за попречнопругасту мускулатуру.

 Екстремитети медоносне пчеле покрећу се по принципу полуге.



МИШИЋИ ПЧЕЛЕ

 Кретање пчела и покретање њихових делова 
тела врши се помоћу мишића.

 Мишићи нису скупљени у снопове, већ 
представљају појединачна влакна.представљају појединачна влакна.

 Пчеле имају необично велику снагу мишића.



СИСТЕМ ОРГАНА ЗА ВАРЕЊЕСИСТЕМ ОРГАНА ЗА ВАРЕЊЕ
 Систем органа за варење је сложено грађен, а чини га 

регионално диференцирана цревна цев са алиментарним 
жлездама.

 Усни апарат пчеле је прилагођен за грицкање и сркање, а 
чине га: горња усна labrum/ /, две горње вилице/mandibula
/, две доње вилице/ maxila / и доња усна / labium/.

 Labrum- непарна хитинска плочица која зажтићује све 
остале делове усног апарата, за њу су везане бочно 
мандибуле. Оне имају функцију зуба, на врховима су оштре. 
Помоћу њих пчеле затварају пукотине прополисом, кидају, 
мандибуле. Оне имају функцију зуба, на врховима су оштре. 
Помоћу њих пчеле затварају пукотине прополисом, кидају, 
уклањају препреке.

 Maxile или доње вилице, штите доњу усну.
 Језик је обрастао хитинским длачицама,  дужина језика није 

иста код свих раса, али се у просеку креће од 6 – 7 мм 
(глосометар).

 Усисни нектар покретима ждрела доспева у уста, а затим се 
даље транспортује до медног желуца.

 У усну дупљу пчеле изливају се пљувачне жлезде које имају 
улогу у трансформацији нектарау трансформацији нектара





СИСТЕМ ОРГАНА ЗА ВАРЕЊЕСИСТЕМ ОРГАНА ЗА ВАРЕЊЕ
 Медни желудац (ingluvies)- мишићно, кесасто 

проширење, добро развијено код радилица, а служи као 
магацин при сакупљању и транспорту нектара, меда и воде.

 Код матице и трутова слабо развијен (мали).
 Запремина медне вољке код радилице – 50 мм3, за 1 кг 

нектара/15.000 -20.000 пуњења, исто толико летова, а за 1 кг 
меда 3 пута више летова/пуњења медног желуца.

 На медни желудац се наставља прави желудац, а веза између  На медни желудац се наставља прави желудац, а веза између 
њих се остварује преко сужења/међу црево-/proventrikulus/,
дужине 2,2 мм

 Главну функцију у варењу хране има средње црево или прави 
желудац.

 Дужина средњег црева код радилице је 10 мм, а 
код матице 13 мм.

 Дебело црево /rectum posterior intestini/- служи као резервоар 
несварене хране, омогућује одложено пражњење, 
чак и до 3 месеца, а ректалне жлезде спречавају  труљење 
и распадање измета.



СИСТЕМ ОРГАНА ЗА ИЗЛУЧИВАЊЕСИСТЕМ ОРГАНА ЗА ИЗЛУЧИВАЊЕ

 Медоносна пчела поседује Медоносна пчела поседује трахејни трахејни 
респираторни системреспираторни систем, разгранати систем , разгранати систем 
цевчица /трахеја/, ваздушних кеса и траеола.цевчица /трахеја/, ваздушних кеса и траеола.

 Кроз зидове трахеола обавља се Кроз зидове трахеола обавља се 
директна размена гасова у ћелијамадиректна размена гасова у ћелијама..директна размена гасова у ћелијамадиректна размена гасова у ћелијама..

 Малпигијеви судови и масно ткиво имају улогу органа Малпигијеви судови и масно ткиво имају улогу органа 
за излучивање непотребних материја из организма за излучивање непотребних материја из организма 
((CO2, мокраћна киселина, разне соли и др.) CO2, мокраћна киселина, разне соли и др.) 

 Уклањање ових материја врше органи за дисање, Уклањање ових материја врше органи за дисање, 
Малпигијеви судови или специјалне ћелије масног Малпигијеви судови или специјалне ћелије масног 
ткива.ткива.



 Масно ткиво граде растресите ћелије одраслих пчела.

 У масном ткиву нагомилавају се разне хранљиве материје: гликоген, 
беланчевине и масти.

 У недостатку хране у организму пчеле масне материје се разлажу и 
претварају у лако искористљиве материје које крв преноси до свих претварају у лако искористљиве материје које крв преноси до свих 
ћелија и органа.

 Еноцити – из крви пчеле издвајају непотребне и штетне материје.



Пчелама је осим хране 
неопходна велика количина 
кисеоника из ваздуха.
Пчеле немају плућа, 
већ дишу преко 
разгранатог цевног 
система.

Спољашњи отвори -називају Спољашњи отвори -називају 
се стигме

.



