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i va n  esen ko  (1957) je odraščal v Litiji. Že v otroštvu je bil obdan  

z živo naravo, s katero se je spoznaval na bregovih reke Save in v okoliških 

gozdovih. Njegova posebna ljubezen so bile že od vsega začetka ptice in 

čebele, s katerimi se je začel ukvarjati že zelo mlad. V najstniških letih  

ga je v svet čebel vpeljal eden takrat najvidnejših litijskih čebelarjev, Alojz  

Petek (1917–1983), ki mu je kot začetniku podaril tudi prvo čebeljo družino.

Čebelarsko znanje je izpopolnjeval doma in v tujini. Zaposlen je bil 

kot pospeševalec čebelarstva najprej v Medexu in nato v Hmezadovi enoti 

Čebelarstvo, ki je bila del Mlekarne Zelena dolina. Z novinarko Ivanko 

Polanec je desetletje sodeloval s prispevki o čebelarstvu v jutranjem pro-

gramu Radia Slovenije in v Kmetijskih na svetih iste radijske hiše, v katerih 

je delil informacije in nasvete čebelarjem. Dvanajst let je dejavno sodeloval 

s krovno čebelarsko organizacijo Zvezo čebelarskih društev Slovenije. 

Ivan Esenko se danes ukvarja z vrtno ekologijo, predvsem z živalskim 

svetom, ki naseljuje vrt, in odnosi med vrstami.

O svojih ugotovitvah, ki izhajajo iz prakse, se je razpisal v številnih 

knjižnih delih, piše pa tudi redne rubrike o živalskem svetu v časopisih  

in revijah ter članke.

Kot pisec je pogost gost knjižnic in šol, predava pa tudi društvom, 

zlasti sa djarskim in vrtnarskim.

»Ivan Esenko je s svojimi članki, fotografijami in knjigami 

postal poseben prevajalec, ki modernemu človeku ne prinaša 

le podob in zgodb, na katere človek sam ne bi naletel, temveč 

mu nakazuje perspektive, skozi katere lahko začne gledati  

in misliti živalski svet.«

Dr. Bernard Nežmah v spremni besedi
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(Napis na čebelnjaku F. Lakmayerja)

Na svetu bi težko našli deželo, ki je tako tesno povezana 

s čebelarstvom, kot je Slovenija. Zaznamovana je z blestečimi imeni 

iz čebelarskega sveta, ponaša se s kranjsko čebelo in skoraj vsako 

slovensko vas krasi vsaj en čebelnjak. V Sloveniji je okoli 10.000 

čebelarjev, kar je za dvomilijonski narod število, ki nas postavlja  

v sam svetovni vrh. 

Čebelariti pomeni slediti čebelam, se prilagajati zakonitostim 

njihovega življenja in to spretnost sobivanja obrniti tudi sebi v prid. 

Ivan Esenko nam v tej enciklopedični knjigi o čebelah in čebelarjenju 

predstavi čebeljo družino in življenje v panju, opiše kranjsko čebelo, 

slovenske čebelnjake, vzrejo matic, vrtove, ki so prijazni čebelam, 

izdelke, ki so povezani s čebelarjenjem in še mnogo  

drugih zanimivosti.

Monografija je opremljena z več kot 500 fotografijami,  

ki nazorno dopolnjujejo besedilo, in je namenjena prav vsem 

ljubiteljem čebel! 

ČEBELE LJUDEM 

Odide vam kmalu pomlad in poletje, 

usuje prehitro mladosti se cvetje. 

Pridnosti, varčnosti učite se od nas, 

da mir in počitek čakal bo vas. 

