
KRANJSKA ČEBELA - NAŠA NARAVNA DEDIŠČINA 

 

Tradicija slovenskega čebelarstva temelji na avtohtoni kranjski čebeli. Tako so čebelo z dežele Kranjske 
poimenovali, ko so postale njene dobre lastnosti, zlasti mirnost, prepoznane tudi med tujimi čebelarji. Zaradi 

prevladujoče sive barve dlačic jo imenujemo tudi sivka. Leta 1879 jo je Avgust Pollmann kot podvrsto medonosne 

čebele vključil v živalski sistem in jo znanstveno poimenoval  Apis mellifera carnica. Z razvojem čebelarjenja 

in s trgovanjem s čebelami v drugi polovici 19. in v 20. stoletju se je njen sloves močno utrdil - zdaj je druga najbolj 

razširjena rasa medonosne čebele na svetu. 

Mnogi čebelarji želijo čebelariti s kranjsko sivko, zato v Sloveniji za ohranjanje njenih kakovosti največ pozornosti 

namenjajo vzreji matic. Strokovno in organizacijsko to področje vzajemno obvladujeta Čebelarska zveza Slovenije 

kot Priznana rejska organizacija in Kmetijski inštitut Slovenije kot Druga priznana rejska organizacija v 
čebelarstvu. Usposabljata čebelarje, v rejskem programu pa še spodbujata in nadzirata osnovno odbiro čebel, 

ki naj bi jo v lastnih čebelarstvih izvajali prav vsi čebelarji. 

Čebelarji spremljajo rasne lastnosti čebel delavk v svojih panjih, beležijo ugotovitve in po potrebi 

zamenjajo matice v posameznih čebeljih družinah. Z osnovno odbiro in vzrejo matic v različnih geografskih 

okoljih Slovenije tako ohranjajo z razvojem pridobljene najboljše lastnosti kranjske čebele za lastne potrebe ter za 

prodajo doma in v tujini. 

Nadzorovanemu parjenju čebeljih matic z odbranimi troti in s tem zagotavljanju čistosti rase kranjske čebele so v 

odmaknjenih področjih gorskega ali gozdnega sveta v Sloveniji namenjene tudi plemenilne postaje. Na 

Gorenjskem je bila od 1965 do 2010 delujoča Plemenilna postaja Anton Janša na koncu doline potoka 

Završnica na nadmorski višini 1200 m, pod grebenom Zelenice, visoko steno Srednjega vrha ter pobočji 
Begunjščice in Stola. Skoraj ves čas jo je uspešno vodil legendarni čebelar Ciril Jalen z Rodin. V prvem desetletju 

20. stoletja je tam deloval Izobraževalno-vzrejni center Zelenica, namenjen izpopolnjevanju že 

izkušenih čebelarjev. 
 

Razstava Kranjska čebela - naša naravna dediščina je nastala v projektu Neverjetne gore. V njem šest muzejev 

Gorenjske izbrano dediščino, ki jo hranijo v svojih zbirkah, navezujejo na bližnji gorski svet. Čebelarski muzej iz 

Radovljice zato ob predstavljanju vrednosti kranjske čebele izpostavlja bližnjo plemenilno 
postajo, postavljeno v neoporečnem in odmaknjenem gorskem svetu za nadzorovano vzdrževanje in 

razvijanje njenih najkakovostnejših lastnosti. 
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