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Kronologija zapisov (rokopisi in objave) o prahi matice s troti v zraku 
 

Scopoli: Prvi o prahi matice s troti v zraku – 1763 
Scopoli (1763), zdravnik in naravoslovec, je v latinščini objavil knjigo Entomologia Carniolica1 (Kranjska 
entomologija). Opisal je 1153 vrst žuželk in členonožcev, ki jih je našel na Kranjskem. Med kožekrilci, 
je na straneh 303-304 pod številko 811 opisana Apis Mellifica (medonosna čebela). Scopoli je pri matici 
zapisal: «… obdaja jo nekoliko čet trotov; ona izleti, v zraku leteča se oplemeni…«. To je prvi zapis na 
svetu, da se matica opraši s troti v zraku. Scopoli ni bil čebelar in je to razbral iz pogovorov s starimi 
gorenjskimi čebelarji.  Na bakroreznih ilustracijah, ki jih je Scopoli pripravil za Entomologio Carniolico, 
ki pa niso nikoli prišle na knjižni trg, je upodobljena tudi Apis Mellifica. Scopolijeva Entomologia 
Carniolica je imela dober znanstveni odmev in sprejem tudi pri »očetu taksonomije« švedskemu 
botaniku, zdravniku in zoologu Carlu Linneju, s katerim si je dopisoval. Čebelarski družbi v Zgornji Lužici 
je bilo to delo osnova, da je Scopolija leta 1767 imenovala za častnega člana.  

 

Glavar: Prvi strokovni opis slovenskega čebelarstva – »Odgovor« - 1768 
Dunajska dvorna pisarna je 28. januarja 1768 tudi na Kranjsko poslala Predlog za izboljšanje čebelarstva 
v k. k. dednih deželah, ki ga je pripravila Spodnje avstrijska gospodarska družba. Ta dokument in druge 
povezane z njim hranijo v Arhivu Republike Slovenije2. Kranjska kmetijska družba je zaprosila tudi 
svojega člana duhovnika in lanšprežkega graščaka Petra Pavla Glavarja, da ga presodi in o tem napiše 
mnenje. Tako je še isto leto (7. julija 1768) nastal njegov znameniti Vorschlag Beantwortung zur 
Verbesserung der Bienenzucht in den Kaysl. Köngl. Erbländern (Predlog odgovora za izboljšanje 
čebelarstva v c. kr. dednih deželah), kratko »Odgovor«, ki je prvi strokovni opis čebelarjenja na 
Kranjskem. Na zadnji strani rokopisa, je zapisana pripomba »poslano 30. julija 1768«, kar omogoča 
sklepanje, da je kmetijska družba Odgovor poslala na Dunaj. V Odgovoru, ki ga je Glavar napisal na 
osnovi svojih 24 letnih praktičnih čebelarskih izkušnjah ter prebiranja tujih čebelarskih knjig, je 
podrobno in strokovno popisano čebelarjenje na Kranjskem. Še posebej so pomembni njegovi izvirni 
predlogi, kako odpraviti ovire, ki zavirajo razvoj čebelarstva. Pri tem je postavil v ospredje: » … 
izobraževanje čebelarjev, čebelarsko šolo in zakonodajo ter vprašanje slovenske čebelarske 
literature.« 
 
Slovenski prevod Odgovora je dostopen v knjigi Čebelarska pisna zapuščina Petra Pavla Glavarja 
(2017)3. 
 
O prahi matice Glavar piše: 
str. 260, 23.odstavek: Iz te zalege si bodo namreč brezmatične čebele vzgojile mlado matico, ki se bo 
potem sprašila. (Glavar in tudi mnogi drugi čebelarji pri nas so v šestdesetih letih 18. stoletja in verjetno 
tudi že prej prav dobro vedeli, da matico oplodijo trotje zunaj panja v zraku – opomba 22). 
str. 261, 30.odstavek: Vedeti je treba, da mlada matica tistih panjev, ki so izrojili, kakor tudi drugega 
in tretjega roja čez nekaj dni med 12. in 2. uro izleti na oprašitev.  
 