(Napis na čebelnjaku F. Lakmayerja)
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 U vo d n i k       7

Uvodnik
T

Predvsem pa je čebelji svet nekaj, v kar ne padeš, ampak ga skozi leta počasi 
spoznavaš. V otroštvu sem poznal med, ki si ga kupil na policah trgovin in si ga do
bil pri šolski malici v plastični embalaži. Ker kajpak ni bil kaj prida, so minila deset
letja, preden sem spoznal njegov prvinski okus. Hojev, smrekov, gozdni in še posebej 
privlačno grenkobo kostanjevega, z njo pa spoznanje, da kdaj posebej zasladi, če 
se čebele pasejo istočasno še po lipah. In od tod spoznanje o divji nepredvidljivosti 
medu, ki ni uniformiran, saj nabiralke ne delajo po ukazu na tekočem traku, ampak 
svojevoljno izbirajo cvetove najrazličnejših rastlin. Na potepih sem odkril čuda, kot 
je kaktusov med na Siciliji, rožmarinov v Provansi, timijanov na grških otokih, regra
tov iz ljubljanske okolice, žajbljev v Hercegovini. In mimogrede spoznal, da je uni
verzalno menjalno sredstvo; njegova cena je podobna, pa naj bo v bosanskih hribih, 
na dalmatinski tržnici ali Bogu za hrbtom v vaseh nad Nadižo. Prvinski med seveda 
sili iz okvirov megamarketov in spodbuja starodavni nakup popotnika pri domorod
skih čebelarjih, s katerimi mimogrede izmenjaš kakšno misel in trčiš šilce žganja.

Ko sva z Ivanom začela drugovati, mi je naredil leseno gnezdilnico za čebele sa
motarke, rekoč: »Zdaj boš videl: če se bodo naselile po luknjicah, živiš v okolju, ki ga 
pesticidi niso še zdesetkali.« In vsako pomlad me zaenkrat razveseli pogled na sveže 
zapacane luknjice gnezdilnice. 

Bernard Nežmah
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8      S V E T  Č E B E L   T

‹ Delovna vnema čebel se 
najbolj odraža na panjski 
bradi.
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‹ V dobrih starih časih, ki jih  
je znal idilično prikazati 
Maksim Gaspari (1883–1980). 

 Č E B E L a r S T Vo  9

Čebelarstvo
T

Poklic čebelarja ni vezan na spol, starost, formalno 
izobrazbo ali položaj na družbeni lestvici, temveč na 

ljubezen do čebel. In ljubezen je začetek vsega ...

Č ebela ni domača in tudi ne 
udomačena žival. Sposobna je 
živeti sama brez vsake človeko

ve pomoči oziroma vmešavanja v njeno 
življenje. Čebelarstvo je torej v živinoreji 
posebnost, kajti žival, s katere rejo se 
ukvarja, ni vhlevljena, temveč je povsem 
svobodna, kljub temu da ji namenjamo 
stanovanje. Pobegli roji, ki si najdejo 
svoja nova domovanja v gozdu, lahko 
živijo naprej, tako kot živijo čebele že 
milijone let. Pri čebelah tudi ne pozna
mo pasem, kot jih pri domačih živalih, 
temveč so zastopane v rasah. Pasma je 
plod selekcijskovzrejnega dela človeka, 
medtem ko je oblikovanje rase  prila
gajanje vrste dolgotrajnim naravnim 
dejavnikom, ki jim je izpostavljena, kar 
je naravni proces. Čebelariti pomeni 

slediti čebelam, se prilagajati zakoni
tostim njihovega življenja in to spret
nost sobivanja obrniti tudi sebi v prid. 
Vzpostavljeno ravnovesje, od katerega 
imata korist obe strani, pomeni, da imajo 
čebele zagotovljen varen dom, čebelar 
pa si vzame viške njihovih pridelkov. 
V novejšem času se je pojavila nevar
nost, ki ogroža čebele. To je varoza. Tej 
zajedavski bolezni se čebele evolucijsko 
še niso uspele prilagoditi, kar pomeni, 
da so postale zares povsem odvisne od 
pomoči človeka. Brez zdravljenja oziro
ma preventivnih ukrepov bi zanesljivo 
propadle. Varozo smo zanesli mi sami, 
zaradi tega tudi prevzemamo dolžnost, 
da skrbimo za nadaljnji obstoj žuželke, 
od katere je odvisen tudi naš obstoj. Ti
sočletne prilagoditve, ki so ji omogočile 
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10      S V E T  Č E B E L   T

Odprt AŽ (Alberti-Žniderši-
čev) panj, slovenski ponaro
deli panj, ki ga povečini lahko 
videvamo v čebelnjakih širom 
po državi in tudi preko njenih 
meja.

