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Simpozij: Cebelarji družine Rothschiitz iz

Podsmreke pri Višnji Gori

V cebelarskem centru na Brdu pri Lukovici je bil
17. maja 2011 simpozij z naslovom "Cebelarji druži
ne Rothschutz iz Podsmreke pri Višnji Gori", v okviru
katerega je bil predstavljen tudi zbornik "Obstoja pa
ena pridna in utrjena cebela, taka je kranjska". Av
torji zbornika - zaslužni prof. dr. Andrej Šalehar, g.
Janez Gregori, g. Franc Šivic, g. Anton Koželj in g.
Pavel Groznik - so predstavili svoje prispevke ter jih
na koncu strnili v nekaj sklepnih tock simpozija.

Sklepi simpozija: Cebelarji družine Rothschutz
iz Podsmreke pri Višnji Gori
Cebelarji družine Rothschutz - Roschutz

V 19. stoletju in na prelomu tega stoletja v 20.
stoletje je imela na cebelarskem podrocju na Kranj
skem vodilno vlogo družina Rothschutz iz Podsmreke
pri Višnji Gori. Zaslugi clanov te družine sta predvsem
strokovna in vsestranska popularizacija kranjske
cebele ter posredovanje genskega materiala, na
podlagi katerega je bila naša cebela prepoznana kot
samostojna podvrsta Apis me/lifera cam ica . Njena
tipska lokaliteta je Kranjska, torej zdajšnja Slovenija.

Predstavljeni so vsi clani družine, ki so po zdaj
šnjem vedenju imeli kakšen koli stik s cebelarstvom.
Zacetnik cebelarske dejavnosti je bil dr. Filip (Philipp)
Roschutz (Rothschutz), njegovo delo pa je nadaljeval
njegov sin Emil, najpomembnejši clan družine. Pred
stavljena je pestra dejavnost posameznih clanov dru
žine, katere temelj je bilo družinsko podjetje Kranjski
trgovski cebelnjak. To so bili zacetki trgovine s kranj
skimi cebelami v vecjem obsegu na Kranjskem.

Kranjski trgovski cebelnjak družine
Rothschutz

Velikemu razvoju cebelarstva na Kranjskem v 18.
stoletju je zaradi uveljavitve sladkorja, ki je veliko ce
nejši od medu, sledilo nazadovanje, saj je to vplivalo
na donosnost cebelarjenja. Cebelarstvo se je znova
razmahnilo v drugi polovici 19. stoletja, ko se je zacela
trgovina s kranjskimi cebelami, pospeševali pa so jo
tudi cebelarski sejmi. Emil Rothschutz, izjemen cebe
larski strokovnjak in pisec, je leta 1868 v Podsmreki
pri Višnji Gori ustanovil podjetje Kranjski trgovski ce
belnjak in zacel prvi na Kranjskem na veliko trgovati s
kranjsko cebelo in cebelarskimi potrebšcinami. Nje
govemu zgledu so sledili številni drugi cebelarji in tr
govci. Opisane so okolišcine nastanka podjetja, nje
govo delovanje in propad. Podrobneje je opisan tudi
eden izmed prodajnih katalogov.
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Ustanovitev Kranjskega društva za umno
cebelarstvo leta 1873

V drugi polovici 19. stoletja je v glavah nekate
rih vodilnih cebelarjev na Slovenskem dozorela ideja
o ustanovitvi cebelarske organizacije, katere pogla
vitni namen je bil izobraževati in usposabljati svoje
clane. To je bil cas velikega napredka na vseh po
drocjih clovekove dejavnosti in seveda tudi v ce
belarstvu. Kranjska cebela, ki je po zaslugi clanov
družine Rothschutz zaradi svojih odlicnih lastnosti
najprej zaslovela zlasti v Srednji Evropi, pozneje pa
tudi drugod po svetu, je omogocila pravi razcvet tr
govine s cebeljimi družinami in maticami. Pomem
bno sredstvo za obvešcanje clanstva leta 1873 usta
novljene cebelarske organizacije, poimenovane
Kranjsko društvo za umno cebelarstvo, sta bili glasili
Slovenska ce bela in njena nemška vzporednica Die
Krainer Biene, ki sta zaceli izhajati istega leta.

Kranjska ce bela med leti 1857 in 1879 in
cebelarji družine Rothschutz

Scopoli (1770) je v svojem delu "Dissertatio de
Apibus" (Razprava o cebelah) našo cebelo poime
noval "Apes carniolicae" (kranjske cebele). Razi
skava dogajanj s kranjsko cebelo od nemškega po
imenovanja "Die krainische Biene" (leta 1857) do
priznanja (leta 1879), je potrdila, da je clanek "Aus
Unterkrain", ki ga je napisal dr. Roschutz iz Nove
vasi pri Radecah in je bil objavljen v glasilu Bienen
-Zeitung leta 1857, zacetek številnih objav (skupaj
165) s podatki o njenih preizkusih v razlicnih evrop
skih državah. Številni so bili tudi mnenja, da so kranj
ske cebele pravzaprav italijanske. Po morfoloških la
stnostih bi jim morda v nekaterih primerih lahko celo
delno pritrdili, ker sta se populaciji kranjske in ita
lijanske cebele mešali tudi tedaj. Vendar so imele
kranjske cebele še številne druge lastnosti, kot so
mirnost, pridnost, krotkost, zgodnja in pogosta roji
vost ter donosnost, to pa so kmalu spoznali in potrdili
številni tuji cebelarji. Za širitev kranjske cebele je po
sebno zaslužen Emil Rothschutz (sin dr. Roschutza),
ki je na gradu Podsmreka pri Višnji Gori leta 1868
ustanovil Krainer Handelsbienestand (Kranjski trgo
vski cebelnjak). Znanstveno ime Apis melJjfica car
nica je zapisano leta 1875 v prvi knjigi dr. A. PolI
manna, ki jo je še obširneje predstavil v svoji drugi
knjigi leta 1879. Takrat je bila kranjska cebela do
koncno priznana, njeno veljavno znanstveno ime pa
je Apis me/lifera carnica, Pollmann 1879.
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Imkers Rundschau, FachblaU fUr Bienenzucht
(Cebelarski razgledi, strokovni list za
cebelarjenje)