                                                           
1 Scopoli, Giovanni Antonio. Entomologia Carniolica : exhibens insecta Carnioliae indigena et distributa in ordines,genera, 
species, varietates, methodo Linnaeana..Vindobonae 1763, 420 strani.  
2 Arhiv Republike Slovenije: SI AS 869 (osebni fond) Glavar Peter Pavel, mapa 1, št. 2. 
3 Glavar, Peter Pavel. Odgovor na predlog za izboljšanje čebelarstva v cesarsko-kraljevih dednih deželah. Napisano leta 1768. Prevod 

Mihelič Stane, priredba in dopolnitve Baraga France, str. 252-267. V: Glavar, Peter Pavel. Čebelarska pisna zapuščina Petra Pavla 

Glavarja. Brdo pri Lukovici, Novo mesto, 2017, 352 strani. 

http://books.google.si/books?id=66E-AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Entomologia+Carniolica&hl=sl&sa=X&ei=sxjBUoHsMcXmywP1_oGoDA&redir_esc=y#v=onepage&q=Entomologia%20Carniolica&f=false
http://books.google.si/books?id=66E-AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Entomologia+Carniolica&hl=sl&sa=X&ei=sxjBUoHsMcXmywP1_oGoDA&redir_esc=y#v=onepage&q=Entomologia%20Carniolica&f=false
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-PMTK8QLN
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-PMTK8QLN
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-PMTK8QLN
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Furlan: Practische Binen Oeconomie … (Praktično čebelarstvo ….) – 1768/1771(?) 
Matej Furlan je bil duhovnik in znan čebelar, ki je s pojasnili pomagal Humlu pri njegovih opazovanjih 
prahe matice s troti v zraku. Čebelarska družba v Zgornji Lužici je o Humlovem opazovanju prahe matice 
v letu 1769 najprej poročala s kratko notico leta 1772 in v pri tem omenila tudi »Peter Paul Glovar in 
Matthai Furlani«.  V Arhivu Republike Slovenije je obsežen rokopis4 v gotici in v nemškem jeziku (65 
strani) s čebelarsko vsebino - naslov: Praktische Binenoecomonie… (Praktično čebelarstvo…). Avtor 
rokopisa ni naveden in Debevec (1976) je pri branju na osnovi besednih zvez ter izrazov sklepal, da je 
delo napisal Slovenec, ki je poznal stoletne tradicije slovenskih kmečkih čebelarjev. Tudi letnica 
nastanka rokopisa ni zapisana. Za verjetnega avtorja knjige so presodili, da je bil to znan čebelar 
duhovnik Matej Furlan. Njegovo Praktično čebelarstvo je prevedel Debevec (1976) in je bilo objavljeno 
v monumentalni čebelarski knjigi Ob 200-letnici pisane besede o slovenskem čebelarstvu (1976).  
 
O prahi matice Furlan piše: 
 

Šesto poglavje: O oploditvi in množitvi čebel (str.278- 280)5 

 
 

Humel: Praha matice s troti v zraku - 1769, 1771, 1773 
Humel je s svojimi opazovanji (1769) prahe matice pisno (1771) seznanil Kranjsko kmetijsko družbo6. 
Ta je zaprosila za oceno in presojo slovenska čebelarja Mateja Furlana in Petra Pavla Glavarja. Kranjska 
kmetijska družba je seznanila s Humlovim zapisom čebelarsko družbo v Zgornji Lužici, priložila je 
pozitivni oceni Glavarja in Furlana ter poudarila, da so te nove ugotovitve o prahi matice vredne 
pozornosti. Celoten sestavek Humlovega opazovanja prahe matice s troti v zraku v letu 1769  je 
čebelarska družba  v Zgornji Lužici objavila leta 1773 v članku z naslovom: »Fizična izkušnja, da trotje 
resnično oplodijo matico izven panja, od Antona Humla, mestni kirurg v Ljubljani na Kranjskem, ki jo je 
poslal družbi.« Objava je bila v času, ko se je še ugibalo o načinu oploditve matice, veliko presenečenje 
za svetovno čebelarsko strokovno javnost. Ni pa bila presenečenje za gorenjske čebelarje, ker so to 
spoznali že davno pred tem. Peter Pavel Glavar je bil na osnovi strokovno utemeljene ocene Humlovih 
opazovanj prahe matice s troti v zraku imenovan za častnega člana naravoslovnega razreda čebelarske 
družbe v Zgornji Lužici. 

                                                           
4 Arhiv Republike Slovenije, fond gospostva Krumperk: SI AS 748, fascikel 44. 
5 Furlan, Matej (?). Praktično čebelarstvo ali kratek pouk o čebelah in kako naj se zaradi posebnega dobička in koristi z njimi 

ravna. Napisano verjetno med leti 1768 - 1771(?). Iz nemškega rokopisa prevedel in uvodne besede napisal Leopold Debevec. 

