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Medena tržnica v Qlandii
Qlandia podprla čebelarsko dejavnost in ozavešča obiskovalce o pomenu
čebel in čebelarstva
Izboljševanje kakovosti bivanja Slovencev je ena glavnih vrednot, ki si jih
prizadeva spodbujati Qlandia. In v luči tega prizadevanja so se v Qlandii v teh
pomladnih mesecih odločili podpreti čebele, čebelarstvo in slovenske čebelje
izdelke. V sklopu številnih zanimivih izobraževalnih aktivnosti, bo tako
prihajajoč konec tedna potekal v znamenju medene tržnice. Nakupovalna
središča Qlandie v 7 slovenskih mestih bodo v petek in soboto (22. in 23. aprila
2016) prizorišče zanimivih dogajanj, ki bo imelo tudi pečat dobrodelnosti.
Na stojnicah v središčih Qlandie bodo različna lokalna čebelarska društva in lokalni
čebelarski krožki osnovnih šol izobraževali, zabavali in ozaveščali obiskovalce. Te se
bodo lahko potegovali tudi za nagrade v sklopu nagradnega kolesa sreče 'Če bela
pade, dobiš nagrade', ki bo vključevala medeno košarico in druge zanimive medene
ali rumene izdelke. Medena tržnica pa bo tudi dobrodelno obarvana, saj bo Qlandia v
dobrodelne namene darovala čeke v vrednosti 2.100 evrov, ki jih bodo namenili
posameznim društvom in čebelarskim krožkom v slovenskih lokalnih šolah.
»Slovenija je tako doma kot po svetu poznana kot čebelarska dežela. A ne le v
smislu gospodarske dejavnosti, temveč je čebelarstvo v slovensko tradicijo zasidrano
globlje. Znamenite poslikave panjskih končnic in čebelnjaki namreč prenašajo tudi
pomembno kulturno in arhitekturno izročilo. Poleg tega je čebelarstvo v Sloveniji tudi
naravna dediščina, saj pri nas prebiva avtohtona kranjska čebela, ki je pomembna
čebelja podvrsta v svetu in jo moramo zato skrbno čuvati,« je ob dogodkih v Qlandii
dejal prof. dr. Janko Božič iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Še več,
strokovnjaki so prepričani, da lahko Slovenijo tudi na ta račun klasificiramo celo kot
evropski biotski park.
»Spomladi smo slovenski čebelarji pogumno zakorakali v redna čebelarska opravila.
Prizadevali si bomo za pridelavo neoporečnega medu vrhunske kakovosti, ki jo je
težko najti širom po svetu. Glede na nekatere bridke izkušnje iz bližnje preteklosti pa

smo k pridelavi medu in delu s čebelami pristopili še z večjo mero odgovornosti in
oboroženi z novimi spoznanji,« je pozitiven prof. dr. Janko Božič.
»Odlični čebelji pridelki čebelarstvo umeščajo v kmetijstvo kot pomembno kmetijsko
panogo z velikim socialnim pomenom. Zato je še posebej ključno, da gospodarstvo v
čim večji meri podpira slovensko čebelarsko tradicijo,« pa je odločitev za medene
tedne v Qlandii pojasnila Mojca Pavlišič, ki skrbi za aktivnosti in dogajanje v Qlandii.
»Vsak tovrsten dogodek, ki utrjuje promocijo o pomenu čebele, je pomemben, saj so
čebelji izdelki zelo pomembni tudi za naše zdravje. Zato moramo skrbeti za naše
okolje, ki je hkrati tudi naravno okolje čebel,« še dodaja prof. dr. Božič.
Poslanstvo čebelarjev in čebel je tako izjemnega pomena, saj vemo, da brez čebel ni
življenja, kot tudi ne hrane. Čebele s svojimi aktivnostmi pomembno vplivajo na
proizvodnjo hrane v naravi. Z opraševanjem pomagajo ohranjati naravno ravnovesje
in s tem omogočajo obstoj različnih živalskih in rastlinskih vrst ter človeka.
