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Boleradice  jsou malebná obec,  nacházející  se v údolí  potoka Harasky.  Obec  má kolem 900 obyvatel.  Je

obklopená kopci Nedánov, Paseky a Přední kout, který je nejvyšší terénní bod s  nadmořskou výškou 410 m.

n. m. Boleradická pahorkatina je součást geografického celku Ždánický les, tudíž je její terén velmi členitý.

Na kopci  Nedánov (368 m.  n.  m.)  se  nachází  rozhledna,  kterou  obklopuje  Kloboucký les  a  zemědělsky

využité pole. Na Pasekách je dominantou její vzácná květena a lokalita zaniklého Boleradického hradu. Kvete

tu silně  ohrožený střevíčník  pantoflíček.  V lokalitě  Předního koutu se  nachází  národní  přírodní  památka

Kukle,  která je  výjimečná lesními porosty,  tvořenými společenstvy panonských teplomilných doubrav na

spraši  a  panonských dubohabřin  s  výskytem  vzácných  a  ohrožených  druhů  rostlin,  např.  timoje

trojlaločného.  Dále  se  v katastru  Boleradic  nachází  přírodní  rezervace  Velký  Kuntínov.   Tato  lokalita  je

významná pro teplomilné doubravy a panonské dubohabřiny s význačným, druhově pestrým podrostem.

Nalezneme  zde  silně  chráněného  vstavače  vojenského  i  nachového,  hlístník  hnízdák.   Boleradice  jsou

průmyslem nenarušená obec, která má naopak klimaticky chráněná místa. V prostředí přírodní rezervace

Kukle  se  nachází  oblast  s nejmenším naměřením množstvím smogové  exhalace.  Klima  je  v Boleradicích

průměrné. Bývají zde tužší zimy, ale v poslední době je fakt, že klimatické změny ovzduší dávají zimám v této

oblasti mírnější ráz. Jaro v minulosti přinášelo velký přísun srážek. V současnosti se přísun srážek omezil a

panují zde většinou sucha. Na jaře v posledních třech letech docházelo k takovým extrémům, že se časně

z jara prudce oteplí a pak zase prudce ochladí. Toto má za následek včelařsky neuspokojivou sezónu, kvůli

mrazům, které zasáhnou květy většiny ovocných stromů, zejména meruněk. Léta bývala v minulosti doslova

magnetem na srážky. Dřívější obyvatelstvo, které obývalo Boleradice, bylo neustále sužováno záplavami, ale

dnes spíše panují období sucha. Občas se můžete na tomto území setkat se silnými  bouřkami a přívaly

srážek. Na podzim zde bývalo sušeji. Poslední dobou je těžké říci, jaké bývá počasí. Každopádně bývá vždy

takové, že lidem z úrody moc nezbývá.

Naše  včely  zatím  mají  v prostředí  Boleradic  vynikající  podmínky,  protože  nejsou  rušené  smogem

velkého města  a  mají  k dispozici  vzácné druhy rostlin.  Na jaře  je  v okolí  Boleradic  rozličné množství

pylosnubných rostlin,  stromů a keřů.   Z rostlin  jsou to sněženka podsněžník,  bledule jarní,  smetánka

lékařská,  kostival  lékařský,  podběl  lékařský,  petrklíč,  šalvěje,  plicníky,  kostivaly,  úročníky,  jetely.

Nejvýznamnější a největší zastoupení v okolí našeho úlu má akát a lípa. Z keřů to může být dřín, líska. Ze

stromů jsou to ovocné stromy na našich zahradách, které ale nebylo možné opylovat, protože pro letošní

rok v dubnu vše zasáhl mráz. Často včely z našeho úlu mohou létat na pastvu na nedaleké pole řepky

olejky, jetele vojtěšky nebo u nás zřídka kdy zastoupenou slunečnicí. Letos však byly místo řepky olejky,

slunečnic nebo jetele vojtěšky nasázeny lány obilí. Včely z našeho úlu mají nedostatek rostlin, ze kterých

by mohly sbírat  pyl  a  nektar.  Jsou zatím závislé na přikrmování z cukru. Nepříznivě na ně zapůsobily

prudce měnící se teploty, došlo tak k jejich příliš brzkému probuzení a včely neměly co sbírat. Nejen na

včely působí prudké změny teplot negativně.



