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7. Cebelarjenje v stiški okolici iIl\a
bogato cebelarsko zgodovino

zasl. prof. dr. Andrej Šalehar
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,

Oddelek za zootehniko, 1230 Domžale

Izvlecek
v stiški bližnji in nekoliko oddaljeni okolici so od sredine
18. do pricetka 20. stoletja cebelarili, o tem pisali in
izdajali cebelarske knjige ter revije, trgovali s cebelami
in širili kranjsko cebelo po Evropi in svetu, organizirali
cebelarje, pospeševali in poucevali cebelarjenje med
drugimi tudi Peter Pavel Glavar (1721-1784). Jurij Jonke
(1777-1864). Emil Rothschutz (1836-1909) in Josip
Jeric (1823 - 1888). Predstavljene so njihove biografije
in opisani njihovi izvorni doprinosi (skupaj 20) k razvoju
slovenskega cebelarstva. Najpomembnejši med njimi,
našteti kronološko, so: prva strokovna predstavitev
kranjskega cebelarstva (1768). presoja prahe matic
s troti v zraku (1771), prva slovenska cebelarska
knjiga (1776). pravila za cebelarsko vrtnarsko šolo na
Lanšprežu (1781), prva cebelarska šola na Kranjskem
(Lanšprež) in poucevanje v slovenskem jeziku
(1781). Krajnski Zbelarzhik - tretja izdana slovenska
cebelarska knjiga (1836, 1844). prve objave o kranjskem
cebelarstvu v Bienen-Zeitung (1846 - 1851), inštrukcije
za ucitelje na ljudskih šol na kmetih za poucevanje
cebelarstva (1857), prvi opis in poimenovanje kranjske
cebele v Bienen-Zeitung (1857). prvi izvozi kranjske
cebele (1858-1862). prvi kranjski trgovski cebelnjak
(1868). izvozi in širjenje kranjske cebele, listovni panj
(1868 - 1909). ustanovitev kranjskega društva za umno
cebelarstvo (1873). predlog s programom za cebelarsko
šolo na gradu Podsmreka pri Višnji Gori (1873, 1874).
vodenje kranjskega društva za umno cebelarstvo
(1873-1882). urejevanje revije Krainer Biene (1873 
1875) in Slovenska cebela (1873 - 1882), sodelovanje
z dr. Pollmannom in vpis kranjske cebele v zoološko
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sistematiko medonosnih cebel (1879). in izdajanje revije
Imkers Rundschau na gradu Podsmreka pri Višnji Gori
(1890-1893). Prispevki omenjenih štirih cebelarjev, ki so
delovali na Dolenjskem, so bogati. Znatno so prispevali
k poznavanju, napredku in slavi kranjskega cebelarstva,
k širjenju kranjske cebele v Evropi in svetu ter k vpisu
kranjske cebele v zoološko sistematiko medonosnih cebel.

Kljucne besede: kranjska cebela in kranjsko cebelarstvo,
Peter Pavel Glavar, Jurij Jonke, Emil Rothschutz, Josip
Jeric, izvorni doprinosi, cebelarska šola, zoološka siste
matika

Abstract
From the mid-18th century and to the start of the
20th century, beekeeping was present in the Sticna
surroundings and its larger area. Books on apiculture
were written and published, as were magazines, bees
were traded, and the Carniolan honey bee was spread
throughout Europe and the world. Organising, stimu
lating and educating beekeepers were also, among
others, Peter Pavel Glavar (1721-1784). Jurij Jonke
(1777-1864). Emil Rothschutz (1836 - 1909) and Josip
Jeric (1823-1888). Here their biographies as well as the
descriptions of their original contributions (altogether
20) to the development of Slovenian beekeeping are
presented.
Their most important contributions are, in chronolo
gical order: first scientific presentation of Carniolan
beekeeping (1768). validating the process of mating
between a queen bee and drones in mid-air (1771). first
Slovenian book on beekeeping (1776). set of ru les for
the school of beekeeping and horticulture in Lanšprež



(1781), first beekeeping school in Carniola (Lanšprež)
and teaching in Slovenian (1781), Krajnski Zbelarzhik 
the third published Slovenian beekeeping book (1836,
1844), first articles on Carniolan beekeeping in the
Bienen-Zeitung (1846-1851), instructions for teachers
at public schools in the countryside in order for them
to teach beekeeping (1857), naming and publishing
the first description of the Carniolan honey bee in the
Bienen-Zeitung (1857), first exports of the Carniolan
honey bee (1858-1862), first Carniolan Commercial
Apiary (1868), exporting and spreading the Carniolan
bee, the top-draw beehive (1868-1909), foundation
of the Carniolan Association of Prudent Beekeeping
(1873), proposal with a programme for a beekeeping
school at the Podsmreka Castle near Višnja Gora (1873,
1874), management of the Carniolan Association of
Prudent Beekeeping (1873-1882), publishing of the
gazettes Die Kreiner Biene (1873-1875) and Slovenska
cebela (The Slovenian Bee, 1873-1882), collaborating
with Dr. Pollmann and the classification of the Carnio

lan bee among honey bees (1879) and the publication
of the Imker Rundschau magazine at the Podsmreka
Castle near Višnja Gora (1890-1893). Contributions
of the four mentioned beekeepers, all of them active
in Lower Carniola, are numerous. They contributed
considerably to the knowledge, progress and fame of
Carniolan beekeeping, to the spread of the Carniolan
honey bee in Europe and around the world, and also to
the classification of the Carniolan bee to systematics of
honeybees.

Keywords : Carniolan bee and Carniolan beekeeping,
Peter Pavel Glavar, Jurij Jonke, Emil Rothschutz, Josip
Jeric, original contributions, beekeeping school, zoolo
gical systematics

Uvod
Cebelarsko društvo Sticna praznuje 80. letnico svoje
ustanovitve. Ob takih praznovanjih se ozremo nazaj na
prehojeno pot. Naš pogled pa bo segel še dlje, v cas
pred njegovo ustanovitvijo. V stiški bližnji in nekoliko
oddaljeni okolici so cebelarili, o tem pisali in izdajali
cebelarske knjige ter revije, trgovali s cebelami in širili
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kranjsko cebelo po Evropi in svetu, organizirali cebe
larje, pospeševali in poucevali cebelarjenje med dru
gimi tudi Peter Pavel Glavar (1721-1784), Jurij Jonke
(1777-1864), Emil Rothschutz (1836-1909) in Josip
Jeric (1823-1888). Možje, ki so z zlatimi crkami zapisa
ni v zgodovini slovenskega cebelarstva. Njihovo delo in
izvorni doprinosi k razvoju slovenskega cebelarstva so
osrednja izhodišca in namen tega sestavka.

Kratke biografije
Peter Pavel Glavar (1721-1784)

Slika Petra Pavla Glavarja v kapeli na Lanšprežu
(foto Andrej Šalehar)

Peter Pavel Glavar (Glovar), duhovnik, narodni gospodar
in mecen, rojen 2. maja 1721 v LjubUani, je nezakonski



otrok, ki so ga našli v Komendi na župniškem pragu
ter izrocili v vzgojo kmetu Basaju. Skupaj z Basajevim
domacim sinom Jernejem je Glavar obiskoval jezuitski
kolegij v Ljubljani in leta 1738 šolanje nadaljeval v Grad
cu, kjer je leta 1742 dosegel naziv magistra teologije in
filozofije. Za duhovnika je bil posvecen leta 13. 9. 1744 v
cerkvi sv. Lovrenca pri Trsatu, novo mašo pa je pel 17. 9.
1744 na Trsatu. Istega leta je postal najemnik malteške
ga posestva v Komendi ter komendski kaplan. Leta 1751
je bil imenovan za komendskega župnika.
Glavar je zelo dejavno skrbel za duhovni in telesni bla
gor svojih župljanov in podložni kov, za kar je namenil
precejšen del svojih dohodkov. Leta 1765 mu Malteški
viteški red ni vec podaljšal zakupne pogodbe. Zato je
kupil grašcino Lanšprež na Dolenjskem, kjer je domoval
od leta 1766 do svoje smrti. Na Lanšprežu se je Glavar
posebej posvetil cebelarstvu, s katerim se je ukvarjal
tudi že v Komendi. Imel je okrog 200 panjev. Leta 1768
je bil postal clan Kranjske kmetijske družbe in na njeno
prošnjo je istega leta za avstrijsko vlado napisal v nem
šcini »Odgovor«, ki je prvi strokovni opis cebelarjenja
na Kranjskem. V Odgovoru, ki ga je Glavar napisal na
osnovi svojih 24 letnih prakticnih izkušenj, je podrob
no in strokovno popisano cebelarjenje na Kranjskem.
Za odpravo preprek, ki zavirajo razvoj cebelarstva, je
postavil v ospredje: »... izobraževanje cebelarjev, ce
belarsko šolo in zakonodajo ter vprašanje slovenske
cebelarske literature ...«. Leta 1781 je napisal predlog, da
bi se tudi na Kranjskem uveljavil cebelarski patent iz leta
1775, da bi se ustanovila cebelarska šola in organizirale
cebelarske zadruge. Temu porocilu je dodal pravila za
cebelarsko vrtnarsko šolo na Lanšprežu, ki jo je leta
1781 tudi odprl. Leta 1776 je prevedel in dopolnil knji
žico Antona Janše Abhandlung vom Schwarmen der
Bienen (Razprava o rojenju cebel). To je prva slovenska
cebelarska knjiga. Leta 1781 je na grašcini Lanšprež
ustanovil prvo cebelarsko šolo na Kranjskem in bil njen
ucitelj. Pouceval je v slovenskem jeziku.

