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Ogrola jo prekomernoodmiranjedebeljihdrulin in gensko"onesnaZevanje"
Cvrro ZaprorNrr
Kranj - IGanjskatebela, ki je
na podlagi zakona o Zivinoreji v Sloveniji za3ditenakot
avtohtonapasma, je ogroZe"na.
OgroZa jo prekomerno
odmiranje debeljih druLin
in gensko "onesnaZevanie",
ki se kaZev vse vedjem Stevilu debel delavk z rumenimi
obrodki na zadku. Dovoljena naj bi bila le dva odstotka
tak5nih debel, po analizi,
opravljeni v letu zoro, pa
naj bi jih bilo kar 5,6 odstotka. DeleZ ni enak po vsej
Sloveniji, ampak jih je ved
na mef i z lLaliio, na KoroSkem pa tudi na nekaterih
obmodfih znotrai Slovenije.
Do me5anja "rasl' prihaja
deloma po naravni poti,
predvsem pa zaradi prevoza
oktobrav Sloveniji9.or9
tebel na pa5o ter prometa s Po podatkihcentralnegaregistraje bilo ob koncu predlanskega
debeljimi maticami in debe- iebelarjev s skupno rr.5o4 Cebelnjakioz. stoji5ii. Vsakdebelarje imel v povpreCjuSestnajst
debeljihdruZin, kar je Sesttnani kot v letu zoo5.
liimi druZinami.

Kraniska iebela ie zelo
mirna, redko pika, se odlikuie po donosu, ne zaletava se v tuie panie,
prezimuie v dokai maihnih drutinah in porabi
zmerne zaloge hrane, se
intenzivno razviia spo.
mladi, dobro zalega in ie
nagniena k roieniu.
Ministrstvo za kmetij stvo,
gozdarstvo in prehrano je
zaradi ogr oleno sti kranj ske
debelepa tudi zato, ker imajo debelepomembno vlogo,
3ezlasti pri opra3evanjurastlin, imenovalo delovno skupino za pripravo Nacionalnega programa zaldite
kranjske debele.Program je
Ze pripravljen.in bo do ro.
februaria v javni razprai, v

tem tasu pa bo strokovnain
SirSajavnostlahko dala nanj
pripombe. Program predvideva ohranitev populacije
avtohtone kranjske debele
in njenih krajevnih razlitkov ter ohranitev enakomerne in zadostne poseljenosti
Slovenije s debeljimi druZi
nami. V okviru ohranitve
populacije avtohtone kranjske iebele nai bi dolodili
enotlo metodologijo za dolodanje kriZancev (debel z
rumenimi in oranZnimi
obrodki na zadku) v paniu,
usposobili tqbelarie za razlotevanje kranjske debeleod
kriZancev, dolodili paramette za dolodanje distosti
kraniske debele,kontrolirali
vzrejo matic v vzrejali5dih,
spodbudili vzrejo malic za
lastne potrebe in kontrolirali genski pretok med kranjsko in italiiansko debelo,

Za opra3itev gospodarskih
in drugih rastlin bi v Sloveniji potrebovdi najmanj r5o tisod debeljih druZin. Da bi
ohranili enakomerno in zadostno poseljenost debeliih
drulrn po vsem ozemliu drZave,bi bilo treba prepredevati pomore debel zaradi prisotnosti fitofarmacevtskih
sredstevv lcnetijski pridelavi, zagotavljati kakovostno
pa3o debelin bolj3o izkori5denost pa5e, zmanjSalt izgabe debel zaradi bolezni (najvet jih je zaradi varoze in
hude gnilobe debeljezalege),
izboliSatizdravstvenovarsfto
in kontrolo debeljih druLin,
spodbuditi k dEbelarjenju
tudi mlade in izbolj5ati ekonomidnost debelarjenja.Zagotavljanjekakovosbrepa5e
za debeleje vse vetji problem, saj so se na lcmetijskih
zemljiSdihmoZnosti za pa3o

v zadnjth desetletjih modno
poslab3ale,velik del mokri3d
so uniCile melioracije ali so
jih prerasle invazivne tujerodne rastline, kosanj "boleha" za rakom ... Ob veliki gostoti debelnjakov1'ena nekaterih obmodjih teZko vzpostaviti nova stoii5da,debelarji
razpolagajos starimi in dotrajanimi vozili za prevoz debel na pa(o, za postavitev
prevoznih debelnjakov je v
zadnlem tasu vse teZje dobi
ti soglasjalasbrikovzemlji5t,
vsa debelarskadru3tva tudi
5e nimajo potrjenih painih
redov. Med debelarji je premalo mladih, le na petini 5ol
imajo tudi tebelarske kroZke. Ekonomi&rost v debelarstvu je slaba, po izradunih
krnetijskega in3tituta ie lastna cena medu 5,44 ewa za
kilogram, odkupna cena pa
ne doseganiti Stirih ewov.

