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včelaň Martin Malec
Prvních tii sta žihadel bolí a zbytek talcy,,
Pokud jste v okolí Bzové někdy dostali žihadloo je dost možné,
že ta věelka patŤila včelaŤi panu Martinu Malcovi, kterf relaxuje
mezi včelamiruŽ20llet.
l Kolik máte včel?
Zatímmttm čtyŤicetpět včelstev na ětyňech stanovištícha v jednom
včelstvu je pŤeszimu kolem deseti, patnácti tisíc, ale v létěje v těch
největšíchvčelstvechi sto tisíc včel.
í. Jak to v rllu funguje?
Říká se: ,,Včely mají královnu, proto mají med, my miírne parlament, tak máme kulovy... Ve včelstvu je královna, matka, která klade
vajíčkaa vylučuje feromon, kterym Ťíkáostatním včelám, ať sv j pud
klast vajíčkapotlačí.Pak jsou v rilu trubci, ,,chlapi.., kteÍíjsou zde za
irčelem páření a za druhym ričelem- když j sou včely venku a v rilu jich
ďstane jen prár'trubci jim ril vyhŤívajínebo chladí, aby v něm byla stale stejnáteplotb. Jedentrubec, protožeje veliky, zastanetŤivčely.Další
jsou v rilu včelky, které když se narodí, tak lk|izejí, čistíbuřky, pak
zaěinají lorrrit malé larvičky a produkovat mateŤíkašičku' kterou krmí
matku královnu a v určitédobě, asi jen dva dny, mateŤíkašičku dávají
i\arvám.Avšak produkovat kašičkuumí asi jen tŤidny' potom j í žIÍLzy
zaschnou auž zaěne létat.Nejprve létápro vodu a nrísledněpro nekÍar.
A ještě je jedna ,,kasta..a to jsou larvičky - matka naklade vajíčko,to
čtyŤidny |eži atÍeti den se sice nevylíhne, a|e začnese hybat' tvrdy
obal změkne a najedné straně se udělají dlchací otvory. od nakladení
do rylíhnutí to trvá dvacet čtyŤidní, u trubce dvacet jedna dní, kdpžto
matka je,ohotová.ozaL6 dní.Matka se vylíhne rychle, protožejejí larva v potravě vyloženě plave, doopravdy ta larvičkaležív louži mateŤí
kašičky,proto se tak rychle rozvine a proto je jednou tak dlouhá, než
obyčejnávčela.
r Jak včely spolu komunikují?
PŤestoŽeneumí mluvit, jedna včela dokáže komunikovat s ostatními pomocí tak zvaného osmičkovéhotance. Krouží v osmičce avždy,
kdyŽ jde nahoru, tak se zavrtí, otočía Zas se vrátí. Podle toho, kolikrá1
se zavrtěla a kterym směrem, určíostatním' kam mají letět, kolik tarn
toho je a jak je to daleko. Vibrace z osmičkového tance se pŤenášejí
celfm plastem akaždá včela na plástu ví, že aŽ vyletí, jen se koukne
na sluníčkoa bude vědět' kam se qrá vydat.
.
r Co dělají včely v zimé?

|)

,,To musím začitod léta'Včela v létěžije ani ne tŤicetdní a v tédobě
nanosí zásoby. Na konci léta se narodí dlouhověké včely, kÍerémusí
pŤežítpril roku, až do dubna. Dlouhověké včely dostávají poŤádnou
Stfavu, ne tolik aby z nich byly královny, ale dostávají tolik; aby měly
sílu a vydrže|y až do jaru. Na podzim,když začnou chladna, se všechny včely stiihnou do chomáěe tak, žsjedna kouká z chomáče a druhá
dovnití, špičatyrnizadečkyjsou zaklinénédo sebe, Že nevypustí žádné
teplo. KdyŽ je něk1erá ze včel zmrz|u vleze dovnitŤ avyleze místo ní
jiná. Po zimním slunovratu, po Vanocích' už včely začnou klást vajíčka, která také zahÍivají,aby už se k jaru narodilo ďespoĎ par včeliěek,
kterépostupně nahradí ty včelky dlouhověké. Takže včely sice v zimě
spí, ale už po zimním slunovratu začinajípomaličku fungovat.
l Co mriže dělat včelaÍ v zimě?
To správné potěšeníje se věelami na jďe, no a pak uŽ nic. Na podzim je vyléčím,protože každy tvor na světě má nějaké nemoci' Když
chováme včely a miáme jich tŤebadvacet na je{nom místě, tak se ne"
moci daleko lépepŤenášejí,nejako dŤíve,kdy byl roj od sebe alespoř
pril kilomqtru v nějakém stromě. Ríká se, Že v záÍiby měl včelaŤzahodit klíčod věelína a nechodit tam aždo jaru, až dobÍezna' kdy se dělají
první prohlídky, jestli včely vťrbecpÍeži|ya jak.fungují. V zimě je čas
t:avzdě|ětvání_ pŤednaškya školení,kurzy,.. A samozŤejměpŤíprava
rámkri a náštavkŮ na jaro.
r Kdy je časna med?
První med, světly, květovy, ktery velice rychle cukematí, a|e zase
se dá dobŤenapastovat' se zjednodušeně Ťečenozačinávytáčet,když
odkvete Ťepka. Druhj med se vytáči druhy tyden o prěndninach,když
pŤestanoumedovat stromy v lese. NěkteŤívčelaŤinechávají druhy med
až do jaru avytáčeji tak, jak se to dělalo pied sto lety. Kdysi se'bral
med ažpo Velikono cich,když už bylo jasné,že vče|ybudou mít novy.
Ale dneska se to dělá trochu jinak, dneska se na zimu nakrmí cukrem
a jde to také...
r Včelám, v době kdy se pŤikrmují cukrem, med nechybí?
Chybí a nechybí. Včela má něco' čemu se Ťíkáqikalovy vak, my
miíme tlusté stŤevo,a tak i včela se musí vyprázdnit. Když ji nechám
světly med, takjakžtak pŤežije,ona se tottžv rile nevykálí, musí ven,
akdyžje venku dvacet pod nulou, tak to nejde, zrtz|aby,takže jebez
vyprázdnění tŤebadva měsíce. Ale kdyŽ jí nechám tmavy med, ktery
nedokaŽe riplně dobie zpracovat, tak by musela
má hodně látek, kÍeťé