Glavar je umrl 24. januarja 1784 na Lanšprežu in je po
kopan v tamkajšnji kapeli.
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Jurij Jonke (1777-1864)

Hier ru het

der hochwurdige Herr

cGeorgJonke
Pfarrer

gebo zu Mitferdorf
bei Goffschee 17.AprH 1717

zum PriesTer geweiht
8.Sept.1&03

gest.12. Mai 1864

friede seiner Asche

Nagrobnik Juriju Jonkeju na pokopališcu Novi Tabor pri
Crmošnjicah (foto Andrej Šalehar)

Crmošnjiški župnik in kranjski cebelar Jurij Jonke je
bil rojen 17. aprila 1777. v vasi Gorenje pri Stari Cerkvi.
Po šolanju v Novem mestu, Grazu in Ljubljani je bil 8.
septembra 1803 posvecen v Kocevju za duhovnika.
Za župnika v Crmošnjice je prišel 25. julija 1808, kjer
je služboval do upokojitve v letu 1834. Kot duhovnik
je pomagal svojim faranom in med drugim rešil mesto
Kocevje pred požigom s strani Francozov. Za rednega
clana Kranjske kmetijske družbe je bil Jonke izvoljen
2. 5. 1833 in s konkretnimi predlogi je pospeševal ce
belarstvo na Kranjskem. Prakticno se je ukvarjal s ce-



belarstvom in napisal dve cebelarski knjigi - Krajnski
zhebelarzhik (1836, 18441. ki sta izšli v nemškem in
slovenskem jeziku. O cebelarjenju na Kranjskem je pisal
sestavke, ki jih je kot prvi s Kranjske objavljal v Bienen
-Zeitung. Njegovi sestavki o cebelarjenju in cebelah
so tudi v Illiriysches Blatt in v Kmetijskih in rokodelskih
novicah. Leta 1857 je na prošnjo Kranjske kmetijske
družbe napisal instrukcije za poucevanje cebelarstva za
ucitelje ljudskih šol na kmetih in kot ucbenik predlagal
drugo izdajo knjige Krajnski zhebelarzhik (1844).

Umrl je v Crmošnjicah 12. maja 1864 in je pokopan na
pokopališcu Novi Tabor pri Crmošnjicah.

Emil Rothschi.itz (1836-1909)

Emil Rothschutz leta 1902 (Vir: Br. Rothschutz' Illustri
erter Bienenzuchtsbetrieb fur Anfangar, 1902)
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Emil Rot(h)schutz (Roschutz, Rožic) (v nadaljevanju R.),
cebelar, veletrgovec s cebelami je rojen 7. avgusta 1836
v Aachenu. Po koncanem študiju kmetijstva se je leta
1856 stalno naselil na Kranjskem, kjer je njegov oce dr.
Philip kupil grašcino Nova vas pri Radecah na Dolenj
skem, ki jo je sin Emil prevzel leta 1859. Leta 1866 je
vzel v najem, pozneje pa kupil grad Podsmreka pri Višnji
gori. Dr. Philip R.je leta 1857 objavil v Bienen-zeitung
clanek o kranjski cebeli in zacel leta 1858 trgovati s
kranjsko cebelo (apis carnica). R je ustanovil podjetje
Kranjski trgovski cebelnjak, ki je najbolj cvetelo v letih
1875-1900. V Podsmreki je na 300 m2 površine postavil
preko tisoc panjev, izboljšal stare in izumil nove panje.
Razposlal je po vsem svetu nad 100.000 raznovrstnih
živih panjev, izdeloval cebelarske potrebšcine, razširjal
in izpopolnjeval svoj obrat z mizarskimi in kleparskimi
delavnicami (zaposlil je do 35 delavcev). Leta 1909 je
Podsmreko in podjetje kupil industrialec P.Majdic.
R. je napisal v nemšcini vec cebelarskih knjig in clankov
za razlicne cebelarske revije. Za slovensko cebelarstvo
je posebej pomembna knjižica s podobami Die Volks
und Mobilzucht der Krainer Biene in der Heimat, 1902.
R. je bil clan Kranjske kmetijske družbe in med sousta
novitelji prvega cebelarskega društva na Slovenskem, in
bil od 30. julija 1873 do konca 1875 pa prvi predsednik
Kranjskega društva za umno cebelarstvo v Ljubljani.
Veliko zaslug ima, da je 15. julija 1873 izšel v Ljublja-
ni prvi slovenski cebelarski casopis Slovenska ce bela,
sam pa je urejal vzporedno izhajajoci list Die Krainer
Biene, kjer je tudi priobceval svoje razprave. Novembra
1873 je predlagal ustanovitev cebelarske šole na gradu
Podsmreka in februarja 1874 za njo napisal program. Na
gradu Podsmreka so v letih 1890-1893 (1-6) izdajali re
vijo Imkers Rundschau (Cebelarski razgledi). R.je bil po
cebelarskem znanju med najpomembnejšimi tedanjimi
evropskimi cebelarskimi strokovnjaki. S svojimi spisi in
neposrednim širjenjem je dvignil poznavanje in ugled
kranjske cebele in slovenskega cebelarstva. Veliko za
slug ima, da je kranjska ce bela zapisana v zoološko sis
tematiko medonosnih cebel.

Umrl je 21. februarja 1909 v Podsmreki pri Višnji Gori,
pokopan je v Višnji Gori.



Josip Jeric (1823-1888)

Jožef Jeric (vir: URN:NBN:SI:IMG-IONVRBX2
from http://www.dlib.sil

Jeric Jožef, duhovnik, je rojen 28. februarja 1823 v šen
tviški fari na Gradišcu pri Zaticini. Študiral je gimnazijo in
bogoslovje (1844) v Ljubljani. Po posvetitvi v duhovnika
je služboval v raznih krajih na Dolenjskem, nazadnje
kot župnik v Dobovcu pod Kumom. Po upokojitvi se
je preselil v Ljubljano. V Dobovcu se je bavil z um nim
kmetovanjem, zlasti s cebelarstvom, bil je vrsto let od
bornik Kranjske kmetijske družbe, je med ustanovitelji
Kranjskega društva za umno cebelarstvo (1873), do leta
1876 podpredsednik, in potem do leta 1882 predsednik
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društva. Urejeval je prvo slovensko cebelarsko revijo
Slovenska ce bela (1873-1882). Maja 1882 je prevzel
uredništvo in izdajateljstvo Slovenca (urednik do 1887,
izdajatelj do 1888), razširil Slovenca v dnevnik (1883).
Zasluge ima pri ustanovitvi Katoliške bukvarne (1879) in
Katoliške tiskarne (1883).

Umrl je 12. julija. 1888 v Šentvidu na Koroškem in je
pokopan v Ljubljani.

Kronološki pregled njihovih
pomembnejših izvornih doprinosov
k slovenskemu cebelarstvu

1768 (Peter Pavel Glavar)
Prva strokovna predstavitev kranjskega cebelarstva

Leta 1768 je poslala dunajska dvorna pisarna tudi na
Kranjsko predlog za izboljšanje cebelarstva, ki naj bi ga
proucilo deželno glavarstvo skupaj s kmetijsko družbo
in s komercnim konsensom. Umekova (2006) piše, da
je kranjska kmetijska družba zaprosila tudi svojega clana
duhovnika in lanšpreškega grašcaka Petra Pavla Glavar
ja, da ga presodi in o tem napiše mnenje. Tako je še isto
leto (7. 7. 1768) nastal njegov znameniti Vorschlag Be
antwortung zur Verbesserung der Bienenzucht in den
Kaysl. Kbnigl. Erblandern (Prevod: Predlog odgovora za
izboljšanje cebelarstva v c. kr. dednih deželah) - kratko
»Odgovor« (Glavar, 1768; prevod Mihelic, 1934), ki je
prvi strokovni opis cebelarjenja na Kranjskem. V Odgo
voru, ki ga je Glavar napisal na osnovi svojih 24 - letnih
prakticnih izkušenj, je podrobno in strokovno popisano
cebelarjenje na Kranjskem. Še posebej so pomembni
njegovi izvirni predlogi, kako odpraviti ovire, ki zavirajo
razvoj cebelarstva. Pri tem je postavil v ospredje:
»... izobraževanje cebelarjev, cebelarsko šolo in zako
nodajo ter vprašanje slovenske cebelarske literature ...«
- Mihelic (1976). Glavar že v Odgovoru obUublja, da bo
kmetom ob nedeljah in praznikih ob prostih urah ustno
razlagal cebelarski nauk. Hkrati se je ponudil, da bi ce
belarsko znanje zapisal v domacem jeziku.



Umekova (2006) je povzela vsebino Glavarjevega
Odgovora in zapisala:

Dne 1. julija 1768 je odgovoril P. P. Glavar glede
izboljšanja cebelarstva, da cebelarstvo v deželi ni
neznano, a potrebno bi bilo, da bi se podložnike
poducilo. Zato je pripravljen, da napiše poduk za
podložnike. 223 P. P. Glavar je v svojem predlogu
odklanjal vsako silo in svetoval. da bi se revnim
podložnikom razdelili panji brezplacno in da se
razpišejo nagrade. Predlagal je, da bi zemljiške
gosposke uredile cebelnjake in dajale pouk
podložnikom o cebelarstvu. Smatral je, da je
Dolenjska mnogo bolj primerna za cebelarstvo
kot Gorenjska, ker je bolj ravninska. Ker je tu vec
paše, naj bi se na Dolenjsko pripeljale cebele od
drugod na pašo. Panji morajo biti iz lesa, ne pa koši
iz slame ali protja, ki jih grizejo miši. Cebelarstvo
se ne sme vpeljati pod pritiskom, da mora vsak
podložnik vzdrževati doloceno število panjev, ker bi
to pomenilo unicenje kmeta, ker je ta popolnoma
izcrpan in nima sredstev niti za vsakdanji kruh.
Kmetu, ki je brez denarja, naj bi se dalo najmanj
3 panje na racun komercialne blagajne in se mu
jih prepustilo za 3 leta brez odškodnine, da bodo
rojile. S tem bi prišli kmetje do cebel. Ce ne bi mogli
panjev po 3 letih odkupiti. naj se jih odvzame ali pa
proda. 224 Na pobudo P. P. Glavarja je zaprosila
Kmetijska družba komercni konses, da bi se ji dalo v
prihodnjih 5 letih iz komercialnega fonda vsako leto
200 goldinarjev, da bi nabavila panje in jih razdelila
med revne podložnike. 225 Z dvornim dekretom z
dne 30. septembra 1768 se je dolocilo, da dominiji
ne smejo odvzemati podložnikom medu in drugih
proizvodov cebelarstva po poljubni ceni in se je
dolocila kazen 50 dukatov za onega, ki bi to kršil.
226

(vir: Umek, Ema (2006). Kranjska kmetijska družba.
Arhivi, letnik 29, številka 1. str. 20.)

