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Osmošolka Neža Ferk je (v okviru izbirnega predmeta Šolsko novinarstvo)
sodelovala

na

mednarodnem

fotografskem

natečaju

Čebelarske

zveze

Slovenije. Sodelovalo je 183 avtorjev iz 27 različnih držav sveta (vseh poslanih
fotografij je bilo v konkurenci 1001), med njimi je s 167 fotografijami sodelovalo
58 šolarjev in dijakov iz Slovenije. Med vsemi je bila Neža nominirana za
mednarodno fotografsko nagrado pri dveh sklopih (3 njene fotografije so bile
na podelitvi izpostavljene). Med nominiranci je žirija v nedeljo, 11. 4. 2021,
izbrala 3 najboljše in zmagovalne fotografije (med te nagrajence se Neža ni
uvrstila) – že NOMINACIJA JE ZELO VELIK USPEH ZA OSNOVNOŠOLKO.

TEMATSKI SKLOP: ČEBELA IN RASTLINSKI SVET

Nabiralka (julij 2020)

Delovna skupina (julij 2020)

Raziskovalka (julij 2020)

Počitek (julij 2020)

TEMATSKI SKLOP: BIVALIŠČA ČEBEL, TRADICIONALNI ALI SODOBNI
ČEBELNJAK

Lastnik čebelnjaka je Čebelarsko društvo Prevalje, Trg 2A, 2391 Prevalje

Pravljična dežela (januar 2021)

Nekoč je bilo jezero (januar 2021)

Domovanje (januar 2021)

Zimsko spanje (januar 2021)

Neža je po svojem terenskem delu opravila še intervju z g. Rudijem Voglom,
predsednikom Čebelarskega društva Prevalje.

Spoštovani, ob fotografiranju čebelnjaka prevaljskega čebelarskega društva
ob cerkvi na Fari ste mi prijazno in s ponosom razkazali domovanje čebel in mi
povedali veliko zanimivosti o teh naših pridnih delavkah. Bilo mi je zelo všeč,
zato me zanima, kdo Vas je navdušil za čebelarjenje in koliko ste bili stari,
ko ste postali čebelar.
Čebele so bile pri hiši od nekdaj. Čebelaril je že moj oče in kot mlad fantič so mi
bile čebele vedno velika skrivnost. Svoj prvi panj sem dobil pri desetih letih,
resneje pa sem začel čebelariti leta 1977.

Ali je delo čebelarja naporno?
Delo pri čebelah mi je bilo in mi je v veliko veselje in ga opravljam z vso
odgovornostjo. Seveda pa zahteva veliko znanja in natančnosti, če narediš kaj
narobe, se na čebelah to takoj opazi.

Ali Vas pogosto pičijo?
Naša čebela - krajnska sivka, tako jo imenujemo, je znana predvsem po mirnosti.
Piči, če si nepazljiv, če nisi skoncentriran pri delu z njimi in če počneš neumnosti,
takrat postanejo razburjene. Zelo pa nanje vpliva vreme (če je slabo, zlasti pred
nevihto, so zelo nemirne in takrat jih pustimo pri miru). Mene tu in tam katera piči,
a čebelji pik ima tudi zdravilne učinke.

Ali ste vedno v čebelarski opravi?
Pri čebelah sem običajno brez čebelarske obleke, če pa imam zahtevnejši poseg,
brez obleke ne gre.

Ali nam lahko zaupate kakšno anekdoto ali zanimiv dogodek, kar ste doživeli
ob delu s čebelami?
Pri čebelah se dogaja veliko veselih in tudi nepričakovanih dogodkov. Spomnim se,
manjše skupine, ki si je prišla ogledat čebele in čebelje panje. Vsaki skupini tudi
povemo, kako naj se vedejo ob ogledu. Kdor želi, dobi zaščitna oblačila. Med temi
obiskovalci je bila tudi radovedna gospa, ki je veliko vedela o čebelah in te obleke
ni želela. Naenkrat je med ogledom zakričala in v trenutku bila brez krila. Čebela
ji je zlezla pod krilo in v paniki, da jo piči, je krilo odvrgla ter zbežala od
čebelnjaka. Zato moramo biti v bližini čebel čim bolj mirni, ne smemo mahati z
rokami, ne smemo biti »naparfumirani«, predvsem pa moramo paziti, da nismo
prepoteni in ne sme nas biti strah. Tega čebele ne marajo.