КРВОТОК ПЧЕЛЕКРВОТОК ПЧЕЛЕ
 Крвни систем Крвни систем ––отвореног типа, тече кроз систем крвних , тече кроз систем крвних 

судова и телесних шупљина/синуса/.судова и телесних шупљина/синуса/.
 Пчела поседује само један дорзални крвни суд који је у Пчела поседује само један дорзални крвни суд који је у 

абдомену диференциран као срце, а у тораксу као аорта.абдомену диференциран као срце, а у тораксу као аорта.
 Срце се састоји од 5 комора повезаних малим вентилима.Срце се састоји од 5 комора повезаних малим вентилима.
 Крв пчеле или хемолимфа састоји се од Крв пчеле или хемолимфа састоји се од крвне плазме и више и више 

врста врста крвних ћелија или хемоцита, који пливају у крвној или хемоцита, који пливају у крвној 
плазми.плазми.

 Крајњи продукти метаболизма из хемолифеКрајњи продукти метаболизма из хемолифе доспевају доспевају у танко у танко  Крајњи продукти метаболизма из хемолифеКрајњи продукти метаболизма из хемолифе доспевају доспевају у танко у танко 
црево, црево, одакле се са фецесом избацују у спољну средину.одакле се са фецесом избацују у спољну средину.



ЖЛЕЗДЕ МЕДОНОСНЕ ПЧЕЛЕЖЛЕЗДЕ МЕДОНОСНЕ ПЧЕЛЕ

 Медоносна жлезда поседује седам врста жлезда.Медоносна жлезда поседује седам врста жлезда.
 Најважније жлезде медоносне пчеле су:Најважније жлезде медоносне пчеле су:

 Млечне (hipofaringealne)(hipofaringealne)
 Подјезичне (subglosarne)(subglosarne)
 Вилчне mandibularne)mandibularne)

Грудне torakalne)torakalne) Грудне torakalne)torakalne)
 Мирисне (olfaktorne)(olfaktorne)
 Воштане 
 Жаочне (отровне)(отровне)







МЛЕЧНА ЖЛЕЗДА

 Гроздастог изгледа, смештена у 
предњем делу главе. Изводни 
канал позади језика.

 Лучи секрет познат као млеч-
специјална храна матици и легла 
радилица и трутова у прва три 
дана.дана.

 Млечне жлезде су најразвијеније 
код радилица у старости од 6. до 
12. дана, затим закржљавају и 
престају са лучењем секрета, 
мада се могу активирати по 
потреби пчелињег друштва.

 Зимске пчеле задржавају улогу 
лучења млечи до пролећа.   



 Грудна жлезда има 
значајну улогу у 
процесу варења хране 
својим ферментима, 
затим у подмазивању затим у подмазивању 
усног апарата, као и 
при гњечењу воштаних 
љуспица.



 Подјезична или 
пљувачна ж. –
развијена још у ларви 
када лучи материју од 
које се формирају нити 
кокона.

 Касније, код пчела,  Касније, код пчела, 
преузима улогу 
пљувачне жлезде у 
процесу варења хране.



 Вилична жлезда –
смештена у основи 
предњих вилица, добро 
развијена у радилице и 
матице. 

 Лучи кисели секрет 
који раствара 
поленова зрна, поленова зрна, 
прополис и восак, као 
и кокон лутке. 

 Учествује  и у процесу 
варења хране.



 Мирисна жлезда – лежи испод меке опне која 
спаја горњи део 6. и 7. трбушног прстена. 

 Лучи материје које производе мирисе који су 
специфични за свако пчелиње друштво. 

 Пчеле је користе при ројењу, за време јаке 
паше, при спајању, али и када се поремети 
рад у пчелињем друштву.

 Ова жлезда продукује мирис тако што 
подигне трбух увис, а задњи прстен савије 
доле, и пчеле мирис шире лепезањем .



 Воштане жлезде 
 Пчелињи восак је производ 

воштаних жлезда пчела 
радилица- четири 
абдоминална сегмента 
пчела радилица.

 Воштане жлезде - луче 
восак у течном стању.восак у течном стању.

 Највише воска пчеле 
радилице производе од 12. 
до 18. дана живота.

 Ова функција воштаних 
жлезда је присутна само 
код живота пчела у друштву.

 Матица и трутиви- не 
поседују жлезде.



ЖЛЕЗДЕ МЕДОНОСНЕ ПЧЕЛЕЖЛЕЗДЕ МЕДОНОСНЕ ПЧЕЛЕ
 Жаочне (отровне) жлезде(отровне) жлезде-- посудују матице и радилице.посудују матице и радилице.
 Жаока се налази на задњем делу абдомена и током мировања Жаока се налази на задњем делу абдомена и током мировања 

заштићена је елементима десетог трбушног прстена.заштићена је елементима десетог трбушног прстена.
 Жаочни апарат грађен је од 3 пара плоча.Жаочни апарат грађен је од 3 пара плоча.
 Младе пчеле радилице не производе апитоксин..
 Апитоксин је течност киселе реакције  и сложеног саства, 75% Апитоксин је течност киселе реакције  и сложеног саства, 75% 

суве материје чине протеини. Од неорганских супстанци у суве материје чине протеини. Од неорганских супстанци у 
пчелињем отрову налази се око 0,26% калцијума, 0,49% пчелињем отрову налази се око 0,26% калцијума, 0,49% пчелињем отрову налази се око 0,26% калцијума, 0,49% пчелињем отрову налази се око 0,26% калцијума, 0,49% 
магмезијума, и 0,42% јода.магмезијума, и 0,42% јода.