Umekova (2006) v nadaljevanju poroca, da so se na
predlog Kmetijske družbe »razdelile nagrade za cebe-
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larstvo, in sicer za Dolenjsko 100 goldinarjev, Notranj
sko 60 goldinarjev in za Gorenjsko 30 goldinarjev.
Gospostva pa so preko okrožnih uradov javljala, koliko
panjev jim je potrebno. Leta 1769 pa so se nagrade po
trdile še za naslednji dve leti. Dne 28. avgusta 1769 so
objavili nagrade za prihodnje leto. Do zadnjega oktobra
so morale gosposke ali župniki javiti tiste podložnike, ki
so se izkazali. Panji so se razdeljevali tudi v letu 1772 in
1773, ko je P. P. Glavar kupoval cebele za družbo.«

Vrhovec (1885) poroca: »Glede cebelarstva pa je bil
Glavar prva avtoriteta na Kranjskem ter sestavil lo1768.
jako obširne predloge, kako naj bi se zboljšalo cebe
larstvo v avstrijskih deželah.« Dunaj je bil s pomocjo
Odgovora podrobno seznanjen z naprednim cebelarje
njem na Kranjskem. Gregori (2010) je zapisal: »S svojim
odlicnim poznavanjem cebel in naprednega cebelar
jenja je torej Peter Pavel Glavar Antonu Janši tlakoval
uspešno strokovno pot na Dunaju. Njegova zasluga je,
da so za prvega ucitelja na dunajskem dvoru - in prav
zaprav na vsem svetu - izbrali neznanega kranjskega
mladenica. In ni jim bilo žal.« S to trditvijo se je mogoce
samo strinjati in dodati. da je bil Odgovor vsaj ena od
posrednih spodbud za ustanovitev Dunajske cebelarske
šole in izdajo cebelarskega patenta Marije Terezije (Bie
nenzuchtverbreitung ..., 1775).

1771 (Peter Pavel Glavar)
Presoja Humlovega opazovanja prahe matic s troti v
zraku v letu 1769 - pismo Petra Pavla Glavarja 25. 9.
1771

Glavar je dobil od kranjske kmetijske družbe v Ljubljani
v presojo Humlove zapise o prahi matic s troti v zraku.
Glavarjevo oceno z dne 23. septembra 1771 je družba
posredovala gornjelužiški cebelarski družbi skupaj s
Humlovim sestavkom in strokovnim mnenjem Mateja
Furlana.

Glavar je uvodoma pohvalil in pritrjeval Humlovi trditvi
o prahi matic s troti v zraku. Piše, da so mu to pripo
vedovali izkušeni gorenjski cebelarji in to je pri cebe
larjenju tekom sedemindvajsetih let spoznal tudi sam.
Glavar v nadaljevanju piše, da matica po oprašitvi ostaja



v panju ter je plodna vse živUenje. Popoldanski cas ob
toplem soncnem vremenu brez vetra je po njegovem
pravi cas za prašenje, ko matica pocasi prileze iz panja
ter po kratkem opazovanju panja hitro odleti. Cebele
postanejo nemirne, ce se matica dolgo ne vrne ter se
pomirijo po njeni vrnitvi. Glavar je spoznal, da je matica
razlicno dolgo odsotna, odvisno od njenega srecanja s
troti. Znak popolne sprašitve matice je belo nitje na zad
ku. Humlu, ki to ni razumel, je to pojasnil Matej Furlan.
Glavar na koncu svetuje kmetijski družbi, naj to njegovo
pismo posreduje gornjelužiški cebelarski družbi, da bo
Humlov zapis o prahi matic s troti v zraku tako potrjen
in sprejet v tisk.

1772 (Peter Pavel Glavar)
Peter Pavel Glavar castni clan gornjelužiške
cebelarske družbe

Kranjska kmetijska družba je Glavarjevo pismo o Hu
mlovem opazovanju prahe matic s troti v zraku posre
dovala Gornjelužiški cebelarski družbi skupaj s Humlo
vim zapisom, ki ga je nato objavila. Petra Pavla Glavarja
pa je leta 1772 (Gemeinnutzigen Arbeiten ... 1773) ime
novala za castnega clana:

b) ~~ten'IDlttglieber aut ',,~vfif~ftfd)en
~(ane· ·

~m ~ttet 'Paul ~(obaf, <})ritfltr ~ ~anb:
~reip !&Jl.f)~ho9t~umjtr(n)n. J 17'1..

Gemeinnutzige Arbeiten ..., 1773, str. XIV

1776 (Peter Pavel Glavar)
Prva slovenska cebelarska knjiga

Glavar je delal predvsem za napredek cebelarstva med
slovenskimi rojaki in je že leta 1768 zacel s pripravo
rokopisa cebelarskega ucbenika v slovenskem jeziku.
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Glavar (1768) cit. po Mihelicu (1934) je na koncu
Odgovora zapisal:

Kmetom pa hocem olajšati cebelarjenje s tem, da
jim bom ob nedeljah ustno tolmacil cebelarski nauk,
kateremu si laskam, da sem v deželi najbolj vešc.
Pokazal jim bom tudi dejansko pri svojih cebelah vsa
letna cebelarska opravila in spretnosti. Ce bo prišlo
do tega, da bi se cebelarstvo tu povsod vpeljalo in bi
se moji podložniki o tem poucili, se bo cebelarstvo
polagoma razširilo po vsem okrožju, po vsej deželi,
kar bo tudi Visokemu erarju v korist. Tega se lotevam iz
ljubezni do podložnikov kakor do te nedolžne živalce,
ki mi je edina zabava. Da, ce je slavni Kmetijski družbi
do tega, se ponujam, da bom vso svojo znanost (ker
sem se mogel na tako majhnem prostoru le prav
malocesa dotekniti) spravil na papir, da jo potem
po cirkularjih ali javnem tisku oznanim deželi. Zato
pa prosim potrpljenja, ker mi razen pozimi zaradi
mnogih drugih opravkov in lastnega poUedelstva ne
preostaja casa. S tem se slavni družbi najpokorneje
priporocam.
(vir: Mihelic, Stane, Anton Janša, Slovenski cebelar:
njegovo življenje, delo in doba, Ljubljana 1934, str. 38.)

Ali je Kranjska kmetijska družba kaj odgovorila na Gla
varjevo ponudbo, ni znano. Mihelic (1976) je zapisal,
da ga »... na misel, da bi napisal knjigo »0 prakticnem
splošnem cebelarstvu«, ni pripeljala Janševa leta 1771
izdana nemško pisana Abhandlung vom Schwarmen
der Bienen (prevod: Razprava o rojenju cebel), kakor
bi clovek sodil po naslovu Glavarjevega Pogovora, pac
pa ga je verjetno spodbudila, da se je dela lotil z vecjo
vnemo ... Glavarjev rokopis Pogovora šteje skupaj 691
oštevilcenih odstavkov in od tega je 233 originalnih
Janševih, 162 Janševih odstavkov je Glavar dopolnil,
296 odstavkov pa je originalnih od Glavarja«. Stabej
(1976) je poudaril: »Primerjava Glavarjevega rokopisa
z A. Janševo Abhandlung vom Schwarmen der Bie
nen pokaže takoj, da Glavarjev Pogovor od Zhebelnih
Rojou zdalec ni kak slovenski prevod Janševe Abhan-



dlung, ampak da je precej samosvoje Glavarjevo delo,
ki pa se opira na JanŠevo«. Tako je leta 1776 nastal
Pogovor od cebelnih roj ev, prvo strokovno cebelarsko
delo v slovenskem jeziku. Glavar je v tem delu napisal
tudi prvo in obširno slovensko cebelje in cebelarsko
izrazoslavje .

Umekava (2006) poroca, da je Glavar poslal svoj v slo
venskem jeziku napisani dopolnjeni prevod Janševe
knjige ocebelnih rojih na Kranjsko kmetijsko družbo
dne 26. julija 1779, vendar takrat ni izšel, ker naj bi se
»izgubil«. Rokopis je bil k sreci najden leta 1951 in po
tem jezikovno posodobljen izdan v knjigi Ob 200-le
tnici pisane besede o slovenskem cebelarstvu šele leta
1976.