Panji s premakljivim satjem 
so omogočili revoluciona
ren napredek v čebelarstvu. 
Omogočajo predvsem enosta
ven odvzem medu, pregle
dovanje čebel, združevanje 
družin oziroma oblikovanje 
umetnih rojev in zdravljenje 
bolezni čebel. Nekoč, ko so 
čebelarili v tradicionalnih 
panjih, so zato, da so dobili 
med, čebele povečini pomori
li z žveplom. 

Nakladni LR (Langstroth 
Rootov) panj, najbolj znan  
in uporabljan nakladni panj 
na svetu. Foto: Milan Orožen 
Adamič

› Čebelar se najbolje počuti  
pri čebelah. 

preživetje do danes, ji namreč v tem pri
meru prav nič ne pomagajo. Prav tako ni 
prilagojena tudi na onesnaženost okolja, 
zlasti kemično. Čebele so danes dejansko 
bolj ogrožene, kot so bile v vsem času 
svojega obstoja. V času poledenitev so se 
pomaknile v toplejše kraje, in ko so se ti
sočletja trajajoče ledene dobe umaknile, 
so se zopet vrnile v kraje, ki so jih nekdaj 
že naseljevale. Kljubovale so plenilcem, 
vremenu in slabim letinam, ko je kosila 
med njimi lakota, vendar jih vse našteto 
ni prizadevalo toliko, kot jih prizadevajo 
in ogrožajo današnji vplivi človeka na 
okolje. 

Na svetu bi težko našli deželo, ki 
je tako tesno povezana s čebelarstvom, 
kot je ravno Slovenija. Ob tem, da je 
zaznamovana z blestečimi imeni iz 
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‹ V dobrih starih časih, ki jih  
je znal idilično prikazati 
Maksim Gaspari (1883–
1980) 
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1 2  Č E B E L E  T

Panj votlak v Arboretumu 
Volčji Potok.

› Iz protja pletene koše so nekoč ometali  
z mešanico kravjeka in ilovice.

› Kranjič, s častitljivo letnico 1877, je panj, 
v celoti izdelan iz desk. Takšne panje se 
je dalo enostavno zložiti v skladovnico 
v čebelnjaku. Če so bili slamnati koši in 
panji iz protja značilni za panonski svet, 
velja omeniti, da so bili kranjiči zastopani 
v čebelnjakih na Gorenjskem in Koro
škem, zahodnem Štajerskem in v zgornjem 
delu Dolenjske. To v svojem delu Zgodovina 
slovenskega naroda omenja tudi dr. Josip Mal 
(stran 492, 1931) v opisu čebelarjenja na 
Slovenskem.  

Ko omenja panjske poslikave, avtor obra
zloži: »Ta ljudska umetnost se v pokrajinah 
s košnicami ni mogla razviti, ker se pač na 
slamo ni dalo slikati.«

› Tradicionalni pleteni koš  
z Dravskega polja.
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‹ V dobrih starih časih, ki jih  
je znal idilično prikazati 
Maksim Gaspari (1883–
1980) 

čebelarskega sveta, da se ponaša s 
kranjsko čebelo in skoraj vsako vas 
krasi vsaj en čebelnjak, to sploh ni nič 
nenavadnega. Malodane skoraj vsak 
Slovenec se lahko pohvali z vsaj enim 
čebelarjem v svojem sorodstvu. V Slo
veniji je okoli 10.000 čebelarjev, kar je 
za dvomilijonski narod število, ki nas 
postavlja v sam svetovni vrh. 