Zato si slovenski čebelarji prizadevajo ohraniti čebelarstvo kot osrednjo kmetijsko
dejavnost, ki narekuje tempo gospodarstva. Slovenija se po številu čebelarjev uvršča
v sam svetovni vrh. Zaenkrat smo tudi vodilni in edini na področju razvoja
čebelarskega turizma. Imamo izjemno kakovostne čebelje izdelke, od medu,
cvetnega prahu, matičnega mlečka, propolisa in drugih izdelkov. Poznani pa smo tudi
po izvozu matic zaščitene kranjske čebele v tujino. Z ozaveščanjem ljudi o zdravem
in vse bolj z naravo povezanem življenju pa se vse bolj odpira tudi priložnost za
razvoj apiterapije. Gre za vrsto zdravilstva, ki si prizadeva za krepitev zdravja,
preprečevanje, lajšanje in zdravljenje zdravstvenih težav ljudi s čebeljimi izdelki ali
njihovimi pripravki. Te lahko pomagajo celo pri številnih zdravstvenih težavah, kot so
prehladna obolenja, bronhitis, pljučnica, astma, seneni nahod, obolenja prebavil,
vnetje sklepov, herpes, kožni lišaji, mozolji. Pomagajo pa lahko celo izboljšati
psihično počutje.
Razlogov za pomen poslanstva čebelarjev je tako več kot dovolj. Še dodatno pa nas
prepriča dejstvo, da okoljske spremembe močno vplivajo na čebele in jih vse bolj
ogrožajo. »Čebelarska društva tako predstavljajo pomembno bilko upanja, saj skrbijo
za obstoj čebel. Na drugi strani pa čebelarstvo lahko za marsikoga postane zanimiv
konjiček in hkrati zdravilo za stres, ki pomaga krepiti telo in duha. Zato smo v Qlandii
zadovoljni in ponosni, da lahko s takšnimi dogodki pristavimo kamenček v mozaik in
prispevamo k bolj trajnostni prihodnosti tako nas kot čebel in drugih živih bitij. Brez
čebelarjev, ne bo čebele, kot tudi ne hrane za človeka in živali,« je še dodala Mojca
Prošek.
Vse to in še več zanimivosti o čebelah pa so obiskovalci centrov Qlandia po Sloveniji
lahko črpali na medeni učni poti, ki te dni poteka v Qlandiah po Sloveniji.
Izobraževalne vsebine zajemajo 6 tematskih vsebin: življenje čebel, telo čebele,
hrana čebel, čebelji pridelki, kdo je čebelar, cvetlice in čebele. Poučno, zabavno in
družbeno odgovorno dogajanje pa bo svoj vrhunec doživelo konec tedna na medenih
tržnicah, ki jih pripravljajo po slovenskih mestih: v Kamniku (petek, 22. aprila), Kranju
(sobota, 23. aprila), Krškem (sobota, 23. aprila), Mariboru (petek, 22. aprila), Novi
Gorici (petek, 22. aprila), Novem mestu (petek, 22. aprila) in na Ptuju (sobota, 23.
aprila).

»Zelo smo zadovoljni z odzivom društev in krožkov, saj je zanimanje in pripravljenost
za sodelovanje z njihove strani izjemna. Za okus lahko razkrijemo nekaj primerov
dogajanja. V Krškem bo na stojnici na vprašanja obiskovalcev odgovarjal tudi priznan
raziskovalec čebel in čebelarjenja - prof. dr. Janko Božič, ki je tudi predsednik
čebelarskega društva Krško. V Mariboru bo razstava čebelarskega orodja z maketo
izvornega družinskega čebelnjaka in mobilni čebelnjak z razstavo panjskih končnic, ki
so jih narisali otroci iz osnovne šole France Prešeren, podružnične šole Stane
Lenardon v Razvanju v podporo Svetovnemu dnevu čebel,« še dodaja Mojca Prošek.
Čebela je naša spremljevalka in vzornica že skozi vse življenje. Otroci zagotovo ne
spregledajo njenega najslajšega pridelka – medu. Sicer pa nam čebela simbolizira
številne pozitivne vrednote, ki jih vse bolj primanjkuje v družbi: pridnost, varčnost,
skrb za druge, socialni red, učinkovitost in gospodarnost.
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