Mihelic (1976) je predstavil Glavarja in njegovo knjigo
takole: »Glavar je pisal za preprostega, kakor pravi sam,
za neukega slovenskega cebelarja, Glavarjev Pogovor
ocebelnih rojih ni le prvi slovenski poljubno strokovni
tekst in cebelarski ucbenik, ki po svoji izcrpnosti, samo
stojnosti in pristnem slovenskem izrazju prekaša doma
la vse v 18. stoletju izšle slovenske poljudno strokovne
tekste, ampak veliko vec. V njem je namrec podana tudi
realna podoba tedanjega cebelarstva na Kranjskem,
njegove odlike in ovire, ki mu stoje nasproti, predlogi za
izboljšanje, skratka, tudi vse tisto, kar je nakazal že leta
1768 v Odgovoru in kar je še nadrobneje osvetlil v svo
jem porocilu kmetijski družbi ljubljanski.«

1781 (Peter Pavel Glavar)
Strokovni predlogi za izboljšanje in dvig kranjskega
cebelarstva

Pomembno je tudi Glavarjevo »Porocilo kmetijski
družbi v Ljubljani z dne 17. decembra 17810 potreb
nih ukrepih za povzdigo cebelarstva na Kranjskem, o
ustanovitvi cebelarske šole in organizaciji vaških ce
belarskih zadrug.« Dunajska dvorna pisarna je po izdaji
cebelarskega zakona in instrukcij za cebelarske mojstre
(Bienenzuchtverbreitung , Instruktion , 1775) tega
poslala skupaj s šestimi izvodi Vollstandige Lehre von
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der Bienenzucht (prevod: Popolen nauk o cebelarstvu
- Janša, 1775) tudi na Kranjsko, kjer ga je prejela tudi
kranjska kmetijska družba. Mihelic (1976) sporoca, da
je zaprosila nekatere clane, med njimi tudi Glavarja, da
napišejo mnenje, ali bi bilo koristno uveljaviti cebelarski
patent tudi na Kranjskem. Glavar je zaradi bolezni in
drugih zadržkov obsežno odgovoril šele 17. 12. 1781.

Mihelic (1976) piše: »Porocilo, Glavarjev doslej znani
zadnji cebelarski spis, obsega 43 listov, istega formata
kot ga ima Pogovor. Porocilu so dodana pravila za ce
belarsko vrtnarska šolo na Lanšprežu.« Mihelic (1989)
pa sporoca: »Vnovic je leta 1781 poslal Kmetijski družbi
v Ljubljani obširen dopis, v katerem se zavzema za usta
novitev cebelarske šole na Lanšprežu, za ustanavljanje
vaških cebelarskih združenj, navaja program pouka na
cebelarski šoli idr. Za ucitelja se ponuja Glavar sam. Po
uceval bi brezplacno, zaslužek, ki bi ga prejemal, pa bi
porabil za nakup cebel za podložnike. Ker na vse to ni
dobil od oblasti nobenega odgovora, je sam organiziral
cebelarski pouk za podložnike in prvo cebelarsko za
drugo.«

1781 (Peter Pavel Glavar)
Pravila za cebelarsko vrtnarsko šolo na Lanšprežu

Glavar je porocilu iz leta 1781 na koncu dodal štiri pra
vila za cebelarsko šolo: Osnutek ureditve državnega
ucitelja cebelarstva, osnutek za vajence, nacrt za sploš
no koristno cebelarsko vrtnarska šolo pod gospostvom
Lanšprež in pouk za skrbnika.

Pravil za cebelarsko šolo po vsebini in v obliki, kot jih je
napisal Glavar, po do sedaj znanih podatkih nismo zas
ledili. Napisal je štiri pravila, ki jih je vsebinsko prilagodil
udeležencem šole in tudi gospodarskim razmeram na
gospostvu Lanšprež. S poucevanjem cebelarstva je
želel svojim podložnikom pomagati iz njihovega sla
bega gmotnega stanja in razširjati cebelarstva kot po
membno gospodarsko panogo. Pri tem je poleg teda
njih splošno znanih tehnik cebelarjenja upošteval tudi
zakonska dolocila Marije Terezije in svoje dolgoletne



izkušnje ter postopke ravnanja s cebelami. Med dolocili
posebej izstopajo:
- pouk v deželnem (slovenskem) jeziku,
- organiziranje skupnih cebelnjakov,
- dopolnjen Janšev cebelarski nauk,
- prednost imajo vajenci, ki znajo brati in pisati,
- šolanje poteka od zacetka marca do konca oktobra
na posestvu Lanšprež,
- v skupno cebelarstvo lahko vstopi vsak lanšpreški
podložnik,
- stalna prisotnost skrbnika skupnega cebelnjaka od
marca do oktobra,
- sistematicno pregledovanje panjev in spremUanje stanja,
- pregledi panjev, razvrstitev v šest razredov in doloci-
tev ukrepov cebelarjenja,
- vodenje zapisnikov o stanju panjev,
- jesenska tehtanja in letni obracun.
Glavar je v pravila vkljucil svoje bogato teoreticno zna
nje in dolgoletne prakticne izkušnje s cebelarjenjem.
Glavarjeva pravila niso bila uradno potrjena in odo
brena, ker je to preprecil dvorni dekret o ukinitvi javnih
uciteUev cebelarstva, ki je bil izdan 31. oktobra 1781.
PredstavUajo pa enkraten in zelo pomemben dokument
iz zgodovine svetovnega in še posebej slovenskega ce
belarstva.

Pravila Petra Pavla Glavarja za cebelarsko vrtnarsko
šolo na Lanšprežu iz leta 1781 je uredil in objavil Šalehar
(2013) in dostopna so tudi na dLib.si.:
http://www.dlib.sif7U RN=U RN:N BN :SI:DOC-GU6N-
H100 - 20. 2. 2014

1781 (Peter Pavel Glavar)
Prva cebelarska šola na Kranjskem (Lanšprež) in pou
cevanje v slovenskem jeziku

Mihelic (1976) poroca: »Kakor vse kaže, pa Glavar ni
cakal na »odlocbo,« s katero naj bi bila ustanovljena na
Lanšprežu cebelarska šola in on imenovan za ucitelja,
in tudi ne na dovoljenje za ustanavljanje vaških cebe
larskih zadrug, kajti v pismu Tomlju z dne 28. novembra
1781 (povzeto Glonar (1938)) beremo:
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»Moji decki imajo pri cebelarjenju vec srece. Glavnica
600 goldinarjev je letos vrgla 6 fl 45 kr obresti. Sedaj
imam vsak vecer z njimi nauk, ki ga zvesto poslušajo.
Ko sem namrec videl napredek, sem obljubil onim,
ki bi se najboljše ucili, nove cebele, ki bi bile njihova
skupna last, na ta nacin, da bi mi glavnico, ki sem jo
dal na razpolago, pocasi vracali s strdjo. Deloma pa so
iz dobicka letošnjega leta delež kakih 15 goldinarjev
pustili v blagajni, da se lahko kupijo nove cebele, ki
jih mislim naložiti na voz. Ti lahko med tem kam do
marca mirno za ta znesek nakupiš panjev (ampak ne
okuženih!) recimo pri onem Rožmanu vLahovicah,
ali na kakem drugem kraju v stran od Komende, kjer
se je vgnezdila kuga.«
(vir: Slovenski cebelar (1938), letnik 41, številka 11, str.
170 - 171. URN:NBN:SI: DOC-UT8TZSCF from

'-

Podatkov, koliko casa je delovala cebelarska šola na
Lanšprežu, ni na voljo. Glavar je takrat tudi že bolehal in
cez tri leta umrl.

1836, 1844 (Jurij Jonke)
Krajnski Zhebelarzhik - tretja izdana slovenska cebe
larska knjiga

Jurij Jonke (1777-1864) je leta 1836 napisal knjigo
Krajnski zhbelarzhik, leta 1844 pa je pod enakim nas
lovom izšla popravUena in dopolnjena izdaja. Knjigi sta
zapolnili veliko vrzel, ki je takrat zevala pri nas na po
drocju cebelarske literature. To je obenem prva knjižna
publikacija, ki so jo objavili Kocevarji. Jonkejev »Krajnski
cebelarcik« (1836) je po Janševi (Popolno podvuzhenje
sa vsse zhebellarje - 1792) in Danjkovi (Celarstvo - 1831)
tretja knjiga o cebelarstvu v slovenskem jeziku. Knjigi
sta napisani v nemšcini, aje Jonke sam poskrbel za
prevod in izdaji v slovenskem jeziku. Jezikovno sta deli
pripravljeni zelo skrbno in v skladu s cebelarskim izraz
jem. Zato predstavljata pomemben prispevek k sloven
ski cebelarski terminologiji.



Delo pokriva celotno podrocje cebelarjenja od tehnik
cebelarjenja. prevozov na paše in biologije cebel do
njihovih bolezni in medovitih rastlin. Knjiga je polna
prakticnih nasvetov, kar odraža avtorjevo razgledanost
na tem podrocju. Zavedati se moramo, da je avtor ce
belaril v panjih, v katerih še ni bilo mogoce premikati
satja, in je bilo zato opazovanje dogajanja v cebelji dru
žini veliko zahtevnejše. kot je v sedanjem casu. Avtor
ob vsaki priložnosti poudarja, da je treba cebelariti v
mocnih družinah in skrbeti, da imajo vedno dovolj hra
ne. Zavzema se tudi za saditev medovitih rastlin, zlasti
drevja.

Ce predpostavljamo, da je bila knjiga namenjena cebe
larjem, ki so jih zanimali prakticni nasveti, kako najbolje
cebelariti, je knjiga v celoti izpolnila svoje poslanstvo in
bila dragocen pripomocek.

