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Десет работни пчелички сестрички 
търсеха росни цветя и тревички.търсеха росни цветя и тревички.



Ето – поле с лавандула отляво!Ето – поле с лавандула отляво!
Кацна едната на стръкче лилаво. Кацна едната на стръкче лилаво. 



Другите девет напред продължиха,Другите девет напред продължиха,
после към хълма с акации свиха.после към хълма с акации свиха.



В белите клонки остана едничкаВ белите клонки остана едничка
сладък нектар да събира самичка.сладък нектар да събира самичка.



Другите пет към баира поеха.Другите пет към баира поеха.
Цветен прашец от люцерната взеха.Цветен прашец от люцерната взеха.



Там изостана едната пчеличкаТам изостана едната пчеличка
да поиграе с калинки на жмичка.да поиграе с калинки на жмичка.



В кошера вече се бяха прибрали.В кошера вече се бяха прибрали.
Най-изморените бяха заспали.Най-изморените бяха заспали.



Спете спокойно, работни пчелички!Спете спокойно, работни пчелички!
Спете, цветчета и росни тревички!Спете, цветчета и росни тревички!



Десет любопитни неща за пчеличките 
Всеки кошер е дом на едно пчелно семейство, което наброява от 20 000
до 80 000 пчели. Начело на семейството е царицата майка. Тя никога 
не напуска кошера и е около два пъти по-едра от останалите пчели. 
Не прави нищо друго, освен да снася яйца, от които се излюпват нови пчели. 

Повечето пчели в пчелното семейство са пчели работнички. Те се грижат 
за царицата и ларвите (малките на пчелите), за построяването 
и чистотата на восъчните килийки, за защитата на кошера. 

Пчелите събират нектар от цветята и го превръщат в мед.
С меда се хранят, с него изхранват и ларвите. Пчеларите вземат 
част от меда и оставят достатъчно мед и за пчелите. 

На задните си крачка работничките имат по една кошничка – мъничка 
вдлъбнатинка, обградена с космици, дъговидно извити навътре. 
В нея събират цветен прашец (полен), който е много важна храна за тях.

За да се получи един буркан мед, около 30 000 пчели трябва да съберат цветен 
нектар от около 2 милиона цвята. За да добият 4 килограма мед, пчелите 
прелитат разстояние, което се равнява на пътя до Луната и обратно.

Пчелите имат две стомахчета. Едното използват, когато се хранят. 
Другото се нарича медово стомахче. То е като сакче, в което събират 
цветен нектар и го обработват, за да го превърнат в мед. 

Има много видове мед. Вкусът и ароматът им зависят от вида 
на растенията, от които пчелите са събирали нектар. 

При полет пчелата размахва крилата си до 300 пъти в секунда – на това 
се дължи жуженето. Ненатоварена, пчелата може да лети с 50-60 км в час. 

Пчелата майка живее 4-5 години, а пчелите работнички – средно 
по около 30-60 дни. Количеството мед, което една пчела прави за целия 
си живот, се равнява на една дванайсета част от чаената лъжичка. 

Цветовете на растенията може да образуват семена само ако 
обменят помежду си цветен прашец (полен). Това се нарича опрашване 
и при повечето растения се извършва от пчелите. Ето защо 
ако те изчезнат, ще изчезне и почти цялата растителност на Земята.