Objava v knjigi: Martin Mencej. Ob 200-letnici pisane besede o slovenskem čebelarstvu. Ljubljana 1976, str. 261–317. 
6 Arhiv Republike Slovenije: SI AS 869 (osebni fond) Glavar Peter Pavel, mapa 1, št. 2. 
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- Povzetek Humlovega pisma (1771)7 

»Humel, mestni kirurg iz Ljubljane, v uvodu pojasni, da je še vedno nerešeno, ali matico troti obhodijo ali ne. 
Zaradi tega je bil na to pri svojem čebelnjaku še posebej pozoren. Junija 1769 je opazil pri drugem roju že naslednji 
dan, da so se čebele prašile, da je bila matica na bradi in potem je odletela v zrak. Vrnila se je čez pol ure in takoj 
je zlezla v panj, kamor ji je sledilo okoli 40 čebel. To je prvič videl po petletnem čebelarjenju in povprašal je o tem 
izkušene čebelarske očance, katerih je tu v deželi zelo veliko. Povedali so, da jim je to že davno poznano, da so 
videli v tem vselej dobro znamenje, če je matica tako zgodaj izletela in prišla domov z belim ustjem. Humel je to 
opazil pri novem drugem roju in še večkrat pri naslednjih rojih in naslednja leta. 
Podrobneje mu je to pojasnil duhovnik Matej Furlan, ki je bil izkušen in slaven čebelar. Povedal je, da njegova 
opazovanja niso nič novega, ker je v času svojega dvaindvajsetletnega čebelarjenja to velikokrat opazil. 
Pripovedoval je tudi, da je dvakrat videl, kako je kepa trotov padla pred čebelnjakom na tla, in ko jo je pregledal, 
je vedno našel v sredini matico, ki je bila združena s trotom. 
 Humel zaključuje, da je zdaj pojasnjeno, da se matica opraši s troti v zraku in spodbuja druge čebelarje, da naj 
bodo na to pozorni, da se sami o tem prepričajo. Še posebej pa to svetuje tistim, ki o tem dvomijo.« 

 
- Povzetek Glavarjeve ocene8 (1771) Humlovega pisma 

»Glavar že na samem začetku pove, da Humlovo delo zasluži vse priznanje, ker so tudi njemu izkušeni gorenjski 
čebelarji pripovedovali o prahi matice s troti v zraku in da je to večkrat videl tudi sam. Tako o tem ne more biti 
več dvoma. Matica po sprašitvi ne dovoli več združitve in razen z rojem ne zleti več iz panja ter ostane plodna vse 
življenje. To razlaga tudi v svoji učni knjigi »O praktičnem splošnem čebelarstvu«, ki jo pravkar piše. Omenja, da 
sam še ni imel take sreče kot Matej Forlani, da bi našel pred čebelnjakom na tleh kepo trotov, kjer je bila vedno 
na sredi matica sprejeta z enim trotom. 
Na koncu zaključi s priporočilom kmetijski družbi, da naj, če se ji bo zdelo vredno, to njegovo pismo pošlje 
čebelarski družbi v Zgornji Lužici s priporočilom, da Humlov zapis objavi v svoji čebelarski publikaciji.« 

 
- Objave Humlovega opazovanja prahe matice v letu 1769 

Čebelarska družba v Gornjih Lužicah je o Humlovem opazovanju prahe matice v letu 1769 najprej poročala leta 
1772  (Geschichte … Bienengesellschaft). V sestavku z naslovom Naravoslovni prispevki je v šestem poglavju  (str. 
5 – 6) je zapisano: 
 

 
Geschichte … Bienengeselschaft Oberlausitz, 1772, štev. 7, str. 5 – 6 

http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18p/periodical/structure/12822322 

                                                           
7 Mihelič Stane. Kako so opazovali praho matice leta 1769. 50(1948)1/2, str. 22-26, Slovenski čebelar. 
8 Arhiv Republike Slovenije: SI AS 869 (osebni fond) Glavar Peter Pavel, mapa 1, št. 2. 

http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18p/periodical/structure/12822322
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-I0BFYIUY
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Prevod: 
»Čeprav ni več dvoma, da je plodnost mladih matic povezana s plemenenjem s troti, se išče analogija z listnimi 
ušmi. Kljub temu pa so troti po svoji notranji izgradnji nesporno po svoji naravi moški od čebeljih matic, ki jih ob 
določenem času oplodijo, da so plodne celo leto, celo do tri generacije. Kako in kdaj pa se to dogodi je še vedno 
skrivnost. Swamnnerdam in Reanmour nista nikoli rekla, da se ta oploditev dogodi v panju, ampak to domnevata 
na osnovi določenih povezav (dotikanj) trotov s čebeljo matico. Sedaj pa trdijo trije izkušeni avstrijski poznavalci 
čebel o njeni oploditvi s prašenjem z moškim semenom izven panja, nekaj dni po rojenju, kar je jasno videl gospod 
Anton Humel, mestni kirurg v Ljubljani, kar je najprej sporočil družbi. Temu je sledila kranjska kmetijska družba, 
ki je poslala naši družbi mnenji dveh gospodov, namreč gospoda Petra Pavla Glavarja iz Lanšpreža in gospoda 
Matija Furlanija iz samostana v Mekinjah, ki to potrjujeta na osnovi svojih dolgoletnih izkušnjah. To se dogodi 
večinoma od drugega do dvanajstega dne po nastanku roja v času prahe, ko matica izleti in se pusti oploditi ter 
se vrne z belim nitjem pokritim zadkom. Prosimo vse ljubitelje čebel, da so na to pozorni in da si vzamejo za to  
čas in potrpljenje za opazovanje.« 
 