1837-1843 (Jurij Jonke)
Jonkejeve objave o cebelarstvu v Illyrisches Blatt

Potem. ko je izdal leta 1836 svojo prvo knjigo Krajnski
zhbelarzhik, je Jonke zacel objavljati leta 1837 tudi v
Illyrisches Blatt. Že v teh prvih Jonkejevih objavah pri
hajajo do izraza Jonkejevo znanje, prakticne izkušnje in
njegova splošna izobraženost. Prebiral je številne druge
tiske, casopise in knjige. V predstavljenih objavah se od
ziva na objave o cebelarstvu v Gratzer Schreibkalender
(1837) in Wiener Zuschauer (1843). Zaenkrat pa še ni
uspelo dobiti originalnih objav, da bi lahko kriticno pre
sodili utemeljenost Jonkejevih pripomb. Drugi clanek
v Illyrisches Blatt (1837) podpisan z inicialkama »G. J.«,
je o kakovosti letošnjega medu. pa kaže na Jonkeja kot
gospodarnega cebelarja. Tudi tretji sestavek je podpisan
z inicialkama »G. J.« in ga je Jonke objavil leta 1843.
V njem kriticno presoja clanek o cebelarstvu, ki ga je
napisal W. Menzel in je bil objavljen v casopisu Wiener
Zuschauer.
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1846-1851 (Jurij Jonke)
Prve objave o kranjskem cebelarstvu v Bienen-Zeitung

Jonke je bil prvi iz tedanje Kranjske. ki je že leta 1846
pisalo kranjskem cebelarjenju v tedaj vodilni cebelarski
reviji Bienen-Zeitung. V letih od 1846 do 1851 je v njej
objavil 11 sestavkov. Te objave so še kako pomembne
za zgodovino slovenskega cebelarstva. Njegove objave
potrjujejo. da je imel Jonke veliko teoreticnega in prak
ticnega znanja o cebelarstvu ter da je bil gospodaren
cebelar. ki ne skrbi samo za današnji dan, ampak tudi za
cebelarjenje v prihodnjih letih. ko bodo lahko presene
tila sušna leta. Cebelarji so pred stoletjem in pol brali.
bili so izobraženi, borili so se za »cebelarski prav« in bili
so kriticni, pravi vzor za pot napredka. Vse to pa razbe
remo tudi v Jonkejevih objavah.

1857 (Jurij Jonke)
Instrukcije za poucevanje cebelarstva za ucitelje ljud
skih šol na kmetih in Krajnski Zhebelarzhik (1844)

Jonke je leta 1857 na prošnjo Kranjske kmetijske družbe
napisallnstrukcije za poucevanje cebelarstva za ucitelje
ljudskih šol na kmetih. Kot ucbenik je predlagal drugo
dopolnjeno izdajo knjige Krajnski Zhbelarzhik iz leta
1844. Vseh dokumentov sicer še nismo našli, a zapisi
v delovodniku Kranjske kmetijske družbe za leto 1857
potrjujejo, da je bila odredba št. 4275. s katero je dežel
na vlada zaprosila za instrukcije. kako bi se usposobili
ucitelji za cebelarjenje, in kako bi o tem pri uci li mlade,
posredovana Jonkeju. Ta jih je izdelal in oddal družbi,
ki jih je posredovala kranjski deželni vladi. Instrukcije so
bile potrjene in dne 13. 9. 1857 je bila izdana odredba
št. 11144 (kopija je v Arhivu RS), s katero je spodbudila
in obvezala ucitelje k cebelarjenju. Jonkejev Krajnski
zhbelarzhik (1844) pa je dolgo vrsto let služil kot ucbe
nik. Preprosto napisana cebelarska knjiga, ki temelji na
dolgoletnih prakticnih izkušnjah avtorja, je vzgajala in
ucila slovenske cebelarje vec desetletij. Ucitelji na de
želi so postali glavni pospeševalci cebelarjenja. Temu se
je z razdeljevanjem panjev in premij pridružila Kranjska
kmetijska družba.



1857-1862 (dr. Philip Rothschi.itz)
Prvi opis in poimenovanje kranjske cebele v sestavku
Aus Unterkrain (Z Dolenjske) v Bienen-Zeitung in prvi
izvozi kranjske cebele

Jonke je pisal med svojim šestdesetim in osemdesetim
letom, v svojih zrelih letih, potem ko je imel za seboj
najmanj trideset let prakticnih izkušenj s cebelarjenjem.
Pisal je preprosto in razumljivo za vse, ki so se ukvarjali
s cebelarstvom. Tako je pomembno prispeval k razvoju
slovenskega cebelarstva.

l,l"i;)ft~1 ••• ~ III J\IfI
~.lIla:ml. t'l, lIcfnl
Itn!, 1ll.l1~1tl4""""~11 -tli
Jrl_~:I~"', .\~i",.ll~
~lllli"~(.Ul ~It _fi l~tfn
~~llh"H~I'IIHI.ull ttr~>\fn.
'fXfNII l4.f •• r ~,. nt ur

~""II:.U·'ll.

tlf1'n\1~fAtbm 1'1"1l

"". 1\llbnn& $dJlllib.

WIl~;lCUr('Cll<l:id}fr.~l, 8. i:'frobcl' 11>57.

Ucreill5 bClllfdjcr .JJicnclltoirlijc.

Dr, .!'inr! .l3nrllJ

~ ieltelt~

Zapisi o zgodovini kranjske cebele, še posebej slovenski,
pogosto omenjajo objavo clanka Aus Unterkrain (Z Do
lenjske) iz leta 1857, ker je kranjska cebela v njem podrob
no opisana in neposredno poimenovana. Le redkokdaj pa
je pri tem omenjeno, da je avtor poslal uredniku v presojo
tudi nekaj primerkov naših cebel. To je temeUna objava o
kranjski cebeli in oznacuje zacetek njenega pohoda v svet
ter zacetek poti do njene uveUavitve in priznanja z vpisom
v sistematiko medonosnih cebel.

Jonkejev »Krajnski cebelarcik« (1836) je po Janševi
(Popolno podvuzhenje sa vsse zhebellarje - 1792) in
Danjkovi (Celarstvo - 1831) tretja knjiga o cebelarstvu
izdana, v slovenskem jeziku. Jonke jo je napisal v nem
škem jeziku, a je sam poskrbel, da je bila prevedena v
naš jezik. Napisal jo je pri svojih šestdesetih letih starosti
in to je po do sedaj najdenih podatkih njegova prva
objava. Pred tem ni objavil ne v nemškem in ne sloven
skem jeziku nobenega dela ali sestavka. Leta 1844 je
izšla v nemškem in slovenskem jeziku druga dopolnjena
in razširjena izdaja. Jonke je z obema knjigama znatno
pripomogel k razvoju slovenskega cebelarstva v 19.
stoletju. Slovenska izdaja v letu 1844 je bila v petdesetih
letih 19. stoletja ucna knjiga o cebelarstvu na tedanjih
osnovnih šolah.

Prvo Jonkejovo objavo v serijskih publikacijah smo
našli v Illyrisches Blat v letu 1837. Od leta 1846 pa je
Jonke vse do leta 1852 redno objavljal v nemški ce
belarski reviji Bienen-Zeitung. Porocal je o posame
znem cebelarskem letu na Kranjskem oz. Iliriji. Veliko
je objav, v katerih je kriticno presojal nekatere objave o
cebelarstvu ali pa je odgovarjal kritikom njegovih knjig
- v Illyrisches Blatt, Vereinigte Frauendorfer Blatter in
Bienen-Zeitung. Med drugim se je odzval tudi na ce
belarske nauke Dzierzona, ki je bil med najpomemb
nejšimi strokovnjaki na podrocju cebelarstva v 19. sto
letju. Trmasto in odlocno je vztrajal pri svojih trditvah,
ki pa žal niso bile vedno tudi prave. V slovenskem jezi
ku sta dve objavi v Kmetijskih in rokodelskih Novicah.
Skupaj smo v serijskih publikacijah našli 23 objav, ki jih
je napisal Jonke.

1836-1864 (Jurij Jonke)
Publicisticna dejavnost (knjige, clanki, ocene, ...)

Veliko pa je objavo Jonkeju in v povezavi z njim. Prvi
zapis je iz leta 1824, ko je v Intelligenz= Blatt zur Lai
bacher Zeitung pod številko 632 naveden Jonke kot
darovalec. Drugi zapis iz leta 1833 v Laibacher Zeitung
poroca, da je bil Jonke na letnem zboru kranjske kme
tijske družbe dne, 2. 5. 1833, izvoUen za rednega clana.
Takih in podobnih objav je do sedaj najdenih 90.

Naslovnica serijske publikacije Bienen-Zeitung, v kateri
je bil leta 1857 objavljen clanek »AUS UNTERKRAIN«
izpod peresa dr. Philippa Rotzhschutza.
(vir: Roschutz, P.Aus Unterkrain. 13(1857) 19, str. 225 
226, Bienen-Zeitung)

Rothschutz v clanku piše: »...Obstaja pa ena pridna in
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utrjena ce bela, taka je kranjska. Že marca, ko sneg še
kje leži, zacnejo svoje delo in z neverjetno mocjo pre
nesejo pogoste nenadne spremembe vremena. Samo
pred velikimi mrazi varujejo uboge prid ne živalce v
vetrovno zracnih bivališcih, skoraj nikjer tako kot v se
verni Nemciji, ceprav je tukaj mraz, ker je Kranjska go
rata dežela, pozimi hujši kot bi clovek verjel.

Vse, kar je povedano za italijanske cebele, velja po
polnoma enako za tukajšnje: so neutrudne v vsakem
letnem casu, dajo veliko rojev, kljub temu pa zberejo
veliko medu in tako rekoc ne pikajo; najmanj lahko dam
castno besedo, da me tu ni picila nobena (7) cebela.
Moram pa potrditi, da med tukajšnjimi in italijanskimi
cebelami nisem našel nobene razlike v barvi. Pismu jih
nekaj prilagam in prosim spoštovano uredništvo, da
ugotovi morebitne razlike. Ce pa želijo nekateri nemški
cebelarji z nakupom tukajšnjih cebel narediti poskus,
sem jim pripravljen ponuditi roko. En roj tukaj stane 5 fl
ali 8,33 Rthlr. Za to ceno sem pripravljen spoštovanim
interesentom dobro zapakirane poslati po železnici, ce
bodo nakazali vsoto na gospodarstvo v Neudorfu bei
Ratschach (Nova vas pri Radecah) na Dolenjskem.«

Prav tako je Rothschutzeva zasluga, da je dobila 'siva
planinska cebela' (alpska cebela), ki je razširjena pri nas,
ime kranjske cebela. Poimenovanje »KRANJSKA CEBE
LA«je v clanku »AUS UNTERKRAIN« zapisano v nem
škem jeziku kot »DIE KRAINISCHE BIENE«

(vir: Roschutz, P.Aus Unterkrain. 13(1857)19, str. 225 
226, Bienen-Zeitung)

V Bienen-Zeitung pa je bil leta 1859 objavljen njegov
clanek »Aus Krain im Oktober 1858« (Iz Kranjske v ok
tobru 1858), iz katerega lahko razberemo, da je bila nje
gova ponudba kranjskih cebel za nemške cebelarje za
nimiva in da je dobil veliko narocil. Zaradi dopolnjevanja
lastnega cebelnjaka in vrocega vremena, neprimernega

za prevoz cebel, vseh ni mogel takoj izpolniti, zato je
prosil za oprostitev zamude. Ta zapis pa sicer potrjuje
zacetke trgovine s kranjsko cebelo.