V naših krajih se je čebelarstvo 
opazneje razvilo v 18. stoletju, ko je bil 
ob prijaznejših davčnih reformah in 
drugih ukrepih, ki so prinašali napre
dek, tudi slovenski kmet deležen večje 
svobode. V fevdalnih časih, ko je kot 
tlačan opravljal obvezno tlako, je imel 
vse prej kot dovolj časa za čebelarjenje, 
saj še ti stih osnovnih del na svoji zemlji 
ni mogel opraviti do konca ali v celo
ti. Zemljiški gospod ga je zahteval na 
svojih poljih in gozdu skoraj ves čas, 
tisti tlačani, ki pa so uspeli čebelariti, so 
morali plačevati desetino tudi od čebel. 
Ko so reforme, zlasti tiste v času Marije 
Terezije, kmeta vzpodbudile k razvoju, 
se je pričel vzpon čebelarstva na naših 
tleh in drugod po Evropi. Kmetijstvo se 
je z uvedbo kolobarjenja in drugimi na
prednimi ukrepi v obdelovanju zemlje, 
kot je na primer raba pluga, razvijalo, 
uveljavljala se je nova poljščina krom
pir, zacveteli sta obrt in trgovina. Po 
deželnih cestah se je tovorilo različno 
blago, veliko pa so potovali tudi ljudje, 
med njimi tudi krošnjarji, ki so od vasi 
do vasi ponujali svoje blago. Vedno več 
čebelnjakov je krasilo podeželje, kajti 
rastle so tudi potrebe po medu in vosku. 
Med sam po sebi ni bil več le kot nepre
delano živilo, postal je pomemben pri 
peki, vosek pa se je vse bolj uveljavljal 
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14      S V E T  Č E B E L   T

Novozgrajen sat na satni 
osnovi se že ponaša s prvo 
čebeljo zalego. 

› Preprost model za uliva
nje satnic. Danes večina 
čebelarjev satnice kupuje 
pri proizvajalcih, ki za to 
uporabljajo valjčne naprave. 
Satnice, izdelane na ta način, 
so tudi kvalitetnejše. 

› Satnice ali satne osnove.

zlasti za razsvetljavo. Čebelar na vasi je 
bil zaradi oskrbe s sladkim pridelkom 
čislan in spoštovan. Vzporedno s čebelar
stvom sta se razvijala tudi medičarstvo 
in lectarstvo. V tem obdobju se je ob 
razvoju obrti uveljavljala tudi umetnost. 
Baročna umetnost z najbolj znanimi 
imeni tistega časa je pustila sledi, ki jih 
lahko v spomenikih, slikarijah in arhi
tekturi občudujemo še danes. Tudi v 
ljudski umetnosti se je poznal nov utrip 
življenja, kar se je odražalo predvsem na 

poslikavah pohištva, v čebelarstvu pa so 
takrat doživljale buren razcvet poslikane 
panjske končnice. Od 18. stoletja naprej 
beležimo Slovenci znamenita imena, 
ki so se uveljavila na področju čebelar
stva, poznana tudi v svetu. S tem, ko so 
odstirali skrivnosti iz njihovega življenja, 
so dali ti Slovenci veljavo čebelam in 
čebelarstvu, ki je ob strmem napredku 
uživalo zlate čase. Razcvet čebelarstva je 
bil v tistih časih svetoven pojav. Tradici
onalni panji so se umikali panjem  
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Slamnat koš na prenosnem 
podstavku. Nekoč so panje 
takole postavljali v cveto
če sadovnjake za boljšo 
oprašitev sadnega drevja, 
kar potrjuje, da so se po
mena čebel kot opraševalk 
zavedali že v preteklosti. 
Fotografija je nastala v 
sadovnjaku Kolaričevih 
(Zelišča Kolarič) v Sveti 
Ani v Slovenskih goricah. 
Foto: Luka Esenko