Družina cebelarjev Rothschutz je z urejanjem in
izdajanjem revije Imkers Rundschau, Fachblatt fur
Bienenzucht (Cebelarski razgledi, strokovni list za
cebelarjenje) od leta 1890 do 1893(1-6) zapolni
la praznino, ki je v slovenskem cebelarskem stro
kovnem periodicnem slovstvu nastala po preneha
nju izhajanja revije Slovenski cebelar in sadjerejec
(1889). Revija je izhajala v samozaložbi na stroške
podjetja Krainer Handelsbienenstand (Kranjski trgo
vski cebelnjak), katerega sedež je bil na gradu Pod
smreka pri Višnji Gori. Res da je revija pisana v nem
škem jeziku, aje že s tem, daje izhajala vVišnji Gori,
veliko prispevala k potrditvi in poznavanju naše kranj
ske cebele. Podlago za izdajanje pa moramo iskati
tudi v cebelarskem znanju, ki ga je imela družina ce
belarjev Rothschutz in katerega dokaz je tudi še za
zdajšnji cas moderna usmeritev programa revije v
trajnostno cebelarjenje.

Prispevki k bibliografiji: Cebelarji družine
RoschUtz (Rothschi.itz, Ravenegg, Rožic, R. ...)

Cebelarji družine Rothschutz imajo pionirsko
vlogo pri poimenovanju, uveljavitvi in priznanju kranj
ske cebele. Pri tem je bila zelo pomembna njihova
publicisticna dejavnost. Dokazano so bili pri tem de
javni zlasti Philip (Emilov oce; castni doktor), Emil,
Philip (Emilov sin), Antonija (Emilova žena) in drugi.
Pri številnih objavah so zapisane le inicialke: "R. " ,
"B. R.", "R. E.", »R. Ph." in druge. Nastopajo pod
razlicnimi priimki - Roschutz, Rothschutz, Ravene
gg, Rožic, Rothšic, R. ... V bibliografijo je uvršce
nih 20 monografij in tiskov (skupaj s ponatisi) in 171
objav v periodicnih publikacijah. Odkrita so bila tudi
malo znana dela (Berichte uber krainer Biene ... 
Porocila o kranjski cebeli ... ) in še posebej izdaja
nje strokovne cebelarske revije Imkers Rundschau,
Fachblatt fur Bienenzucht (Cebelarski razgledi, stro
kovni list za cebelarjenje). Veliko njihovih del in objav
je izšlo v samozaložbi na stroške njihovega podjetja
Krainer Handelsbienenstand (Kranjski trgovski ce-
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belnjak), katerega sedež je bil na gradu Podsmreka
pri Višnji Gori.

Po sledeh zapušcine cebelarjev družine
Rothschi.itz

Opisana je ohranjena zapušcina cebelarjev dru
žine Rothschutz. Predsednik Slovenskega cebelar
skega društva Josip Verbic je, kot lahko preberemo
v njegovem porocilu s seje, 2. decembra 1932, za
društveno knjižnico pridobil 98 strokovnih knjig, od
tega 56 knjig iz nekdanje Rothschutzeve knjižnice v
Podsmreki pri Višnji Gori. Knjige, ki so jih napisali in
izdali, so posamic na knjižnih policah štirih sloven
skih knjižnic. Posamezne hranijo tudi v osmih knji
žnicah v Evropi in v štirih v ZDA. Ohranjenih je pet
prodajnih katalogov, revija Imkers Rundschau, poro
cilo o kranjski cebeli iz leta 1868, revija Die Krain
er Biene in predstavljen je Rothschutzov listovni panj
iz leta 1868. Pri potomcih Janeza Zupancica so iz
zapušcine cebelarjev družine Rothschutz shranjeni
cebelji panji, cebelarska orodja in strešne zastavi
ce. V cebelarski zbirki cebelarja Antona Koželja je
kliše slike s podpisom Emila Rothschutza, Bestelun
gsbuch (Dostavna knjiga), Arbeiter - Lohnbuch (De
lavci - mezdna knjiga), štirje prodajni katalogi Petra
Majdica, dva tovorna lista in dopisnici ter vec klišejev
s cebelarskim orodjem.

Zaslužni prof. dr. Andrej Šalehar

Odkritje doprsnega
r -aka

Ipa cebelarskega
c

Regijska cebelarska zveza Petra Pavla Glavar
ja je skupaj s KS Višnja Gora 20. maja 2011 v vi
šnjegorski mestni hiši pripravila posebno slovesnost
v spomin na Emila Rothschutza, izjemnega cebelar
skega strokovnjaka in pisca. Ob tej priložnosti sta
podpredsednik CZS g. Franc Šivic in predsednik
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RCZ P. P. Glavarja g. Anton Koželj odprla razstavo••
cebelarske dedišcine družine Rotschutz.

Na njej so bili javnosti prvic predstavljeni cebelar
sko orodje in panji iz delavnic v Podsmreki pri Višnji
Gori ter neprecenljiva cebelarska literatura. Najvec
zaslug za ohranitev teh eksponatov imata družina Zu-
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