Clanek Aus Unterkrain je zbudil pri cebelarjih, še po
sebej pri nemških, veliko zanimanja. Raziskava objavo
kranjski cebeli med leti 1857 in 1879 (Šalehar in Gregori,
2010), od poimenovanja do priznanja, je potrdila, da
clanek »Aus Unterkrain« zacenja številne objave (skupaj
165) s podatki o preizkusih kranjske cebele v razlicnih
evropskih deželah. Številni so tudi menili, da so kranjske
cebele pravzaprav italijanske. Po morfoloških lastnostih
bi jim morda lahko v nekaterih primerih celo delno pri
trdili, ker so se populacije kranjske in italijanske cebele
meša le tudi tedaj. Vendar so za naše kranjske cebele
znacilne še številne druge lastnosti: mirnost, pridnost,
krotkost, zgodnja in pogosta rojivost ter donosnost, ki
so jih kmalu spoznali in potrdili številni cebelarji v tujini
ter o tem tudi pisali v svojih objavah.

1868-1909 (Emil Rothschiitz)
Prvi Kranjski trgovski cebelnjak (1868) - izvozi in šir
jenje kranjske cebele, listovni panj

Posebej dobro je kranjsko cebelo poznal baron Emil
Rothschutz (sin dr. Philippa Rotschutza), ki je bil zelo
razgledan in izobražen na podrocju cebelarstva. Zna
nje mu je omogocalo, da je o kranjski cebeli napisal
številne in poglobljene strokovne clanke, s katerimi je
odlocilno prispeval k njeni vsestranski prepoznavnosti.
Še posebej je zaslužen za širjenje kranjske cebele in
za cebelarjenje z njo. Leta 1868 je ustanovil na gradu
Podsmreka pri Višnji gori tako imenovani Krainer Han
delsbienenstand (Kranjski trgovski cebelnjak), ki je pos
talo središce cebelarskega dogajanja na Kranjskem, ter
se širokopotezno lotil trgovine s cebelami. V obratu so
bili velika mizarska in kleparska delavnica, kljucavnicar
ski obrat ter satnišnica, v njih pa je bilo zaposlenih od
30 do 35 delavcev. Ustanovitvi trgovskega cebelnjaka je
sledila obsežna propaganda, tako doma kot v tujini, in
s tem je bila kranjski cebeli odprta pot v Evropo in dru
gam po svetu.
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Za potrebe trgovine s cebelami je Emil Rothschutz v
Podsmreki na površini približno 300 m2 postavil šti-
ri cebelnjake, v katere je lahko namestil vec kot tisoc

panjev. V cebelnjakih so bili loceno posta::rljeni listovni
panji in preprosti kmecki panji - kranjici. Ze maja in ju
nija leta 1867 so 150 narocnikom poslali približno 800
panjev cebel, leto pozneje pa že vec kot 1100. Leta
1890 je bilo iz Višnje Gore poleg drugega poslanih 1200
družin v panjih s satniki, 1400 družin v kranjicih, vec
tisoc kosov razlicnih cebelarskih potrebšcin in nekaj sto
listovnih panjev.

Rothschutz je skonstruirallistovni panj in ga leta 1869
razstavil na »potovalnem zboru nemških kmetijcev in
gozdarjev«. Oglaševal je tako v razlicnih tujih cebelar
skih revijah kot tudi v domacih casopisih. Izdajal je ob
sežne prodajne kataloge in cenike.

Preveliki stroški z založniško dejavnostjo, vse vecja kon
kurenca drugih trgovcev s cebelami, pa tudi težave z
zdravjem so povzrocili, da je podjetje zacelo propadati.
Januarja 1909 je šlo podjetje »Krainer Handelbienen
stand Baron Rotschutz v Podsmreki pri Višnji Gori« v
stecaj. Grad Podsmreko in podjetje je kupil industrialec
Peter Majdic.
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Grad Podsmreka pri Višnji Gori
Naslovnica cenika Krainer Handelsbienenstand leta
1894

Zaslugi clanov družine cebelarjev Rothschutz sta pred
vsem strokovna in vsestranska popularizacija kranjske
cebele ter posredovanje genskega materiala, na podlagi
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katerega je bila naša cebela prepoznana kot samostojna
podvrsta Apis mellifera carnica. Njena tipska lokaliteta je
Kranjska, torej zdajšnja Slovenija.

1868 (Emil Rothschiitz)
Kranjska kmetijska družba in pospeševanje cebelar
stva

Emil Rothschutz je bil clan Kranjske kmetijske družbe,
kjer je delal na pospeševanju cebelarstva. Družbo je
zastopal na številnih srecanjih avstrijskih in nemških ce
belarjev ter na cebelarskih razstavah. V Naznanilu - prvi
zvezek, letnik 1871 (Glede izvrševanja lanskih ....., 1873)
piše, da je baron Rothschutz za povzdigo domacega
cebelarjenja po Dzierzonovi metodi dolocil premije za
tiste ljudske ucitelje, ki cebelarijo po tej metodi in imajo
doloceno število Dzierzonovih panjev. Premije bi se
delile tri leta: 1872, 1873 in 1874. Kmetijsko družbo je
prosil, da bi premije, ki bi jih sam podeljeval, razglasila.
Prošnja ni bila sprejeta. Za cebelarstvo je bilo predvide
nih za leto 1870 150 gld državnih subvencij.

1873 (Emil Rothschiitz in Josip Jeric)
Ustanovitev kranjskega društva za umno cebelarstvo
(1873), prvo predsednikovanje (Emil Rothschutz) do
leta 1875

V zgodovini slovenskega cebelarstva je pomembno tudi
leto 1873, ko je bilo v Ljubljani ustanovljeno kranjsko
društvo za umno cebelarstvo. V Pravila (Pravila , 1873)
društva so v drugi clen med drugim zapisali: » izdaja-
nje poducnih spisov, zlasti v družtvenem listu; veckratni
shodi cebelarjev zapored po raznih krajih in mestih
sklenjeni z razstavami in darili; naprava družtvene zbir
ke poducnih spisov, knjig in cebelarskega orodja, ter
tudi bralnega družtva; obdarovanje pridnih cebelarjev
v spodbudo drugim, ....; preskrbljevanje pripravnih pa
njev in drugega orodja, kolikor mogoce po nizki ceni;
delenje doticnih semen; naprava zgledne cebelarije za
poduk ...«. Vabilo na pristop k cebelarskemu družtvu za
Kranjsko in sosedne dežele so podpisali pobudniki:



'ab' Qdb :

Program cebelarske šole (Rokopisje precital g. Primož Debe
njak, prevod in strokovna redakcija prof. dr. Andrej Šalehar):

Vabilo, 1873

Prvi predsednik kranjskega društva za umno cebelar
stvo je bil v letih 1873 - 1875 Emil Rothschutz. Odbor
kranjskega društva je kranjsko kmetijsko družbo veckrat
zaprosil za denarno pomoc novoustanovljenemu dru
štvu in predlagal povecanje sredstev za nakup cebeljih
panjev za ucitelje in revne kmetovalce. Clanarina za
clanstvo v kranjskem cebelarskem društvu je bila za
ucitelje in revne kmetovalce polovicna.

1873,1874 (Emil Rothschi.itz)
Predlog in program za cebelarsko šolo (Bienenzu
chtschule) na gradu Podsmreka pri Višnji Gori (1873 ....)

V imenu leta 1873 ustanovljenega kranjskega društva za
umno cebelarstvo je njen predsednik Emil Rothschutz
že isto leto predlagal ustanovitev cebelarske šole. Za
realizacijo tega predloga je dne 20. februarja 1874 pos
lal na vodstvo Kranjske kmetijske družbe podroben pro
gram za cebelarsko šolo (Bienenzuchtsschule) na gradu
Podsmreka pri Višnji Gori.

Naslovna stran Program cebelarske šole na gradu
Podsmreka
SI AS 533, SB/10 5, Bienensubventionen
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1. Teoreticno prakticni ucni tecaji cebelarstva so v po
letnih mesecih in trajajo, da bi izmenoma omogocili
udeležbo vecjemu številu uciteljev, dvajset dni v sedmih
ponovitvah. Prvi tecaj se pricne prvega junija in zadnji
konca 20. oktobra.
II. Tecaj vkUucuje gradiva po Rothschutzovem ucbeniku
(Baron E. Rothschutz' Illustrirter Bienenzuchts-Betrieb :
ein Hilfs- und Handworterbuch fur Schule und Haus. 1.
Vorarbeiten in Theorie und Praxis) in sicer:
A. 1.mesecna opravila pri cebelnjaku;

2. cebelarska flora v Avstriji, posebej v južnih
deželah monarhije, ponazorjena z zasajenenimi
medovitimi rastlinami, zbirkami semen, herbariji
in slikami ter povezano z botanicnimi ekskurzijami;
3. nabiralne snovi in cebelji produkti, njihova
znanstvena pojasnitev in prakticna uporaba;
4. naravna zgodovina cebele, pasme in varietete,
notranji in zunanji organi, tri vrste cebel, njihova
delitev dela in instinkti, pojasnjeno z
anatomskimi preparati, zbirkami in ilustracijami;
5. bolezni cebel in cebeUi škodUivci (zbirke in risbe);
6. ravnanje s cebelami in prakticna reja po Dzi
erzonu v primerjavi s krajevno obicajnimi koši
ali panji posameznih avstrijskih dežel s pona
zoritvami in pojasnili, o cebelnjakih, strojih in
napravah; pašna reja skupaj s cebelarskimi eks
kurzijami na sosednje kmecke cebelnjake;
7. kratko poucevanje tehnike izdelave
cebelnjakov, panjev in rekvizitov ter samostojna
prakticna izdelava v mizarskih delavnicah.