- Schirach9, III. Begatung der Königin mit Drohnen im Stock (1773) 
 

 

 

 

                                                           
9 Schirach, Franz. Sendschreiben an den Herrn Carl  Chais, Prediger der  franzosischen Gemeine im Haag. III. Die Begattung 

der Königin mit Drohnen im Stock. Str. 52 – 54. Gemeinnützige Arbeiten... , Berlin in Leipzig 1773.  

 

https://books.google.si/books?id=VO86AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=begattung+k%C3%B6nigin+drohnen+stock+1773+schirach&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.si/books?id=VO86AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=begattung+k%C3%B6nigin+drohnen+stock+1773+schirach&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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Prosti prevod v povzetku: 
Oplemenitev matice s troti v panju Reaumur ni nikoli videl. Morda se sedaj v tej nepojasnjeni zadevi kaže nov 
pogled, ki so ga odkrili trije avstrijski poznavalci čebel. Kranjska cesarsko kraljeva družba za poljedelstvo in 
koristne spretnosti nam je sporočila te nove ugotovitve kot vredne pozornosti. Gospod Glovar in gospod Fourlang 
(Furlan), oba častita duhovnika iz Kranjske, in gospod Humel, mestni kirurg iz Ljubljane, so vrsto let potrjevali 
oplemenjevanje (praho) matice izven panja med tako imenovanim opoldanskim oploditvenim plesom. Najbolj 
jasno so to potrjevali pri rojenju. Matice so se vračale z belim zadkom in trote so našli proste okoli mlade matice 
ali pa v travi. To poročilo smo sprejeli z naklonjenostjo. Javno smo ga predstavili in kakor hitro bodo to potrdili 
verodostojni možje, ga bo družba tudi sprejela kot fizično resnico. Dr. Riem, lekarnar, bo sigurno med prvimi, ki 
bo v povsem drugačnem okoliščinah, kot preje imenovani možje, to zaznal. Tudi za nas je to povsem nova 
izkušnja, ker velja mnenje, da lahko mlada matica brez te oploditve odlaga plodna jajčeca. Obe razpravi bosta 
objavljeni v tem novem zvezku. 

 
- Objava Humlovega sestavka o prahi matice s troti v zraku – Gemeinnützige  Arbeiten… 

 

 
Naslov objave Humlovega sestavka o prahi matice s troti v zraku - Gemeinnützige Arbeiten …,1773, str. 64 

http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10293787.html 

Prevod naslova:  
»Fizična izkušnja, da troti resnično oplodijo matico izven panja, od Antona Humla, mestni kirurg v Ljubljani na 
Kranjskem, ki jo je poslal družbi.« 

 

- Objava v Wochentliches Kunschaftblatt des Herzogthum Krain (1775) 
 

Objavo skrajšanega članka »Praktische Eröfnung eines Binnen Liebhabers, dass Weiser würklich von Trohnen 
ausser den Binnenstock befruchtet werde« - brez navedbe avtorja najdemo v Wochentliches Kundschaftblatt des 
Herzogthum Krain (1775). 

 
Wochentliches Kundschaftsblatt des Herzogthum Krain – objava o prahi matice s troti v zraku. 1775, str. 321 

 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433013584010&view=1up&seq=328 

http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10293787.html
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433013584010&view=1up&seq=328
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Prevod naslova: 
Sporočilo iz prakse, da matico res troti zunaj panja obhodijo. 
 