v množici držav. Nekateri panji so list
ovni, kar pomeni, da se odpirajo zadaj, 
satovje pa je postavljeno v njih podobno, 
kot so listi v knjigi. Drugi panjski sistem 
je nakladni. Nakladni panji so sestavljeni 
iz snemljivih naklad (etaž), zato je nji
hova prostornina neomejena, saj lahko 
naklade poljubno dodajamo ali odvze
mamo. Ta panjski sistem predstavlja 
prostostoječe panje, pri čemer ima vsak 
svojo streho. Z ozirom na položaj satovja 
v panju razlikujemo panje s toplo in tiste 

s premakljivim satjem, to pa je potegni
lo za sabo druge izume v čebelarstvu, 
ki so neposredno vplivali na tehnolo
gijo čebelarjenja. Iznajdba premaklji
vega satja, ki so ga sprva predstavljale 
premične letvice in kasneje okvirji, je 
omogočala pregledovanje panjev in 
odvzemanje medu, ne da bi bilo treba 
pri tem čebele pomoriti, kot je bila 
praksa pri čebelarjenju z nepremičnim 
satjem. Razvoj premakljivega satja se 
je odvijal postopno in neodvisno na 
različnih koncih sveta. Letvične panje 
sta neodvisno razvila Poljak Jan Dzi
erżon (1811–1906) in Ukrajinec Peter 
Ivanovič Prokopovič (1775–1850). Ker 
letvice niso bile najboljša in še zdaleč 
ne dokončna rešitev, se je razvoj nada
ljeval v okvirje ali satnike, kar je zopet 
potekalo neodvisno širom po svetu. 
Dzierżonove satne letvice je v okvirje 
dodelal Nemec August von Berlepsch 
(1815–1877), v Združenih državah Ameri
ke pa je povsem samostojno brez vpliva 
evropskega razvoja premični satnik za 
svoj panj izdelal tudi Lorenzo Lorraine 
Langstroth (1810–1895). Tej iznajdbi 
so kot po tekočem traku sledile nove. 
Nemec Johannes Mehring (1816–1878) 
je izumil satnico ali satno osnovo, ki je 
dala prejšnji iznajdbi, satnemu okvir
ju, sploh pravi smisel. Čeh František 
Hruška (1819–1888) je iznašel centrifugo 
za med (točilo), ki jo je leta 1865 prvič 
predstavil na čebelarskem zborovanju 
v Brnu. Vsem tem odmevnim iznajd
bam je sledil razvoj različnih panjskih 
sistemov po svetu. Praktično vsak narod 
si je izoblikoval svoj panjski sistem, med 
njimi pa poznamo tudi take, ki so danes 
del svetovnega čebelarstva, zastopani 
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16      S V E T  Č E B E L   T

Če izvzamemo Primorsko, 
so lahko zime na Slovenskem 
zelo ostre. Že Valvasor je pi
sal, da so čebelarji na Kranj
skem prezimovali čebele celo 
na podstrešjih, kjer so jih 
skrili pred mrazom. Čebele 
pa dobro prenašajo hlad in 
so se v tisočletjih prilagodile 
zimam, kar še posebej velja 
za našo kranjsko čebelo.

Čebelarstvo ima s svojimi proizvodi 
velik pomen, še večjo vlogo pa ima pri 
opraševanju poljščin in sadnih vrst. Se
veda pri slednji vlogi ne moremo gledati 
ozko, kajti čebele opravljajo svojo vlogo 
opraševalk v celotnem okolju, ne samo 
tistem, ki si ga je priredil človek. Za oko
lje je seveda boljše večje število manjših 
čebelarstev, posejanih v po krajini, saj 
tako bolje pokrivajo potrebe opraševa
nja. Mala čebelarstva zahtevajo od čebe
larja manj časa, zato so primerna za širši 

