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Publicisticna dejavnost

Cebelarji iz družine Rothschutz imajo pionirsko
vlogo pri poimenovanju, uveljavitvi in priznanju kranj
ske cebele. Posebej je treba poudariti, da so s šte
vilnimi strokovnimi objavami v domacih in tujih perio
dicnih publikacijah, s knjigami in tiski, ki so jih sami
napisali in tudi financirali njihovo izdajo, utirali kranj
ski cebeli pot in uveljavitev v Evropi in svetu. Dokaza
no so bili pri tem dejavni številni družinski clani: Phi
lipp (Emilov oce; castni doktor), Emil, Philip (Emilov
sin), Antonija (Emilova žena) in drugi. Nekatere
objave so podpisane samo z inicialkami: "R.", "B.
R.«, "R. E.«, "R. Ph.« in drugimi. Podpisovali so se
z razlicnimi priimki - Roschutz, Rothschutz, Ravene
gg, Rožic, Rothšic, R....

V njihovi bibliografiji je do zdaj vpisanih 20 mo
nografij in tiskov (skupaj s ponatisi) in 171 objav v
razlicnih periodicnih publikacijah (Bienen Zeitung
- 28 objav, Slovenska ce bela - 37 objav, Die Krai
ner Biene - 46 objav, Imkers Rundschau - 53
objav, druge publikacije - 7 objav). Odkrita so bila
tudi malo znana dela (Berichte uber krainer Biene
... - Porocila o kranjski cebeli ... ), zlasti pa to, da
so izdajali strokovno cebelarsko revijo Imkers Run
dschau, Fachblatt fur Bienenzucht (Cebelarski raz
gledi, strokovni list za cebelarjenje). Na podlagi bibli
ografskih podatkov v ohranjenih prodajnih katalogih
sodimo, da so cebelarji družine Rothschutz revijo iz
dajali vsako leto po letu 1866. Do zdaj smo našli le
pet številk. Nadaljnji pregledi strokovnih cebelarskih
in kmetijskih publikacij v knjižnicah v tujini pa bodo
zelo verjetno odkrili nove objave cebelarjev družine
Rothschutz. Veliko njihovih del in objav je izšlo v sa
mozaložbi, in to na stroške njihovega podjetja Krai
ner Handelsbienenstand (Kranjski trgovski cebel
njak), katerega sedež je bil na gradu Podsmreka pri
Višnji Gori.

V zvezi s publicisticno dejavnostjo cebelarjev
družine Roschutz je treba še posebej opozoriti na:
• monografije pod skupnim naslovom "Rothschutz'

IlIustrirter Bienenzuchtsbetrieb (Rothschutzov ilu
strirani cebelarski obrat)«; eni je dodana obsežna
študija "Die Krainer Biene und ihre Zucht (Kranj
ska ce bela in njena reja)«;

• zaslužni prof. dr., Univerza v Ljubljani, Biotehniška

fakulteta, Oddelek za zootehniko
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• samostojno izdajanje in urejanje publikacije "Be
richte uber die Krainer Biene (Porocila o kranjski
cebeli)«, ki je izhajala v letih 1868-1870;

• sodelovanje pri izdajanju periodicnih publikacij
"Die Krainer Biene (Kranjska cebela)«, 1873
1875, in Slovenska cebela, 1873-1882, vob
dobju, ko je bil Emil Rothschutz prvi predsednik
slovenskega cebelarskega društva; urejal je "Die
Krainer Biene«;

• samostojno izdajanje in urejanje strokovne perio
dicne publikacije "Imkers Rundschau, Fachblatt
fur Bienenzucht (Cebelarski razgledi, strokovni list
za cebelarenje)« v letih 1890-1893(1-6) - založ
ba: Krainer Handelsbienenstand zu Weixelburg
(Kranjski trgovski cebelnjak v Višnji Gori).

Imkers Rundschau (Cebelarski razgledi)
Cebelarji iz družine Rothschutz so z urejanjem

in izdajanjem revije Imkers Rundschau, Fachblatt fur
Bienenzucht (Cebelarski razgledi, strokovni list za
cebelarjenje) od leta 1890 do 1893 (1-6) zapolni
li praznino v slovenskem cebelarskem periodicnem
slovstvu, ki je nastala po prenehanju izhajanja revije
Slovenski cebelar in sadjerejec (1889). Revija je
od januarja 1890 do junija 1893 izhajala enkrat na
mesec, in to v samozaložbi ter na stroške podjetja
Krainer Handelsbienenstand (Kranjski trgovski ce
belnjak) s sedežem na gradu Podsmreka pri Višnji
Gori in v lasti cebelarjev družine Rothschutz. Resda
je revija pisana v nemškem jeziku, vendar je veliko
prispevala k potrditvi in poznavanju naše kranjske
cebele že s tem, da je izhajala v Višnji Gori. Podlago
za izdajanje pa moramo iskati predvsem v cebelar
skem znanju družine Rothschutz, katerega dokaz je
še dandanes moderna usmeritev revije v trajnostno
cebelarjenje .
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Naslovnica revije »Imkers Rundschau"
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Spominska plošca Emilu Rothschiltzu

