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20. мај светски дан пчела 

 

Пчеле и пчеларска пракса Србије – истина и помирење 
 

Од 2018. године, 20. мај се обележава као светски дан пчела са жељом да се скрене пажња 
на потребе и проблеме са којима се суочавају ови вредни инсекти. Пчеле за нас 
представљају важну групу инсеката јер опрашују велики број цветница, међу којима су 
бројне биљке које користимо у исхрани. Али поред тога, знамо и да оне својом 
активношћу одржавају и стабилност различитих екосистема и представљају неизоставну 
карику у комплексним односима који се успостављају у њима. Оно што се обично не зна 
је да пчеле нису само медоносне пчеле, већ ову групу чине многобројне врсте које нама 
можда нису занимљиве јер не праве мед, а које су за природу подједнако важне. У 
последње време пчеле се суочавају са великим проблемима, и многе су сада већ на ивици 
опстанка због чега је потребно да им се посвети посебна пажња. Са каквим проблемима се 
оне свакодневно срећу? Каква је ситуација код нас у Србији? Да ли имамо довољно 
генетичких ресурса за будућност (наше) медоносне пчеле? Које су позитивне и негативне 
стране савремене пчеларске праксе у Србији? Ово су нека од питања чије одговоре смо 
тражили у последње две године по целој територији Србије. Пројекат SERBHIWE, чија 
истраживања финансира Фонд за науку Републике Србије, вас позива да у Библиотеци 
града Београда (Кнез Михаилова 56) посетите серију догађаја посвећених светском дану 
пчела и овим важним инсектима који ће се одржати 20., 23. и 24. маја.  

20. маја са почетком у 18 часова посетите радионицу отвореног типа на којој ћете моћи 
да: 

- видите како изгледа опрема за рад са медоносним пчелама 

- научите како се траже дивља друштва медоносних пчела 

- упознате различите врсте пчела које живе у Србији 

- научите да разликујуте различите групе опрашивача 

- попричате са научницима анагажованим у пројекту SERBHIWE  

Радионица је посвећена млађим узрастима али и свима онима које ови инсекти занимају и 
хтели би још нешто о њима да науче. 
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23. маја и 24. маја са почетком у 18 часова почиње серија предавања на којима ће бити 
приказани резултати пројекта SERBHIWE. Такође ћете имати прилике да чујете о новим 
правцима развоја пчеларства у градовима као и значају биодиверзитета опрашивача у 
одржавању здравих екосистема. 

23. мај 

18:00 – 18:10 – уводна реч, др Слободан Давидовић, научни сарадник, Институт за 
биолошка истраживања "Синиша Станковић" – Институт од националног значаја за 
Републику Србију, Универзитет у Београду 

18:10 – 18:40 – “Шта нам је показала генетичка анализа фералних медоносних пчела 
Србије", др Александра Патенковић, научни сарадник, Институт за биолошка 
истраживања "Синиша Станковић" – Институт од националног значаја за Републику 
Србију, Универзитет у Београду 

18:45 – 19:15 – “Урбано пчеларство – постигнути резултати и циљеви", дипл. оец Станко 
Рајић председник удружења, Београдско удружење пчелара 

19:15 – 19:30 - дискусија 

24. мај 

18:00 – 18:30 – “Утицај савременог пчеларства на генетичку структуру популација 
одржаваних пчела Србије”, др Марија Танасковић, научни сарадник, Институт за 
биолошка истраживања "Синиша Станковић" – Институт од националног значаја за 
Републику Србију, Универзитет у Београду 

18:35 – 19:05 – “Најчешће заблуде о пчелама - значај разноврсности опрашивача” дипл. 
биол Јована Била Дубаић, истраживач сарадник, Центар за биологију пчела, Биолошки 
факултет Универзитета у Београду 

19:05 – 19:35 – дискусија 

19:50 – 20:00 – завршна реч/закључци, др Слободан Давидовић 

 

Будући да је број места у сали Библиотеке града ограничен замолили бисмо вас да се за 
учешће на предавањима пријавите путем следећег линка: 

https://forms.gle/SHKaDB5886p6Npav7 

 

https://forms.gle/SHKaDB5886p6Npav7
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За више информација можете нас контактирати путем мејла на 
slobodan.davidovic@ibiss.bg.ac.rs или нас запратити на друштвеним мрежама Facebook, 
Instagram и Twitter (@SERBHIWE) где ћемо редовно обавештавати наше пратиоце о току 
припрема за светски дан пчела. 

 

Срдачан поздрав са надом да се видимо у што већем броју, 

SERBHIWE тим 
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