Od cveta do cveta urbana čebelica leta
Ljubljana, 6. april, 2016 - Kjer so čebele, tam je življenje, v zadnjih letih pa se naša avtohtona čebela
Kranjska sivka spopada s težavami in zato potrebuje pomoč. Rešitev je lahko selitev v mesta. Z urbanimi
čebelnjaki in ljubljansko Čebeljo potjo se čebele približujejo meščanom, z letošnjim letom, ko je
Ljubljana tudi Zelena prestolnica Evrope, pa se projekt pomoči čebelam družbe BTC in Mestne občine
Ljubljana nadaljuje, med drugim tudi s pozivom k ocvetličenju ljubljanskih balkonov in oken z
medovitimi avtohtonimi rastlinami.
Podžupanja Mestne občine Ljubljana Tjaša Ficko je izpostavila, da je Ljubljana ponosna Zelena
prestolnica Evrope 2016 in da mesto uspešno sledi viziji trajnostnega razvoja. »Pri tem je izjemnega
pomena sodelovanje z mnogimi deležniki, še posebej s tistimi, ki so dovzetni za nove ideje in imajo
pogum za njihovo implementacijo. Takšna je že vsa leta tudi družba BTC. Tudi ta projekt dokazuje, da
mesto živi z naravo in da lahko prav vsak posameznik z navidezno majhnimi koraki pomembno prispeva
k večji kakovosti življenja v mestu.«
V okviru trajnostne vizije družbe BTC Misija: Zeleno in kot del ciljev Ljubljane, letošnje Zelene prestolnice
Evrope, se bo aprila začela akcija »Pomagajmo čebelici v mestu - Ocvetličimo okna in balkone«, v kateri
bodo lahko prebivalci Ljubljane tudi sami pripomogli k ohranjanju avtohtone medonosne čebele in njene
kompleksne ter zelo pomembne vloge v naravi.
Jože Mermal, predsednik uprave BTC in tudi sam velik ljubitelj narave, verjame, da bo akcija pritegnila
veliko ljudi: »Vse bolj se ljudje zavedamo, da ima izraz »nazaj k naravi«, ki ga je že v 18. stoletju zapisal
Jean-Jacques Rousseau, zelo veliko težo, pa najsi gre za prehrano, ozračje in okolje, ali živalske vrste, brez
katerih bi bil svet hudo osiromašen, brez čebel pa bi v roku štirih let izumrlo celotno človeštvo. V okviru
akcije smo leta 2014 v BTC postavili čebelnjak, v letu 2015 smo pripravili natečaj »Čebelam prijazna šola«
in zmagovalni OŠ Medvode podarili učni čebelnjak, letos pa za pomoč urbanim čebelam prosimo vse
ljubitelje narave, čebel in njihovega pridelka, medu, pri čemer bodo hkrati poskrbeli tudi za cvetočo
podobo svojega doma kot tudi prestolnice.«
Ljubljančanke in Ljubljančani bodo tako lahko 9. aprila spoznavali cilje Zelene prestolnice in ljubljansko
Čebeljo pot, ki je zaživela lansko leto in naj bi v glavno mesto pripeljala čim več čebel, zato bodo lahko
obiskovalci dobili tudi nasvete za gojenje ter sadike in semena medovitih balkonskih rastlin, ki jih bodo
lahko zasadili in z njimi okrasili svoja okna in balkone.
Anže Voje, predstavnik za odnose z javnostmi v podjetju Merkur, enem izmed partnerjev projekta,
slikovito opiše prednosti medovitih rastlin na lastnih balkonih in oknih: »V Merkurju že 120 let pomagamo
slovenskim kupcem, da si ustvarijo lepši dom in urejen vrt. Zato smo z veseljem pristopili k akciji
Ocvetličimo okna in balkone, saj želimo z ozelenitvijo teras in okenskih polic prispevati k zelenemu utripu

mesta in skrbi za čebele v urbanem okolju. Bogata ponudba Merkurjevih vrtnih centrov vsakomur
omogoča, da si na balkonu ali okenski polici ustvari svoj zeleni kotiček. Kaj je boljšega od svežih lističev
bazilike na paradižnikovi solati? Ali pa malo timijana na zrezku v omaki? In to neposredno iz vrtička na
okenski polici. Ob tem pa prispevamo k ohranjanju čebel in s tem ravnovesja v naravi. V sklopu akcije
Ocvetličimo okna in balkone smo v Merkurju pripravili pester izbor semen in sadik medovitih rastlin. Med
11. in 24. aprilom 2016 bodo vsa zelišča in začimbnice na voljo po še posebej ugodnih cenah. Medovite
rastline so tiste, ki v času cvetenja izločajo veliko nektarja ali pa proizvajajo dovolj cvetnega prahu, da ga
čebele lahko nabirajo. Čebele so vir življenja tako za rastline kot za ljudi. Opravljajo zelo pomembno vlogo
opraševalcev. Vsakdo, ki zaviha rokave in posadi medovito rastlino, prispeva k dobremu počutju tako ljudi
kot živalic ter k prijetnemu vzdušju v mestu.«
Dobrodošle čebelice
V projekt ohranjanja kranjske čebele se, v sodelovanju z MiniCityjem, kjer bodo med trajanjem akcije
»Pomagajmo čebelici v mestu - Ocvetličimo okna in balkone« v popoldanskem času potekale delavnice
odprtega tipa, z zanimanjem ter radi vključujejo tudi vrtci in šole. Tako eni kot drugi bodo ves teden
izvajali tematske delavnice o čebelah, pridelavi medu in medovitih rastlinah, lahko si bodo ogledali
čebelnjak v BTC Cityju, pa tudi sami skušali svoje vrtce ozaljšati z medovitimi cvetlicami.