B. Predavanja o strokovnih pomožnih vedah:
a. geografska razširitev in zgodovina cebele,
b. simbolika in mitologija cebelarstva v
zgodovinskih obdobjih,
c. statistika,
c. zakonska dolocila,
d. podpore s strani kmetijstva,
e. dejavnost društev,
f. cebelarska literatura, bibliografije in casopisi,
z biografskimi skicami.



III. Pouk bo potekal v obeh deželnih jezikih dnevno,
razen ob nedeljah in praznikih, v posebni za to izgrajeni
ucilnici. Dopoldne bo teorijo predaval vodja ustanove,
popoldne pa bodo prakticne vaje in demonstracije, ki
jih bo vodil prvi cebelarski mojster. Za potrebe pouka
bo v štirih samostojnih poslopjih na razpolago vec kot
400 Dzierzonovih panjev vseh oblik in dežel, ki jih bo
nudil lastnik ustanove, kakor tudi delno obstojece, del
no pa nabavljene zbirke preparatov, cebeljih proizvodov
in nadomestkov, cegelnjakov, strojev in naprav, knjižni
ca, strokovni casopisi in drugo.

IV. Vsak udeleženec dobi potrdilo o vpisu in na koncu
spricevalo o obiskovanju (frekvenca); na posebno željo
gojencev je mogoce opravljati ustni izpit pred izpitno
komisijo, ki jo sestavljajo clani centralnega odbora
kmetijske družbe, odbora kranjskega cebelarskega
društva in vodja ustanove.

V. V skladu z okolišcinami lahko ustanova razširi preda
vanja na kmetijstvo, vrtnarstvo in sadjarstvo.
VI. Prehrano in stanovanje si lahko udeleženci brez ka
kršenkoli problemov dobijo v bližnji gostilni ali v 10 mi
nut oddaljeni Višnji gori. Oddaljenost od Ljubljane je po
sedanji državni cesti okoli 3 in pol ure vožnje.

VI. Kar se tice discipline se bo ustanova ravnala po pra
vilih na kmetijskih srednjih šolah.
Prvo novico o reševanju vloge za subvencionira-
nje deželne cebelarske šole, ki jo je predlagal baro~
Rothschutz, kjer naj bi se šola li ucitelji iz Kranjske, Sta
jerske, Koroške, Gorice in Istre, je objavil Laibacher Ze-
itung (Locales , 1874). Pisec predlog pozdravlja, ker
bo šola prinesla Kranjski korist in slavo. Prav tako je za
pisano, da v Avstriji ni boUšega strokovnjaka za vodenje
take šole kot je predsednik kranjskega društva za umno
cebelarstvo baron Emil Rothschutz.

Predlog za cebelarsko šolo na gradu Podsmreka je,
kljub velikemu zanimanju predvsem uciteljev, splaval po
vodi, ker niso bila odobrena zaprošena sredstva za po
stavitev ucnega cebelnjaka in za štipendije za slušatelje.
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1873-1875 (Emil Rothschi.itz)
Revija Die Krainer Biene (1873-1875)

Z ustanovitvijo Kranjskega društva za umno cebelar
stvo je povezan tudi pricetek izhajanja cebelarskih revij
na Slovenskem: Slovenska cebela in Die Krainer Biene.

Nemško razlicico Die Krainer Biene, ki je izhajala tri leta
(skupaj 35 številk), je urejeval Emil Rothschutz.

1873-1882 (Josip Jeric)
Urednik prve slovenske cebelarske revije Slovenska
ce bela (1873-1882)

Josip Jeric je prevzel urejevanje revije Slovenska ce bela
po Vatroslavu Holzu, ki je bil urednik prvih šestih številk
prvega letnika leta 1873. Od sedme številke leta 1873 do
dvanajste številke leta 1882 pa je revijo urejeval Josip
Jeric.

1873-1884 (Josip Jeric)
Podpredsednik (1873-1875) in predsednik slovenske
ga društva za umno cebelarstvo (1876-1884)

Josip Jeric je bil leta 1873 soustanovitelj kranjskega
društva za umno cebelarstvo in do konca leta 1875

njegov podpredsednik. Po odstopu prvega predsednika
Emila Rothschutza je bil leta 1876 za predsednika slo
venskega društva za umno cebelarstvo izvoljen Josip
Jeric, ki ga je vodil do leta 1884.

Leta 1876 so na obcnem zboru društva sprejeli v slo
venskem jeziku napisana dopolnjena pravila Slovenske
ga društva za umno cebelarstvo.
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1879 (Emil Rothschiitz, dr. PoUmann)
Vpis kranjske cebele v zoološko sistematiko medo
nosnih cebel in sodelovanje Emila Rothschutza z dr.
Pollmannom

Dr. Pollmann, docent za cebelarstvo na univerzi v
Bonnu, je leta 1875 v svoji prvi knjigi Die Honigbiene
und ihre Zucht (prevod: Medonosna cebela in njeno
gojenje) opisal tudi kranjsko cebelo. Tu je prvic zapi
sano znanstveno ime za kranjsko cebelo Apis mellifica
carnica. Še obširneje pa jo je predstavil leta 1879 v svoji
drugi knjigi Werth der verschiedenen Biennenracen und
deren Varietaten, bestimmt durch Urtheile namhafter
Bienenzuchter (prevod: Vrednost razlicnih cebeljih
podvrst in njihovih varietet, dolocena po sodbi prizna
nih cebelarjev). V poglavju z naslovom »Die krainische
Biene, Apis mellifica carnica« je na šestih straneh zbral.
kaj so o kranjski cebeli pisali: Berlepsch, Dathe, Dzier
zon, Rothe, Rothschutz in Pollmann (vecina povzeto iz
objav v Bienen - Zeitung ali osebna pisma). Pollmann
poroca o Rothschutzovih osebnih pismih in da »naj-

lepše kranjske cebele pošilja baron Rothschutz, katere
so bolj svetlo rumene kot banatsko-kranjske pasme«.
S tem je bila kranjska cebela kot avtohtona populaci
ja (podvrsta) tudi dokoncno priznana in našla je svoje
mesto v zoološki sistematiki medonosnih cebel, kar
potrjuje tudi njeno sedanje znanstveno poimenovanje:
Apis mellifera carnica, Pollmann 1879.

1890-1893 (1-6) (družina Rothschiitz)
Revija Imkers Rundschau

Družina cebelarjev Rothschutz je z urejanjem in izdaja
njem revije Imkers Rundschau, Fachblatt fur Bienenzu
cht (prevod: Cebelarski razgledi, Strokovni list za cebe
larjenje) od leta 1890 do 1893(1-6) zapolnila praznino,
ki je v slovenskem cebelarskem strokovnem period ic
nem slovstvu nastala po prenehanju izhajanja revije
Slovenski cebelar in sadjerejec (1889). Revija je izhajala
enkrat na mesec od januarja 1890 do junija 1893. Revijo
je v samozaložbi izdajalo podjetje Krainer Handelsbie
nenstand (prevod: Kranjski trgovski cebelnjak), katerega
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sedež je bil na gradu Podsmreka pri Višnji Gori. Revija je
sicer pisana v nemškem jeziku, vendar je že s tem, da je
izhajala v Višnji Gori, veliko prispevala k potrditvi in po
znavanju naše kranjske cebele. Temelje za izdajanje pa
moramo iskati tudi v cebelarskem znanju družine ce
belarjev Rothschutz, kot ga dokazuje tudi še za zdajšnji
cas moderna usmeritev programa revije v trajnostno
cebelarjenje.
Program revije je bil predstavljen v uvodnem clanku
prve številke z naslovom »Die Leistungen der Bienen
und Pflanzen in Dienste der Natur unter Mitwirkung des
Menschen« (prevod: Koristno delovanje cebel in rastlin
v naravi ob sodelovanju cloveka), v katerem je pod crto
zapisano (prevod): »Ta naslov na kratko povzema pro
gram revije - negovati poznavanje tesne soodvisnosti
med živalskim in rastlinskim svetom in iz tega snovati
napotke, ki bodo koristni za cebelarjenje in splošno
kulturno življenje. To je vodilna misel, ki jo bo gojila
»Imkers Rundschau« ter tako dolocala svoj namen in
svoje usmeritve. Zaradi tega so vkljucene tudi vsebine
iz sadjarstva in vrtnarstva«. Osrednja vsebina revije so
najrazlicnejše objave ocebelah, cebelarjenju in cebe
larstvu na Kranjskem in po svetu. O tem so na zacetku
pisali predvsem clani družine Rothschutz, pozneje pa je
vse vec tujih avtorjev. Vsaka številka je imela na koncu
še stalne rubrike, npr. Dnevne novice, Skrinja za vpra
šanja, Knjižna polica in Novice iz uredništva. Na zadnji
strani so bili oglasi o prodaji cebel, cebelarskega orodja
in drugi. V enem od njih g. J. Matic oglašuje prodajo
ECHTE OBERKRANIER ALPENBIENEN (prevod: pristne
gorenjske alpske cebele). Bogata je bila tudi vsebina
prilog, v katerih so bili najpogosteje objavljeni kratki se
stavki o poljedelstvu in travništvu, živinoreji, mlekarstvu,
perutninarstvu, ribogojstvu, gospodinjstvu, sadjarstvu in
vrtnarstvu, gojenju rož, pa tudi prakticni nasveti in dru
go ter vprašanja in odgovori.