z mrzlo stavbo. Prvi imajo satje glede na 
žrelo prečno postavljeno, hladna stavba 
pa pomeni vzdolžno namestitev satja. 
Z razvojem panjev s premičnim satjem 
je  prišlo do naglega zatona tradicional
nih panjev. Slamnati koši, panji, pleteni 
iz protja, in tisti, zbiti iz desk, vendar 
brez premičnega satja, so izginjali iz 
čebelnjakov in kmalu postali del zgodo
vine. Novi panji so pomembno vplivali 
tudi na arhitekturo čebelnjakov, kar še 
posebej velja za Slovenijo. 
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Snežna odeja je varljiva. Ker bela bleščava čebelam zbega vid, 
da ne prepoznajo, kje se prično tla, se ob sončnih dneh, ki jih 
čebele zlasti v dolgotrajnih zimah izkoristijo, da se iztrebijo zunaj, 
marsikatera zaleti v sneg. To pomeni zanjo konec. Čebelarji 
posipajo sneg pred čebelnjakom z žitnimi plevami, senenim 
drobom, žagovino ali pepelom, zato da čebele prepoznajo tla. 
Posuti sneg tudi prej skopni, ker ga segreva sonce.      

‹ Malega bodočega čebelar-
ja skrbi, če čebelic morda 
ne zebe. 

čebele, se lahko takšno ravnovesje podre 
čez noč. Vsa skrb in stroški so seveda 
na čebelarjevih ramenih, kar govori o 
pomenu tako čebel kot njihovih varuhov, 
čebelarjev. Obstoj čebel še dodatno ogro
žajo podnebne spremembe. Sadno drevje 
zacveti prej, kot je v preteklosti, kar je 
posledica toplih pomladi, zlasti meseca 
marca. Spomladanska pozeba leta 2017, 
ki je nenadoma presekala toplo obdob
je v času cvetenja pečkatega sadja, je 
potrdila bojazen, da je pomlad napočila 

krog zaposlenih ljudi, ki bi z večjim šte
vilom panjev težko čebelarili. Veliko je 
primerov, da so manjši čebelarji razširili 
svoja čebelarstva potem, ko so se upo
kojili, ko so postali gospodarji svojega 
časa. Če pomislimo na tako veliko števi
lo čebelarjev pri nas, je Slovenija dobro 
pokrita s čebelami, zato se zaenkrat ni 
treba bati za opraševalce. To pa seveda 
velja takrat, kadar so v panjih zdrave če
bele. Če redči čebelje družine varoza ali 
je bil na polju uporabljen strup, ki ubija 
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‹ Delovna vnema čebel se 
najbolj odraža na panjski 
bradi.
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‹ V dobrih starih časih, ki jih  
je znal idilično prikazati 
Maksim Gaspari (1883–
1980) 
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Ljubljana ima tudi Čebelar
sko ulico.

‹‹ Delovna vnema čebel  
se najbolj odraža na panjski 
bradi.

okoliški zrak s strupenim žveplom in 
arzenikom. Obolevali so ljudje in živina, 
okoliški gozdovi so se posušili, propa
dala so celotna čebelarstva. Čebele so 
umirale na paši, tiste, ki se jim je uspelo 
vrniti v domači panj, so seme zla zanesle 
na zalego, ki je posledično prav tako pro
padla. Čebelnjaki v Litiji in ožji okolici 
so se izpraznili, tisti bolj oddaljeni pa so 
umirali nekoliko počasneje. V tedanjem 
časopisju so izšli odmevni članki z udar
nimi naslovi, kot je Katastrofa v Litiji in 

podobni, vendar 
širša javnost ni 
naredila nobenega 
koraka v smeri 
reševanja vpijo
čega problema, 
kljub temu da so 
bili resno ogroženi 
tudi ljudje. Tedaj 
so nastopili litijski 

