Rojení včel.
Včela je součástí přírody a tak je velice pravděpodobné, že i lidé mající zahrádky v
naší obci se mohou setkat s rojem včel. Rojení včel je přirozený jev, kterým se včely
v přírodě rozmnožují. Stará matka se skupinou včel opustí svůj dosavadní domov a
uvolní tak místo nové včelí matce. Roj se starou matkou si pak většinou vyhledá
nějakou větev, kde může pobývat nekolik hodin i dní. Rojení probíhá za suchého a
horkého dne, zpravidla kolem poledne. Období rojení spadá do měsíce května a
června. Co tedy dělat,když se nám včelí roj usadí na stromě nedaleko našeho
bydliště? Především není nutné propadat panice. Včelí roj nebodá což se můžete
přesvědčit na fotografiích níže. Je tedy možné včelí roj pozorovat a dokonce se k
němu i přiblížit.
Máme nyní na výběr: buď budeme včelí roj ignorovat a on zanedlouho odletí, nebo
zvolit druhou možnost a to kontaktovat místního včelaře, který již ví jak včelí roj
lapit. Pokud o žádném včelaři nevíme tak pak je třeba kontaktovat místní obecní úřad.
Ten vede evidenci včelařů a je schopen zásah včelaře zajistit.
Přítomnost včel v přírodě musíme respektovat, protože jsou pro nás život na této
zemi významné. Včelu zajímají především květy a brání se jen v případě napadení.
Navíc vyvíjí opylovací činnost, díky ní naše zahrádky plodí ovoce na kterých si rádi
pochutnáváme.
Včela si dokáže efektivně bránit svůj domov před cizími vetřelci. Pokud tedy v
přírodě narazíme na včelstvo obývající dutinu stromu nebo přímo na úl , mějte na
paměti , že není dobré se k úlu či dutině přibližovat. Bezpečná vzdálenost je pojem,
který těžko někdo může stanovit , ale zpravidla ve vzdálenosti 4 metry od úlu včely
člověka nenapadají (vlastní zkušenost). Místo, kde jsou chovaná včelstva v úlech na
volně přístupných prostranstvích je většinou obehnané páskou nebo označené
tabulkou s upozorněním na nebezpečí. Za tímto účelem je dobré poučit děti, že v úlu
včelku Máju určitě nenaleznou. Včelí jed je silnější než jed vosy a může vyvolat
alergickou reakci, proto je dobré v případě včelího bodnutí vytáhnout včelí žihadlo z
rány (pokud v ráně zůstalo) , na otok položít gázu namočenou v roztoku octa a vody.
Pokud jsme alergičtí použít léky antihistaminika, nebo pokud trpíme neočekávánými
alergickými stavy zavolat lékařskou pomoc. Včelí jed dokáže i léčit, používá se při
alternativní léčbě artrozy, žilních problémů. Pokud na internetu nebo v odborné
literatůře budeme vyhledávat slovo apiterapie nebo slovní spojení včelí jed, získáme
velice zajimavé informace týkající se léčení i použití včelího jedu ve zkrášlovací a
regenerační kosmetice.
Fotky pocházejí z webu včelky.cz
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Ilustrace 1: Včelí roj na stromě - vždy má tvar hrušky

Ilustrace 2: Včelí roj nebodá , je možné se přiblížit i na minimální vzdálenost

Ilustrace 3: Než včelí roj vytvoří hrušku vypadá situace takto: v prostoru jsou tisíce včel , které
připomínají vír doprovázený velkým včelím bzučením.