1857-1902 (družina Roschiitz)
Publicisticna dejavnost (clanki, knjige ...l

Cebelarji družine Roschutz imajo nesporno pionirsko
vlogo pri poimenovanju, uveljavitvi, širjenju in priznanju
kranjske cebele. Posebej je bil zelo razgledan in izobra-
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žen na podrocju cebelarstva Emil Rothschutz. Znanje
mu je omogocalo, da je o kranjski cebeli napisal števil
ne in poglobljene strokovne clanke ter tako odlocilno
prispeval k njenemu priznanju. Vse to je bila spodbuda
za zbiranje in urejevanje njihovih objav. Iskali smo jih v
slovenskih in tujih knjižnicah. Veliko objav smo dobili
tudi neposredno iz knjižnic izven naših meja, ki so jih
poslali v digitalizirani obliki. Publicisticno in avtorsko
so bili dokazano dejavni vsaj naslednji družinski clani:
Philip (oce Emila; castni doktor), Emil, Philip (sin Emila),
Antonija (žena Emila) in drugi. Pri številnih objavah so
zapisane le inicialke: »R«, »B.R«, »R.E«, »R. Ph« in še
druge. Prav tako so uporabljeni razlicni priimki - Ros-
chutz, Rothschutz, Ravenegg, Rožic, Rothšic, R V
bibliografijo so uvršceni tudi sestav ki s psevdonimom
»E. Podsmreka«. Tako pogosto ni mogoce tocno dolo
citi avtorja, ampak le sklepati, da je objava izpod peresa
cebelarjev družine Roschutz.
Že dosedanja bera je velika, našli smo 15 monografij in
tiskov (skupaj s ponatisi) in v serijskih publikacijah 170
objav. Odkrita so bila tudi malo poznana dela (Berichte
uber krainer Biene - prevod: Porocila o kranjski cebe
li) in še posebej izdajanje strokovne cebelarske revije
Imkers Rundschau, Fachblatt fur Bienenzucht (prevod:
Cebelarski razgledi. Strokovni list za cebelarjenje).
NadaUevanje dela s pregledi strokovnih cebelarskih in
kmetijskih publikacij v knjižnicah v tujini pa bo zelo ver
jetno postreglo z novimi objavami cebelarjev družine
Rothschutz. Veliko njihovih del in objav je izšlo v samo
založbi na stroške njihovega podjetja Krainer Handels
bienenstand (Kranjski trgovski cebelnjak), ki je bilo na
gradu Podsmreka pri Višnji gori.
Posebej je treba pri publicisticni dejavnosti cebelarjev
družine Roschutz opozoriti na:
1. Monografije povezane pod naslovom »Rothschutz'
Illustrirter Bienenzuchtsbetrieb (prevod: Rothschutzov
ilustrirani cebelarski obrat)«. Eni je dodana obsežna štu
dija »Die Krainer Biene und ihre Zucht (Kranjska ce bela
in njena reja)«.
2. Samostojne publikacije »Berichte uber die Krainer
Biene (prevod: Porocila o kranjski cebeli)«, ki so izhajale
v letih 1868 - 1870.

3. Sodelovanje pri izdajanju serijskih publikacij: Die



Krainer Biene (1873-1875) in Slovenska ce bela (1873
1882) - v casu, ko je bil Emil Rothschutz prvi predse
dnik slovenskega cebelarskega društva; urejeval je Die
Krainer Biene).
4. Samostojno izdajanje in urejevanje strokovne serijske
publikacije »Imkers Rundschau, Fachblatt fur Bienen
zucht (prevod: Cebelarski razgledi. Strokovni list za ce
belarjenje)« v letih 1890-1893 (1-6) - založba: Krainer
Handelsbienenstand zu Weixelburg (prevod: Kranjski
trgovski cebelnjak v Višnji gori).

Spominske plošce

2011
Spominska plošca Emilu Rothschutzu na mestni hiši v
Višnji Gori (odkritje 20. 5. 2011)

Mil ROTHSCHOTZ/ROŽIC/RAVENEGG

1836· 1909

• CEBElARSKI STROKOVNJAK.PISEC IN

TRGOVEC S KRAN SKO CEBELO

• TEMELJNI PRISPEVEK K POIMENOVANJU.

S1RJENJU IN PRIZNANJU KRANJSKE CEBELE

• SOUSTANOVITELJ(1873)1N PRVI PREDSEDNiK

KRANJSKEGA DRUŠTVA ZA UMNO CEBElARSTVO

• USTANOVITELJ PRVEGA KRANJSKEGA

TRGOVSKEGA CEBELNJAKA

NA GRADU PODSMREKA(18681

(foto Andrej Šalehar)
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2014
Spominska plošca Juriju Jonkeju na sedežu društva
Kocevarjev staroselcev v Obcicah (odkritje 14. 6. 2014)

GEORG - JURIJ JONKE
1777 - 1864

GOTTSCHEER
PFARRER IN TSCHERMOSCHNITZ. KRAINER IMKER

BUCHAUTOR: ANLEITUNG ZUR BIENENZUCHT - 1836
"

KOCEVAR

CRMOSNJISKI ŽUPNIK. KRANJSKI CEBELAR
PISEC KNJIGE: KRANJSKI ZHEBELARZHIK - 1836

AD MMXIII •

(foto Andrej Šalehar)

2015
Spominska plošca Petru Pavlu Glavarju na kapeli na
Lanšprežu (odkritje 11. 5. 2015)

(foto Anton Koželj)



Zakljucek
V sestavku so predstavljene biografije in izvorni dopri
nosi k slovenskemu cebelarstvu štirih cebelarjev (Peter
Pavel Glavar, Jurij Jonke, Emil Rothschutz in Josip Je
ric), ki so cebelarili v bližnji in nekoliko oddaljeni okolici
Sticne od srede 18. do pricetka 20. stoletja. Njihovi naj
pomembnejši izvorni doprinosi k slovenskemu cebelar
stvu urejeni kronološko so:
• 1768 - prva strokovna predstavitev kranjskega cebe
larstva (Peter Pavel Glavar),
• 1771- presoja Humlovega opazovanja prahe matic
s troti v zraku v letu 1769 - pismo Petra Pavla Glavarja
(23.9. 1771),
• 1772 - Peter Pavel Glavar castni clan gornjelužiške
cebelarske družbe,
·1776 - prva slovenska cebelarska knjiga (Peter Pavel
Glavar),
• 1781 - strokovni predlogi za izboljšanje in dvig kranj
skega cebelarstva (Peter Pavel Glavar),
• 1781 - pravila za cebelarsko vrtnarsko šolo na Lan
šprežu (Peter Pavel Glavar),
·1781 - prva cebelarska šola na Kranjskem (Lanšprež)
in poucevanje v slovenskem jeziku (Peter Pavel Glavar),
·1836, 1844 - Krajnski Zbelarzhik - tretja izdana slo
venska cebelarska knjiga (Jurij Jonke),
.1846-1851 - prve objave o kranjskem cebelarstvu v
Bienen-Zeitung (Jurij Jonke),
·1857 - inštrukcije za poucevanje cebelarstva za uci
telje ljudskih šol na kmetih in Krajnski zbelarzhik (1844)
(Jurij Jonke),
.1857-1862 - prvi opis in poimenovanje kranjske ce
bele v sestavku Aus Unterkrain (prevod: Z Dolenjske) v
Bienen-Zeitung in prvi izvozi kranjske cebele (dr. Philip
Rothschutz),
• 1868-1909 - prvi kranjski trgovski cebelnjak (1868)
- izvozi in širjenje kranjske cebele, listovni panj (Emil
Rothschutz),
• 1868 - Kranjska kmetijska družba in pospeševanje
cebelarstva (Emil Rothschutz),
.1873 - ustanovitev kranjskega društva za umno cebe
larstvo (Emil Rothschutz, Josip Jeric, dr. Razlag) in prvi
predsednik v letih 1873 - 1875 (Emil Rothschutz)
• 1873,1874 - predlog s programom za cebelarsko šolo

28

na gradu Podsmreka pri Višnji Gori (Emil Rothschutz),
• 1873-1884 - podpredsednik (1873 - 1875) in predse
dnik slovenskega društva za umno cebelarstvo (1876
1884) - (Josip Jeric),
• 1873-1875 - urejevanje revije Die Krainer Biene (Emil
Rothschutz),
• 1873-1882 - urejevanje revije Slovenska cebela (Josip
Jeric),
• 1879 - sodelovanje z dr. Pollmannom in vpis kranjske
cebele v zoološko sistematiko medonosnih cebel (Emil
Rothschutz),
• 1890-1893 - izdajanje revije Imkers Rundschau (pre
vod: Cebelarski razgledi) na gradu Podsmreka pri Višnji
Gori (družina Rothschutz).

Prispevki omenjenih štirih cebelarjev, ki so delovali
na Dolenjskem, so zelo bogati. Znatno so prispevali k
poznavanju, napredku in slavi kranjskega cebelarstva,
k širjenju kranjske cebele v Evropi in svetu ter k vpisu
kranjske cebele v zoološko sistematiko medonosnih
cebel.

Na koncu sestavka so posnetki spominskih plošc, ki so
bile odkrite Petru Pavlu Glavarju, Juriju Jonkeju in Emilu
Rothschutzu v letih 2011-2015.
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