Direktor Minicity Ljubljana, Miha Culiberg je navdušen, saj tudi sami ves čas izobražujejo najmlajše o
odnosu do okolja: "Veseli smo, da sta nas družba BTC in MOL povabila k sodelovanju na projektu. V
Minicityju, mestu za otroke, skozi vse leto izvajamo aktivnosti, ki naše male meščane spodbujajo k
odgovornemu ravnanju z okoljem. Med 11. in 16. aprilom bodo naše okoljevarstvene aktivnosti usmerjene
na delavnice, prek katerih bodo otroci in starši spoznavali pomen čebel za naše življenje ter se naučili, kako
lahko sami pomagajo pri zaščiti čebel.”
Vsakdo, ki želi tudi sam dodati kamenček v mozaik ohranitve kranjske čebele, pa bo lahko 16. aprila na
prodajno-izobraževalnem dogodku na Tržnici BTC City podrobneje spoznal tako Čebeljo pot in druge s
tem povezane načrte Turizma Ljubljana, kot usmeritev Zelene prestolnice in partnerje projekt, kot so
Merkur, Semenarna/Kalia, Hofer, MiniCity, CiTi Teater in drugi, ki bodo prodajali sadike in semena
medovitih balkonskih rastlin ter nudili nasvete za gojenje, razpisani pa bodo tudi termini za voden ogled
BTC City čebelnjaka.
Iztok Verdnik, vodja sektorja za korporativno komuniciranje in marketing v Semenarni, se veseli obiska
ljudi, saj jim bodo strokovno svetovali in pomagali pri izbiri medovitih rastlin: »Medovite rastline so
pomembne za življenje čebel in vsak posameznik lahko prispeva k ohranitvi čebel in ostalih opraševalcev s
sajenjem medovitih rastlin na vrtu ali okoli hiše. Vrtni centri Kalia ponujajo širok izbor semen cvetlic in
zelišč ter sadike okrasne drevnine, enoletnic in trajnic, s katerimi lahko privabite čebele v vrt.«
Tudi pri Hoferju so se pred dobrima dvema letoma odločili, da pričnejo aktivno opozarjati na pomen čebel
s projektom Skrbimo za medeno prihodnost, v okviru katerega je zaživel tudi raziskovalni čebelnjak. Lejla
Helbl, vodja komunikacij in odgovornega vodenja podjetja pri Hoferju, dodaja: »Brez čebel bi bila naša
hrana dosti bolj pusta in osiromašena, številnih izdelkov, ki so danes samoumevni, sploh ne bi mogli
okušati, brez njih narava spomladi ne bi bila tako lepa in cvetoča, jeseni pa ne bi mogli obirati njenih
sadov. Čebele imajo za našo prihodnost izjemen pomen, zato v Hoferjevem raziskovalnem čebelnjaku, ki
smo ga postavili v upravno-logističnem centru podjetja, z enaindvajsetimi čebeljimi družinami v
sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije izvajamo raziskave cvetnega prahu in raziskujemo druge
uporabne rešitve v čebelarstvu. Izsledki večletnih raziskav so uporabni za slovenski in širši prostor ter
relevantni za celotno čebelarsko stroko. Z namenom osveščanja se povezujemo z večjim številom

partnerjev in zato smo BTC City in Mestno občino Ljubljana z veseljem podprli pri projektu »Ocvetličimo
okna in balkone«, v okviru katerega bomo z razdeljevanjem semen medovitih poletnih cvetlic in začimbnic
poskrbeli, da bodo okna in balkoni naših kupcev resnično medena.«
Od grajske razstave do najlepšega ljubljanskega okna ter balkona
Pomlad se v maju najlepše razcveti, vsako leto 20. maja pa obeležujemo tudi svetovni dan čebel, zato bo
takrat na ljubljanskem Gradu slavnostna otvoritev razstave, ter hkrati uraden začetek natečaja za
najlepše ocvetličeno okna in balkon v Ljubljani. Natečaj bo potekal do julija, ko bo z glasovanjem znanih
10 finalistov, nato pa bo komisija, v kateri bodo krajinski arhitekt, predstavnik Mestne občine Ljubljana in
predstavnik družbe BTC, razglasila zmagovalca v okviru dogodka Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope
2016.