stnosti, kot so mirnost, pridnost, krotkost, zgodnja in
pogosta rojivost, donosnost, in da so pepelnato sivo
obarvane. Posebej dobro je kranjsko cebelo poznal
baron Emil RothschQtz (sin dr. Philippa RoschQtza),
ki je bil zelo razgledan in izobražen na podrocju ce
belarstva. Znanje mu je omogocalo, da je o kranj
ski cebeli napisal številne in poglobljene strokovne
clanke ter tako odlocilno prispeval k njenemu prizna
nju. Posebej je zaslužen za širjenje kranjske cebele
in za cebelarjenje z njo. Na gradu Podsmreka je imel
velik cebelnjak in delavnico za izdelavo cebelarske
opreme in orodja. Leta 1868 je ustanovil tako ime
novani "Krainer Handelsbienenstand (Kranjski trgo
vski cebelnjak)« in s tem kranjski cebeli odprl pot v
Evropo in po svetu. Tako je tudi neposredno prispe
val k njenemu priznanju. Posebno vlogo pri priznanju
kranjske cebele je takrat odigral tudi docent za ce
belarstvo na univerzi v Bonnu dr. August Pollmann,
s katerim je sodeloval Emil RothschQtz. Ta je že v
svoji prvi knjigi leta 1875 zapisal takratno znanstve
no poimenovanje kranjske cebele - Apis mellifica
carnica, v svoji drugi knjigi iz leta 1879 pa je v obšir
nem poglavju zbral tudi opise kranjske cebele. Tako
je bila kranjska ce bela dokoncno priznana in dobila
je svoje mesto v sistematiki medonosnih cebel, to pa
potrjuje tudi njeno zdaj uveljavljeno znanstveno poi
menovanje Apis mellifera carnica, Pollmann 1879.

Emil RothschQtz je bil zelo plodovit cebelarski
pisec in urednik. Bil je tudi soustanovitelj Kranjskega
društva za umno cebelarstvo v letu 1873 in njegov
prvi predsednik. Ob slovenskem cebelarskem pra
zniku, ki bo maja v Višnji Gori, bo zato Regijska ce
belarska zveza Petra Pavla Glavarja odkrila spomin
sko plošco Emilu RothschQtzu. -.J

Program revije je
bil predstavljen v uvo
dnem clanku prve šte
vilke z naslovom »Die

Leistungen der Bienen
und Pflanzen in Dien
ste der Natur unter

Mitwirkung des Men
schen (Koristno delo
vanje cebel in rastlin v
naravi ob sodelovanju
cloveka)«, v katerem
je pod crto zapisano
(prevod):

»V tem naslovu je
na kratko povzet pro
gram revije - negovati
poznavanje tesne so-
odvisnosti med žival

skim in rastlinskim svetom in iz tega povzemati na
potke, ki bodo koristni za cebelarjenje in splošno
kulturno življenje. Toje vodilna misel, ki jo bo gojil
ter tako dolocal namen in usmeritve 'Imkers Run

dschau'. Zaradi tega so vkljucene tudi vsebine iz
sadjarstva in vrtnarstva.«

Temeljna vsebina revije so najrazlicnejše objave
ocebelah, cebelarjenju in cebelarstvu na Kranjskem
in po svetu. O tem so sprva pisali predvsem clani
družine RothschQtz, pozneje pa vse vec tujih avtor
jev. Na koncu vsake številke so bile še stalne rubri
ke, npr. Dnevne novice, Skrinja za vprašanja, Knji
žna polica in Novice iz uredništva. Na zadnji strani
so bili oglasi o prodaji cebel, cebelarskega orodja
in drugi. V enem izmed njih g. J. Matic oglašuje pro
dajo »Echte Oberkranier Alpenbienen (pristne go
renjske alpske cebele)«. Bogata je bila tudi vsebi
na prilog, v katerih so bili po navadi objavljeni kratki
sestavki o poljedelstvu in travništvu, živinoreji, mle
karstvu, perutninarstvu , ribogojstvu, gospodinjstvu,
sadjarstvu in vrtnarstvu, o gojenju rož, pa tudi prak
ticni nasveti, vprašanja in odgovori in drugo.

Spominska plošca Emilu Rothschi.itzu
Cebelarji družine RothschQtz so v slovenskem

cebelarstvu dobro znani. V zadnjih letih so bile opra
vljene nove raziskave o kranjski cebeli med leti 1857
in 1879, to je v obdobju od njenega poimenova
nja do priznanja. Potrjeno je, da je clanek z opisom
kranjske cebele »Aus Unterkrain (Iz Dolenjske)«, ki
ga je napisal dr. RoschQtz iz Nove vasi pri Radecah
in je bil objavljen v Bienen-Zeitungu leta 1857, za
cetek številnih objav (skupaj 165) s podatki o preiz
kusih kranjske cebele v razlicnih evropskih deželah.
Številni cebelarji po svetu so tako spoznali in potrdi
li, da imajo naše kranjske cebele številne dobre la-

_c.M SLOVENSKICEBElAA 5/2011 lETNIK CXIII

175


