
Med iz mane (medena rosa ) ali gozdni med 
 
1. Kaj je med in kako nastane? 
Méd je sladka in židka tekočina, ki jo čebele in druge žuželke proizvajajo iz cvetličnega nektarja 
(medičine) ali iz mane, ki jo izločajo kljunate žuželke (listne uši, kaparji, mali škržatki ..). Glede na izvor 
ga delimo na cvetlični ali gozdni med. 
 
Pretvorba nektarja ali mane v med se začne v naravi, ko pašna čebela napolni želodček, in se konča v 
notranjosti panja.  
 
Ko se pašne čebele vrnejo v panj, oddajo vsebino panjskim čebelam, ki dokončajo proces zorenja 
medu. 
 
Ko je med zrel, ga čebele pokrijejo z voščenimi pokrovci in shranijo kot zalogo hrane. 
 
2. Iz česa je predvsem pridobljen gozdni med? 
Gozdni med je pridobljen je predvsem iz izločkov insektov (Hemiptera) (Slika 1) na živih delih rastlin 
ali izločkov živih delov rastlin (Slika 2). 
 

 
 

 
Slika 1: Insekti, ki izločajo mano 

 
Slika 2: Živi deli rastlin 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Polkrilci


3. S čim se hranijo žuželke na drevesih, da izločajo mano? 
Mano izločajo žuželke, ki se hranijo s floemskimi sokovi dreves.  
 
4. Kaj se zgodi v prebavnem traku teh žuželk? 
V njihovem prebavnem traktu pride do pretvorbe sladkorjev in beljakovin rastlinskega soka z encimi. 
Organizem teh žuželk vsrka le majhen delež potrebnih snovi, predvsem sladkorjev (5-10 %). 
 
5. Kaj izbrizgajo te žuželke kot preostanek? 
Preostanek pa organizem izbrizga na zadku v obliki sladke kapljice.  
 
6. Kaj je ta sladka kapljica, če je šlo za biokemijsko preobrazbo flroemskega soka v njihovi 
presnovi? 
Zaradi biokemijske pretvorbe ne moremo več govoriti o floemskem soku, saj ima tekočina drugačno 
sestavo. Zdaj je to medena rosa ali mana, ki jo v obliki lepljivih kapljic najdemo na listih različnih 
dreves (jelke, smreke, macesna, hrasta, bora, kostanja, vrbe, bukve, lipe, javorja, jesena ...). 
 
7. Iz kje vse čebele pobirajo mano (medeno roso)? 
Kadar jih čebele ne poberejo neposredno z zadkov teh žuželk, najdemo lepljive kapljice te mane na 
listih različnih dreves (jelka, hrast, vrba, lipa, javor, jesen, macesen, smreka, bor, kostanj). 
 
8. Iz česa je sestavljena mana? 
Sestava mane: Mana je sestavljena večinoma iz ogljikovih hidratov (90-95% suhe snovi) in vode (do 
50 %), vsebuje pa še dušikove spojine in druge snovi, ki jih rastlinski floem sploh ne vsebuje 
(posledica delovanja endosimbiontov (mikroorganizmi) v posrednikih medenja). 
 
9. Zakaj je med iz mane lahko nevaren čebelam? Kaj morajo storiti čebelarji, da ne pride do smrti 
čebeljih kolonij? 
Med iz mane je za čebele nevaren, saj ne vsebuje toliko hranilnih snovi kot med iz nektarja, kar lahko 
povzroči smrt celotnih čebeljih kolonij, v zimskih mesecih, če ga je v panjih preveč in se čebele v 
zimskih mesecih z njim hranijo. Zato je pomembno, da tovrstni med čebelarji iz panjev odstranijo 
pred zimo in čebelam zagotovijo dodaten vir beljakovin. 
 
10. Po čem se gozdni med razlikuje od cvetličnega medu? 
Od drugih vrst medu se razlikuje po posebni kemijski sestavi, saj je gozdni med naravna mešanica 
nektarskega in maninega medu. 
  



11. Katere so značilnosti točenega gozdnega medu? 
 

 
Slika 3: Točeni gozdni med, SMGO, Čebelarstvo Pislak Bali, 900 g; Vir: https://www.spar.si/online/toceni-
gozdni-med-smgo-cebelarstvo-pislak-bali-900g/p/596811 
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