Ljubljana bo tako postala ne le avtohtonim čebelam še bolj prijazno mesto, temveč bo z dehtečimi okni in
balkoni resnično tudi najlepše mesto, na katero smo ponosni, po katerem se zgledujejo druge prestolnice
sveta in ki upravičeno nosi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016.
Mestna čebelja oaza
Slovenija je edina evropska država, kjer je avtohtona čebela zaščitena, zaradi njene ogroženosti pa je
skrb za njeno ohranitev še toliko pomembnejša. Čebele namreč izginjajo zaradi več faktorjev, od
podnebnih sprememb, do onesnaženosti okolja in uporabe številnih pesticidov. Prav ti so najbolj nevarni,
saj kljub temu, da so koncentracije posameznih pesticidov minimalne, dolgoročno kombiniranje za čebelje
družine, z njimi pa posredno tudi za druge živalske in rastlinske vrste, pomeni propad. Več pesticidov, ki
ogrožajo obstoj celotnih čebeljih družin, je moč najti na kmetijskih površinah in v ruralnih okoljih, zato je
selitev čebel v mesta več kot smiselna, saj tam pesticidov skorajda ni moč najti, pa tudi kemijske analize
medu, ki ga pridelajo urbane čebele dokazujejo čistost in visoko kakovost njihovega medu ter drugih
čebeljih pridelkov.
Tudi Petra Kalan Lubajnšek, vodja poslovnega razvoja v podjetju Medex, pozdravlja urbane čebele in
čebelarje, predvsem pa idejo, da bi meščani čebelam pomagali: »V Medexu že od leta 1954 cenimo
marljivost čebel ter ohranjamo in plemenitimo ljudsko izročilo čebelarjenja, pridobivanja čebeljih pridelkov
in drugih darov narave. Zavedamo se namreč, da je življenje tam, kjer so čebele. Zato smo se z veseljem
pridružili tudi projektu Pomagajmo čebelici v mestu – Ocvetličimo okna in balkone. Čebele so
najpomembnejši opraševalec rastlin, od njih je odvisna kar tretjina pridelave hrane v svetu, čebela pa je
tudi zelo natančen indikator razmer v okolju. S svojimi izdelki: med, matični mleček, cvetni prah … čebele
skrbijo tudi za visoko hranilno pestrost in varnost vseh nas. Pridružite se akciji tudi vi in skupaj poskrbimo,
da ohranimo čebele. Naj skrb zanje postane odgovornost vsakega izmed nas.«
Letošnja akcija je nadaljevanje in nadgradnja projekta »Pomagajmo čebelici v mestu« iz leta 2014, ki je
prvič organizirano predstavil idejo selitve čebele v mesto. V Ljubljani je v zadnjih letih zraslo kar nekaj
urbanih čebelnjakov, tako zasebnih kot tistih, ki so jih postavila posamezna podjetja in predvsem vrtci ter
šole. A da bi čebele imele dovolj paše in lahko pridelale več medu, jim moramo pomagati še naprej in še
bolj. Z zasaditvijo medovitih rastlin, ki so povrhu tudi avtohtone sorte, lahko tako čebelam in okolju na
preprost in lep način pomagamo vsi, ne le navdušeni čebelarji. Tako poskrbimo za ohranitev slovenske
čebele in domačih rastlinskih vrst, ob pogledu na cvetoče mesto pa bo zagotovo marsikomu zaigralo tudi
srce.
Urbani čebelar Franc Petrovčič dodaja: »Povečanje števila medovitih rastlin v urbanih okoljih je ena izmed
želja in tudi eden od temeljnih ciljev društva Urbani čebelar, saj bi to dobro vplivalo tako na našo

avtohtono kranjsko sivko oziroma njihovo pridelavo medu, kot tudi na nekaj deset vrst divjih čebel, ki živijo
v mestu, pa za čmrlje in druge opraševalce, ki so prav tako pomembni.«
Naša država se je letos uvrstila na rep seznama petih najbolj zelenih držav sveta. Skupaj lahko dosežemo,
da bo prihodnje leto Slovenija zasedla precej višje mesto.
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