Pan Malec chodí ke včelám relaxoyat.

Foto: Rodinní,archiv'

vyletět kaŽdfch ětmáct dní a to nejde. A protože ven nemťtže,začne
nemoci a je z|e. Proto se jim dává cukr, ten včekálet v ťrlea tím se šíŤí
ly stráví téměŤbeze zbytku' Samoďejmě je pro ně lepšímed, protože
ho mívají od pňírody,ale nechybí jim.
r Kolik už jste dostal žihadel?
Já ani nevím, ono se to počítatnedá, protoŽe prvních tŤi sta bolí
a druhych tŤi sta bolí také.Včelďení není zas tolik o žihadlech, sÍlmozšejmé,že ho člověk dostane. Když jsem začína|,tak jsem jich do.
staval víc - dvacet do levé ruky a dvacet do pravé ruky pŤesně tam'
kde se ruka ohybá, ale pročjsem je dostával? ProtoŽe jsem to s nimi
neuměl, dneska když prijdu v kraťasech a v tričku a budu se chovat
opravdu opatrně, tak tieba dostanu jedno žihadlo za ce|y den a to ještě
proto, že včelu znráčknu. Není to proto, že by mě ala|y, ta včela Žije
dvacet čtyŤidní, ale je to o tom, že vim,jak se miím chovat, abych tu
včelu nezlobil. Včela bylra nyk|á, že po celá staletí a tisíciletí včelďil
medvěd a ten pŤišel,u| roztrha|, seŽral jim plod, protože v něm jsou
proteiny a pak sežral i med, protože byl sladky. Včely.se tak naučily
znát svého nepŤítele.Medvěd je vel$f' chlupaty, smradlavy atmavy
a pŤesnětohle nemají včely rády. Velky jsem, ale nemťrŽubyt chlupaty' nemriŽu smrdět a nesmím byttmaly. Do včel se chodí ve svět.Iém,bezparfému' Medvěd dělal prudké pohyby, trhal je, takže,když
včelaŤbude v klidu, nebude je mačkď, nebude dĚlat prudké pohyby'
nebude navoněny, nebude v něčem moc tmavém' tak opravdu mťtŽe
jít v kraťasech a v tričku.A co včely ,,milují..,jsou černévlasy,,pokud
prijdete kolem věelnice tŤi' a jeden bude mít černévlasy, tak se mu do
těch vlasri zalnotaji, protože uvidí medvěda. Žihad|a už nedostávám,
protoŽe vím, co mám dělat.
r Platí, že má byt včelaŤpilnf jako včela?
Jo a ne. Člověk musí byt trošičkulíny, protože lenost je základem
pokroku' Zároveťtale musí včelám poslqrtnout servis' protožeje vytrhl
z|esa a sebral jim zásoby. Naše p vodní tmavá věela byla neskutečně
vztek|á a bodavá a tak sem v šedesátych letech pŤivezli včelu, kteráje
privodem zbyva\é Jugoslávie. Včelď musí byt tedy pilny natolik, aby
měl vždy vše pŤipravené,aby dal včelám, co potŤebují.Pokud mám
v zimě jednu bednu jako plodiště' nebo dvě, tak jim na jďe musím dát
medník, aby měly kam jít. Také musím vy.točitmed, ale vytráčímho,
protože chci. Takže věelď mťržebyt klidně líny jak varrdrák. MťrŽu
věely nechat dvacet lď bez dožoru, ale první co pŤijde, budou kolegové a vynadají mi, že se o ně nestarám, pŤijdou veterináŤi, protoŽe
je nebudu léčitno a ve finále o včely pŤijdu. Včelď nemusí bÝt pilny'
aleje to lepší.
r Co pro vás znamená práce se včelami?
Každy zaěínáse včelami, protože chce med, málokdo začnepro lásku k pŤírodě,i když jsou taci sanozšejmě.Avšak vždy to postupně pŤejde v něco riplně jiného,'protoževčelďení je radost. Včelď je v bŤeznu
ce nervÓzní' brblá, a pak pŤijde květen, rozkvetou tŤešně,jabloně,
a i ta Ťepka nakonec, a včelď konečně do včel muže. Ajak se musí
ělověk ve věelách chovat klidněo pomalu,je to neskutečnyrelax. Jasně,
mám pŤed sebou bednu, ve kteréje šedesát tisíc jedovatych jedinc ,
kteŤímě dokážiběhem deseti minut zabit,kdyžtomu Ťíkámťelax, tak
jsem asi b|éuen,ale relax to je.
Děkuji nejen za časokterf jste si udělal na mrij rozhovor, ale
také za to, Že doh|ížite na zdraví včel, které j sou pŤikladem dokonalého uspoŤádání společnostiojeJ.ížvfsledek je doslova sladkf.
Daniela Hlavová.