Ljudje smo v zadnjem obdobju do narave zelo neprijazni. Ali ste morda tudi v
vašem čebelnjaku imeli kak pomor čebel?
V našem čebelnjaku množičnega pomora še ni bilo. Bi pa opozoril predvsem pred
nepoučenimi vrtnarji, ki svoje rastline škropijo ob nepravem času. Če to počneš
sredi opoldneva v sončnem vremenu, ko je čebel največ na cvetovih, čebele so zelo
občutljive že na najmanjšo količino raznih preparatov in če čebela zaide na
škropljen cvet, je za njo to usodno. Če že moramo škropiti svoje vrtnine, se moramo
strogo držati navodil. Čebelarji mislimo, da škropljenje ni potrebno, da se lahko
rastline negujejo na naraven način.

Opazila sem, da imate v okolici čebelnjaka vrtove z medovitimi rastlinami.
Zanima me, ali ima društvo kakšne akcije pozivanja ljudi, da bi sadili čim več
teh vrst rastlin?
Vsi čebelarji oziroma krovna organizacija ČZS spodbujamo ljudi, vrtičkarje, da naj
sadijo čim več medovitih rastlin. Vsako leto imamo akcije na temo POSADIMO

MEDOVITO RASTLINO in čebele nam bodo hvaležne. Zato prosim vsakogar, da
posadi vsaj eno medovito rastlino.

Na kaj ste v vašem čebelnjaku najbolj ponosni?
Ta naš učni center z učnim čebelnjakom je namenjen izobraževanju in prikazu,
kako je narava povezana med seboj. Čebele potrebujejo medovite rastline in sadno
drevje, da lahko poberejo nektar in cvetni prah, to je najpomembneje za življenje
čebele. Sadno drevje in ostale rastline pa potrebujejo opraševalce. Če teh ne bi
bilo, bi sadno drevje in ostale rastline ne obrodile sadežev. To želimo na tem učnem
čebelnjaku prikazati in povedati vsakemu, ki to želi. Vsaka tretja žlica hrane, ki jo
zaužijemo, je odvisna od žuželk opraševalk - čebel. Zavedati se moramo, kako
pomembne so čebele. Zato smo ponosni na ta čebelnjak, da lahko ljudem to
pokažemo v naravi, predvsem pa najmlajšim, zakaj so čebele pomembne.

Pravijo, da če bodo čebele izumrle, bo izumrlo tudi človeštvo, zato je vaše
delo zelo pomembno, še toliko bolj, ker izobražujete mlade rodove. Sama bom
letos zagotovo posadila kakšno medovito rožico in upam, da tudi vsi, ki bodo
to prebrali. Hvala Vam za Vaš trud in čas, ki ste si ga vzeli.

Gasilski pozdrav je Na pomoč.
Kakšen pa je čebelarski pozdrav? Mogoče bzzz? 😃
Čebelarji imamo svoj pozdrav, in to je: »NAJ MEDI!«
Vsem želim veliko uspeha v šoli (ali na daljavo), ne samo v šoli, največja šola je
narava, zato jo spoštujmo in jemljimo tisto, kar nam ponuja v vsakdanjem življenju.
Torej, NAJ vse MEDI.

10. 4. 2021

NEŽA, ISKRENE ČESTITKE ZA TVOJ USPEH,
ZA NOMINACIJO FOTOGRAFIJ NA MEDNARODNEM NATEČAJU.

Neža Ferk, 8. razred
Mentorica: Vanja Benko

