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-patří mezi hmyz, který tvoří velkou skupinu
bezobratlých živočichů

Včela medonosná
-žije ve velkých společenstvech-včelstvech
-ve včelstvu se včely liší způsobem života i
tvarem těla
-nejpočetnější jsou samičky- dělnice

-samečků - trubců je méně

-samička - matka je jen jedna

-matka klade vajíčka do plástů v úlu
-z vajíček se líhnou bílé larvy
-matku i larvy krmí včely - dělnice
mateří kašičkou
-larvy se později zakuklí a vylíhnou se
z nich nové včely

Každý člen společenstva má svoji
důležitou úlohu :
- samičky - dělnice vylétají ven, sbírají
potravu a starají se o nové larvy
-samečci - trubci žijí v úlu a nechávají se
živit dělnicemi
- pokud je v úlu hodně včel, vystavějí včely v
plástu větší buňku - matečník
-larvu v matečníku krmí včely zvláštní
kašičkou a z ní se vyvine včela- matka
- matka vylétá ven, s ní vylétají trubci,
oplodní ji a pak zahynou
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-včely, které vidíme poletovat na
loukách jsou včely - dělnice
-sbírají pyl a sladkou květní šťávu
(nektar), z nichž v úlu vyrábějí mateří
kašičku a med, který skladují jako
zásoby potravy do plástů z vosku
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-oplodněná včela - matka odlétá s rojem
dělnic hledat nový úl
-matka celý život klade vajíčka, ostatní
včely je živí

roj včel

-tělo včely se skládá z hlavy (A), hrudi (B)
a zadečku (C)

- na hlavě má včela nápadné velké oči a
tykadla (zdroj hmatu a čichu)
- dlouhým jazýčkem v sosáku saje včela
květní nektar
- na hrudi má dva páry blanitých křídel a tři
páry nohou s drobnými drápky, kterými se
přichytává květů
-na zadním páru nohou má
kartáčky,kterými sbírá
pyl, a košíčky, do kterých
ho ukládá

- celé tělo včely je pokryto chloupky,
na kterých se zachycuje pyl a tím ho
včela přenáší z květu na květ
-tím opyluje rostliny

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bee1web.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:A_swarm_of_Apis_mellifera__20051109.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Apis_mellifera_bi.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Bienenwabe_mit_Eiern_und_Brut_5.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:HoneyBeeAnatomy.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:European_honey_bee_extracts_nectar.jpg

