
Пчелите опрашители - съкровище, за което знаем 
твърде малко 

.  
Опрашването е 
незаменима и 

безплатна 
услуга, 

предоставяна от 
природата 

От опрашването 
на насекомите 

зависят  четири 
от всеки пет 

диви и културни 
растения или 

1/3 от храната 
ни 

Без опрашители 
няма да има 

плодове, 
зеленчуци, 

ядки, семена, 
масла и други 

растителни 
продукти.  

Опрашителите не са само медоносните пчели, а и много диви опрашители като 
земните и самотните пчели и редица други насекоми. В България има голямо 
видово богатство на пчели опрашители. 

Отделните опрашители имат определени предимства и никой от тях не може 
да опраши всички видове растения. Това е и същността на биоразнообразието - 
всеки вид е важна и неизменна част от цялото. 

Можете да направите нещо, за да защитите нашите  
малки приятели: 
 

1. Отглеждайте цъфтящи растения 
2. Използвайте по-малко и щадящи пчелите инсектициди 
3. Научете бъдещите поколения за значението на пчелите 
 

Нашето бъдеще  и нашата храна зависият от нас! 

Земните пчели 
са единствените 

опрашители, 
активни при 

лошо и 
дъждовно време  

Самотните 
пчели са най-

бързите и най-
ефективните 
опрашители.  

Медоносните  
пчели оцеляват 
през зимата по-

успешно от 
другите две 

групи и са по-
многобройни 

през пролетта. 

Медоносна пчела 

Земна пчела 

Самотна пчела 



 

Голям брой вредители и болести 
могат да бъдат пренесени  от други 
страни с растителна продукция 

Навлизането на  нови и масовото 
намножаване на забравени стари вредители 
по растенията води до използване на 
пестициди за борба с тях   

Употребата на пестициди в земеделието се счита за 
един от факторите, свързани с  намаляването на 
биоразнообразието на пчелите 

Рискове за опрашителите, свързани с растителното здраве 

Азиатскиият стършел (Vespa 
velutina)  е инвазивен вид от 
Югоизточна Азия, 
разпространен 
 в Ю. Корея, Франция, Испания, 
Португалия, Италия и Белгия. 
Във Франция е пренесен чрез 
кутии с керамични изделия.  

Малкият кошерен бръмбар 
(Aethina tumida),  опасен 
неприятел по пчелите в С. 
Америка и Австралия, може 
да бъде пренесен  при внос  на 
плодове и зеленчуци, без 
наличие на пчели.  