 Letos zmrzla většina ovocných stromů, které, zvlášť z jara, jsou důležité pro včely a jejich opylování.

Mráz poznamenal i  akáty,  které se v blízkosti našich úlů vyskytují  hojně. Má to za důsledek neustálé

přikrmování včelstev. V okolí naší lokality by včely měly možnost opylovat louky na přilehlých svazích, ale

z důvodu mrazu to nebylo možné.  

V květnu naše včely mohou sbírat pyl a nektar z kvetoucích lip, jírovců a svazenky vratičolisté. Z tohoto

období bývá obvykle med, který rychle zcukernatí.  Lípy a jírovce jsou jediná naděje pro včelstva v  naší

obci. Kopce v okolí nám umožňují, aby včely mohly létat na květiny, které se nacházejí na loukách.  Snad

jim v tomto období bude již počasí více nakloněno. 

Zamýšlela jsem se také nad pastvou pro včely v budoucnu. Když se procházím Boleradicemi, je mi líto, jak

ze zahrádek mizí  květiny našich babiček, které kvetly od jara do zimy.  Místo nich vzniká nízký,  často

sekaný trávník, který nekvete – nedá včelám pyl ani nektar. Zjistila jsem také, že se z přírody ztrácejí

stromy – našla jsem již několik pařezů o průměru kmene 15 až 20 cm. Lidé si snad ani neuvědomují, jak

pomalu strom roste,  než je z něj statná lípa,  akát či  ovocný strom, než vyroste les.  Na jižní  Moravě,

konkrétně v oblasti, ve které žiji, velmi málo prší a daří se zde vegetaci, která patří do panonského rázu

krajiny.  Je zde třeba se zamýšlet nad otázkou, zda například trnovník akát je v naší krajině tzv. doma a

které další rostliny jsou vlastně původní. Pokud krajinu a krajinný ráz nebudeme chránit proti erozi, např.

pásy kvetoucích rostlin, keřů či stromů v lánu obilí či kukuřice, ornice, kterou nám zanechali naši předci,

se odplaví a bude nenávratně pryč. A proč přibývá nemocí včel? Tato otázka mě také tíží, ale odpověď na

ni není jednoduchá. Zjistila jsem na přednášce, že chemie používaná v přírodě se našla ve vosku. V buňce

z vosku se rodí malá larvička, která je velmi citlivá. Semena v sáčcích, která lidé a zemědělci kupují v

obchodech a sejí do půdy, jsou ošetřena mořidlem, které zůstává v rostlinách a přechází do půdy. Včelka

najde vodu, pyl, nektar a nepozná, že kapka není rosa, ale jedovatý postřik. Rozmanitost rostlin v krajině

znamená pestrost pastvy a její úživnost pro všechen hmyz. Pokud je snůška nárazová – lány řepky, jetele,

slunečnice  - období mezi těmito plodinami znamenají pro včely hlad. Další ránu včelám uštědří včelař,

který vytočí velké množství medu a včelám chybí enzymy, minerály pro zdravý rozvoj včelstva.

Vypracování této práce, mi dalo další vědomosti a zkušenosti. Toto téma mě nesmírně bavilo a chtěla

bych se i tomuto tématu věnovat i ve škole. Cílem této práce bylo získat povědomí o včelách a o tom, jak

nelehký je sběr pylu, nektaru a medovice. Fascinuje mě, kolik toho včely za svůj poměrně krátký život

dokáží udělat. Nejzajímavější je, jak včely drží řád a jednotu. Jak mají přesně udělené role a zaměstnání

v úle. V lidském životě máme problém se vyburcovat k nějaké práci, a proto bych řekla, že ne nadarmo se

říká, že je některý člověk pilný jako včela. Co kdyby všichni lidé začali držet takovou jednotu a řád jako

včely? Všichni lidé by věděli, co a jak mají dělat a nepanovala by mezi námi taková rozdělenost a lenost

něco udělat. 