 Ако пчела убоде другу пчелу или неког другог инсекта она без Ако пчела убоде другу пчелу или неког другог инсекта она без 
последица извлачи своју жаоку, међутим код убода сисара или последица извлачи своју жаоку, међутим код убода сисара или 
друге животиње сам убод је по пчелу кобан, она угињава после друге животиње сам убод је по пчелу кобан, она угињава после 
извесног времена.извесног времена.

 Жаочни апарат поседује и матица, а користи га само у борби с Жаочни апарат поседује и матица, а користи га само у борби с 
другом матицом.другом матицом.



ЧУЛНИ ОРГАНИ ПЧЕЛЕЧУЛНИ ОРГАНИ ПЧЕЛЕ
 Медоносна пчела поседује добро развије чулне органе, међу којима су Медоносна пчела поседује добро развије чулне органе, међу којима су 

најзначајнији: најзначајнији: 
 тактилни, тактилни, 
 хеморецепторни хеморецепторни 
 и чулни органи за орјентацијуи чулни органи за орјентацију..
 Тактилна и хеморецепторна чула (први део живота у кошници, само Тактилна и хеморецепторна чула (први део живота у кошници, само 

хеморецепторихеморецептори))..
 Комуникација међу пчеламаКомуникација међу пчелама-- велика улога хеморецепторних чула, преко велика улога хеморецепторних чула, преко 

којих се распознају поруке пренете феромонима ко што су:којих се распознају поруке пренете феромонима ко што су:
препознавање феромонских и нефермонских мирисапрепознавање феромонских и нефермонских мириса
којих се распознају поруке пренете феромонима ко што су:којих се распознају поруке пренете феромонима ко што су:

 препознавање феромонских и нефермонских мирисапрепознавање феромонских и нефермонских мириса, , 
 препознавање чланова истог друштва,препознавање чланова истог друштва,
 препознавање одређене боје цвета, препознавање одређене боје цвета, 
 дресирање пчеладресирање пчела
 Karl vоn Frisch – да се чуло мириса налази на антенама,да се чуло мириса налази на антенама,
 Каснијим истраживањима утврђено да се  тактилна и хеморецепторна Каснијим истраживањима утврђено да се  тактилна и хеморецепторна 

чула код мед. пчеле налазе чула код мед. пчеле налазе на чулним длачицама и чекињамана чулним длачицама и чекињама, , 
распоређеним распоређеним по целом телу и на антенама, крилима по целом телу и на антенама, крилима и др. и др. 

 Најважнију тактилну и хеморецепторну функцију имају Најважнију тактилну и хеморецепторну функцију имају Johnstonovi organi
на антенама 



ЧУЛНИ ОРГАНИ ПЧЕЛЕ (ПИПЦИ И ОЧИ)ЧУЛНИ ОРГАНИ ПЧЕЛЕ (ПИПЦИ И ОЧИ)

 За медоносну пчелу се каже За медоносну пчелу се каже да живи у свету мириса да живи у свету мириса јер од мириса јер од мириса 
зависи:зависи:

 - Исхрана легла, 
 - Изградња матичњака,
 - Мирис неког цвета, 
 - Трутови ће потражити матицу по мирису,
 - Пчеле стражарице ће напасти због страног мириса,

- Узбуниће се на мирис парфема, зноја и слично, - Узбуниће се на мирис парфема, зноја и слично,
 - Мирис меда ће их привући на грабеж,
 - Изједначавање мириса (код додавања матице)

 Чуло укусаЧуло укуса-- представљено чулнопредстављено чулно--нервним завршецима у танкој кутикули нервним завршецима у танкој кутикули 
усне дупље и делова усног апарата.усне дупље и делова усног апарата.



ОЧИ МЕДОНОСНЕ ПЧЕЛЕ

 Пчела има 2 сложена и 3 проста ока.

 Сложене очи служе за посматрање удаљених 
предмета, као и за гледање у свим правцима.

 Просте очи- распоређена у виду троугла на темену Просте очи- распоређена у виду троугла на темену 
главе, служе за уочавање блиских предмета при 
раду у кошници и у круницама цветова. 





“Did you know that Albert Einstein is 
reputed to have said, that if all the 
bees were to die in the world, man 
would only have 3 years to live. No 
bees, no food, no man”



INTERESTING FACTS ABOUT BEES

 One honey bee colony has a foraging range of 18,000 
ar/100км2

 It takes 12 bees their entire lifetime to make just one 
teaspoon of honey.

 Honey bees visit 2 million flowers to make one pound of  Honey bees visit 2 million flowers to make one pound of 
honey

 Field bees visit 50 to 100 flowers during each trip.

 Honey bees fly 12 and 15 miles per hour.

 Honey bees flap their wings 12,000 times per minute.