- O Humlovi objavi poroča Christ (1805) 

 
Christ, 1805, str. 397-398 

http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10228544.html  

-  

Povzetek:  

»Parjenje kraljice (matice) s troti izven panja v letu naj bi bilo videti zelo neverjetno, če ne bi to že videlo več 
čebelarjev in na osnovi raznih okoliščin sklepalo o tem. Najmanj je verjetno, da matica v letu sprejme seme od 
trotov. Medtem so o parjenju izven panja objavila poročila različna čebelarska občila. Med novejšimi so tudi 
opazovanja Riema. V Arbeiten der Churfürstlichen Bienengesellschaft in Oberlausitz, prvi del, 1773 je na strani 66 
pisal mestni kirurg Anton Hummel iz Ljubljane …« 

 

Scopoli: Dissertatio de Apibus (1770) 
Scopoli je v letih 1769-1772 izdajal (pet zvezkov) Annus historico naturalis (Naravoslovni letopis, 
Prirodoslovni zbornik) in v četrtega (1770) je v prvo poglavje uvrstil v latinščini napisano delo 
Dissertatio de Apibus 10. 
 
V desetem opazovanju piše: 
Če izletelo matico umore37 lastovka ali sršen ali druge čebele v tujem panju, v katerega je zašla radi 
krajevne zmote, osiroteli zarod nemirno če izgubljeno vladarico znotraj po panju in v njenem 
domovanju. 
 
37 Kot namen te izrojitve smatrajo nekateri oplemenitev, drugi pa trdijo, da brezspolnice ne stavijo prej 
satja, dokler ne prinese matica na sebi nekega tankega nitja v panj. — S c o p. 

 

Janša: Abhandlung vom Schwärmen der Bienen (1771) in Vollständige Lehre von der 
Bienenzucht (1775) 

- Splošno o prahi matice s troti v zraku v Janševem času 

    V Janševem času še ni bila na splošno poznana praha matic. Večina je menila, da pride do tega v 
panju, nihče pa ni tega še videl. Janševa objava v obeh knjigah, še posebej pa v prvi, da do prahe 
matice pride s troti v zraku, je vzbudila med čebelarskimi strokovnjaki veliko zanimanja in tudi 
nasprotovanj. Večina je zmotno pripisovala Janši, da je to njegovo odkritje. Pa ni. Še pred izidom prve 
Janševe knjige leta 1771, je v čebelarski literaturi, kjer je opisano ali predstavljeno Kranjsko 

                                                           
10 Scopoli, Giovanni Antonio. Dissertatio de Apibus. str. 7–47. V: Annus IV. historico-naturalis. Lipsiae, 1770, 150 strani.  

 

http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10228544.html
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-S0MLTISX
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(slovensko) čebelarstvo, to zapisano v objavah: Scopoli (1763) in (1770), Glavar (1768), Humel (1769, 
in Furlan (1768-1771 (?)). V omenjenih objavah so opisani tudi znaki oploditve matice, ki so vidni ob 
njeni vrnitvi – belo nitje na njenem zadku. Janševo odkritje povezano s praho matice v zraku pa je, da 
matico oplodi več trotov. Živo je tudi ustno pričevanje, da so gorenjski čebelarji iz svojih dolgoletnih 
čebelarskih izkušenj vedeli, da troti oplodijo matico v zraku.  
 

- O prahi matice v Janševi prvi knjigi11 (1771) 

 

 

                                                           
11 Janša, Anton. Abhandlung vom Schwärmen der Bienen. Wien 1771, 140 strani. 

https://books.google.si/books?id=N_IBMhIQjAwC&printsec=frontcover&hl=sl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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Prevod. Avgust Bukovic, 1906, str. 50 - 51 
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- O prahi matice v Janševi drugi knjigi12 (1775) 

 

 
Prevod (povzetek) 

 

IX. poglavje 
O prašenju matice 

 
& 51  

Čas prašenja 
 

& 52 
Oploditev 

 
& 53 

Znamenja oplemenitve 
 

&54 
Korist tega spoznanja 

 
& 55 

Starost matice za pleme 

  

                                                           
12 Janša, Anton. Vollständige Lehre von der Bienenzucht. Wien 1775, 204 str.  

 

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-NTDERK2I/e677ff0e-1700-453d-98c0-9988b56d7719/PDF
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Peter Pavel Glavar: Pogovor o čebelnih rojih13 (1776) 

 

Glavar (1776) v knjigi piše o prahi matice v dveh pogovorih: 

XXXI. pogovor 

O MATIČNI PRAHI ALI OBHOJI (odstavki: 349-359) 

 

XXXII. pogovor 

ZNAMENJA OBHOJENE MATICE (odstavki 360-361) 

 

Primera: 

 
 

                                                           
13 Glavar, Peter Pavel. Pogovor o čebelnih rojih. Lanšprež, 1776.  

 

https://sl.wikisource.org/wiki/Pogovor_o_%C4%8Debelnih_rojih

