Na Domžalski čebelarski učni poti želimo predstaviti
čebelarjenje in zgodovino te dejavnosti v naših krajih,
čebelje pridelke, medovite rastline ter pomen čebel
za zdravje človeka in ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Čebelarstvo v naših krajih ima dolgo tradicijo.
Nekoč je čebelarjenje prehajalo iz roda v rod – v vsaki vasi
je bil vsaj en čebelar, ki je svojo ljubezen do čebel, znanje
in veščine prenašal na potomstvo. Vse do danes čebelarstvo
ni zamrlo. Čebelarji, ki smo v občini Domžale organizirani
v dve čebelarski društvi, imamo radi naravo in čebele.
Zase, za svojo družino in kupce pridelujemo zdrave čebelje
pridelke, obenem pa zagotavljamo dobro opraševanje rastlin.
Na pot vas vabimo Čebelarsko društvo Domžale, Čebelarsko
društvo Krtina - Dob in Služba za turizem Občine Domžale.

Čebelarsko društvo Domžale
Prelog, Breznikova 30, 1230 Domžale
tel.: +386 41 626 741
Čebelarsko društvo Krtina Dob
Ulica 7. avgusta 9, 1233 Dob
tel.: +386 41 244 590
Služba za turizem Občine Domžale
Ljubljanska cesta 70, 1230 Domžale
tel.: +386 1 72 10 726
www.visitdomzale.si
Služba za turizem Občine Domžale po vnaprejšnjem
dogovoru nudi vodene oglede Domžalske čebelarske učne poti.
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Šumberk

Domžalska čebelarska učna pot je dolga skoraj sedem
kilometrov in poteka po prijetni kolesarski in peš poti,
delno ob Kamniški Bistrici – zeleni osi regije – delno pa
ob rekah Rači in Radomlji. Pot traja približno uro in pol,
sicer pa se nanjo lahko priključite poljubno.
Primerna je tudi za predšolske in šolske skupine.

Mačkovci

Obiskovalci poti vseh starosti lahko odkrivate
življenje čebel na nevsiljiv način – ob gibanju in druženju
na svežem zraku. Ob poti je mogoče opazovati naravni
habitat več živalskih in rastlinskih vrst, za več informacij
pa smo poskrbeli s spremljevalnimi tablami, ki obiskovalce
seznanjajo s temami, povezanimi s čebelami in čebelarjenjem.
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Ihan

Na poti, ki povezuje apiterapevtski učni čebelnjak pri
Centralni čistilni napravi Domžale - Kamnik in učni čebelnjak
v parku pod Močilnikom v Dobu ter Osnovno šolo Krtina,
v prostorih katere je bil nekoč sedež čebelarske
podružnice, boste lahko občudovali čebele
in morda tudi srečali čebelarja pri delu.

2 Piknik prostor pri vagonu ob Kamniški Bistrici
3 Most srčnih ljudi
4 Plezalna stena Knezove skale
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5 Ob Rači

6 Učni čebelnjak ČD Krtina - Dob v parku pod Močilnikom
7 Pri klopci
8 Pri mostičku
9 Pri Modri ptici
10 OŠ Krtina
Pot smo zasnovali
v letu 2018 in
jo v letu 2020
podaljšali vse
do Krtine.
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