čebelarji pod vodstvom Mihaela Bernika 
(1870–1951) z Brega pri Litiji. Leta 1921 
so čebelarji vložili tožbo proti industrij
skemu podjetju, ki je imelo v primerjavi 
s čebelarji močno pravno zastopstvo in 
finančno moč ter celo podporo svojih 
zaposlenih, kljub temu da je šlo pri tem 
za domačine, torej tudi same prizadete 
s strani kvarnih učinkov Topilnice Litija. 
Čebelarjem so takrat stala ob strani tudi 
znana čebelarska imena. Eden izmed 
njih je bil Martin Humek, urednik 
Slovenskega čebelarja, glavno breme pa je 
nosil ravno omenjeni Mihael Bernik, ki 
je s tožbo tvegal celo svoje osebno pre
moženje, kajti izid sodbe je bil na začet
ku zelo negotov. Po letih pravdanja se je 
zmaga nasmehnila čebelarjem. Leta 1924 
je topilnica prenehala z delom, nekaj let 

prezgodaj. Ni bilo pridelka, prizadelo 
pa je tudi pašne vire v gozdu. Akacija 
praktično ni medila, tudi lipa in kostanj 
sta medila bistveno slabše kot v drugih 
letih. Proizvodnja medu v Sloveniji 
se je zaradi tega najmanj prepolovila. 
Ponavljajoča se vroča poletja skrajšu
jejo cvetenje in podaljšujejo brezpašno 
obdobje, ki se pri nas prične s končano 
kostanjevo pašo. Čebelar mora v juliju, 
avgustu in septembru nenehno prever
jati stanje zalog hrane v panjih in čebele 
hraniti, da ne pro
padejo ali oslabijo. 
Avgusta je v dobrih 
starih časih medila 
ajda, kot vzdrže
valna paša čebelam 
pa je bila stalno na 
voljo cvetlična paša 
na otavi. Razmere 
v čebelarstvu so se 
torej poslabšale tudi s spremembami 
v kmetijstvu. Poljščine, kot sta ajda in 
lan, so šle skoraj v pozabo, travniki 
so postali travnate monokulture brez 
cvetja, mineralna gnojila, ki so v rabi v 
intenzivnem kmetijstvu, pa prepreču
jejo izločanje medovnikov v cvetovih 
večine rastlin. Ob vseh teh dejavnikih 
se zavedajmo, da lahko čebelam poma
gamo vsi, ne samo čebelarji.

Težave z onesnaževanjem okolja 
pa so imeli čebelarji tudi v preteklosti. 
V prvih desetletjih 20. stoletja je pote
kal v Litiji takrat zelo odmeven spor 
med čebelarji in topilnico svinca, ime
novan »čebelarska pravda«. Litijska to
pilnica svinca, ki je v bližnjem rudniku 
Sitarjevec izkoriščala svinčevo rudo ga
lenit, je iz leta v leto bolj onesnaževala 
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Opazovalni panj ima 
steklene stene, skozi katere 
lahko opazujemo življenje 
čebel v panju, ne da bi ga 
bilo treba odpirati. Zato je 
zelo primeren za predstavi
tev čebel nepoznavalcem.

Že v otroku lahko zbudimo 
čebelarja, zato so čebelarski 
krožki na šolah in obiski 
otrok pri čebelarju zelo 
pomembni. Na fotografiji 
je avtor z udeleženci kviza 
o čebelah v knjigarni Kon
zorcij Mladinske knjige v 
Ljubljani. Učenci 4. razreda 
OŠ Majde Vrhovnik iz Lju
bljane so iz njegove knjige 
Čebele iz zbirke »Mala 
vseveda« črpali odgovore 
na vprašanja.  

kasneje pa so jo preselili v Trepčo, kjer 
je še dolgo delovala. V Litiji je zavel svež 
zrak, opustela pobočja Sitarjevca in dru
gih bližnjih hribov so pričela zeleneti in 
čebele so zopet letele iz panjev. Zmago 
litijskih čebelarjev nad industrijskim 
velikanom bi lahko primerjali z zmago 
Davida nad Goljatom. Litijski čebelarji 
so s srčnostjo in odločnostjo izbojevali 
prvo zmago na okopih okoljevarstva na 
naših tleh.      
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