9. maja smo se zbrali v klubu in razpravljali o aktivnosti na črko č, čebelarjenju.
Čebelarjenje je kmetijska panoga, ki se ukvarja z gojitvijo čebel z namenom
pridobivanja njihovih produktov, predvsem medu in voska, pa tudi za opraševanje.
Najprimernejša in najbolj razširjena je v ta namen domača čebela.
Običajno se čebele goji v čebelnjakih. Najbolj pomembni čebelji pridelki so: med, pelod,
matični mleček in propolis.
Za gojenje čebel skrbi čebelar, vsak čebelnjak pa mora biti registriran v registru
čebelnjakov.
Zato smo medse povabili, kar pravega čebelarja, da bi nam predstavil čebelarjenje in
odgovarjal na naša vprašanja. Naš povabljeni čebelar je poznana oseba, saj je naš
zaposleni Janko Kužnik, ki se je vabilu z veseljem odzval. Janko se že vrsto let ukvarja
z čebelami in proizvaja razne produkte. Med drugim nam je tudi popestril uro, s
pripovedovanjem o raznih dogodivščinah med čebelami in čebelarjenjem, kot je
srečanje z sladkosnedim medvedom, piki čebel, pomoru čebel,… Svetoval nam je, da
je priporočljivo jesti za zajtrk med na kruhu, uživati cvetni prah za krepitev odpornosti
in da ne smemo dajati meda v preveč topel čaj, saj bi z previsoko temperaturo uničili
koristne snovi,…
Klepetali smo ob toplem čaju, ki smo si ga posladkali z domačim lipovim medom.
Strinjali smo se, da je domači med, veliko boljši od kupljenih medov v trgovini.
Izvedeli smo, da je naša avtohtona vrsta čebel Kranjska čebela. Odlikujeta jo mirnost
in pridnost. Prav zaradi svojih dobrih lastnosti je priljubljena po vsem svetu.
Posebnosti pasme v zunanjem izgledu so: vitko telo, temno rjava barva obročkov
zadka in sive dlačice na zadku.
Že leta 1857 je dr. Philip Rothschütz v članku z naslovom Aus Unterkrain zapisal:
»Obstaja pa ena pridna in utrjena čebela, taka je kranjska.«
Na urico ob kaminu je prišlo 21 zelo zainteresiranih stanovalcev, ki jim ni in ni
zmanjkalo vprašanj. In naše srečane smo zaključili z mislijo »Da smo Slovenski narod
pridni, kot je naša avtohtona Kranjska čebela «.

