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Oessöna.
t Eesti leelos weel ühtegi taielikku mesilastepidamise öpetusemamatut ei ole, tust
E
mesilastepidajad eht need, kes mesilasi pidama tahawad hatata, täielikku õpetust
ja juhatust leiaksiwad, sellepärast tahan mina siin mesilastepidajatele õpetust ja juhatust anda, mida mina kuulsa Poola mesila^tepidaja prof. Tseselsti, tähtsa Wene
mesilastepidaja prof. A. Butlerowi ja mitme Saksamaa kuulsamate mesilastepidajate
järele kottu seadiuud ja iseenese 1"> aasw praktika katsete, nähtuste ja proowimiste
juures mesilastepidamises tähele pannud ja tundma õppinud olen.
Juba wanal ajal oli mesilastepidamine meil Eestimaal auu sees ja lugupeetud.
Mesilasi kaswatati mõnes paigas suurel arwul. Wüid aga ou asi hoopis teiseks
muutunud. MiMed wanad ja kuulsad mesilastepidajad on mesilastepidamjst imeni
kõrwaliseks asjaks jätnud, sest et mesilastepidamine endist toiisi ilma waewa
nägemata ja teaduseta meie ajal enam edasi ei lähe ja sellest enam soowitawal tnln
ei saa. Mesilastepidamises on enam teädust ja õpetust tannis, muidu ei wõi mesilastepidamine meie ajal enam edeneda.
Kes kindlat Maja ehitada tahab, peab kõige päält hää aluse, hää wuudameudi
tegema. Mida parem alus on, seda kindlamini seisad tema pääle ehitatud hoone,
niida halwem alus on, seda kergemini wõib maja wiltu wajuda ehk lõhesid täis
liiiia. Isegi hää ja wagust ilmaga wõiwad niisuguse maja elanikud kahju saada,
tui aga weel torm, äkiline tuul ja kauge wihmasadu tõuseb, siis lauged niisugune
hoone peagi kokku. — Kes mõnda kunsti wõi teadust õppida tahab, kes mõnda äri
wõi kauplust, põllnasjandnst wõi karjakasioatamist alustada ja sellest tasn saada
tahab, peab niisama hää põhja oma ettewõttele panema. Ta peab enesele oma
ettewõtte wõi hariduse osakonna jaoks tanoilitta teadmist ja osawust omandama.
Sini selles asjas halb aluspõhi on pandud, siis on terwe ettewõte wankuwal jalal.
Äsja plaanitud edenemine toõib peagi tagurpidi minna, sest et asjaajaja, kes ka
nutte ühtlasi asjatundja ei ole, kergesti waleteele toõib sattuda. Kui selle juurde
weel uiõni õnnetu juhtumine tuleb, siis ei wõigi selle järeldus mnnd olla kui langemine ehk sagedasti ka täielik pankrott. Sia mesilastepidamine nõnab hääd alaspõhja, kni tahetakse temast loodetud tnln saada. Kes tasuga mesilasi pidada tahab,
sellel, peab ta tanoilik jagu teadmist ja osawust olema, et ta mesilasi niiwiisi pidada
mõistab, kuda nende olek seda nõnab. — Harilikult ostab algaja mesinik i"che wõi
mõningad mesipuud, seab nad üles, waatab ta hoolega Nende järele ja arwab,
et sellega juba küllalt tehtnd om Sellest esimesest sammust mi weel wähe. Kes
hääd alast oma hoonele tahab, see peab mitte üksi ehitnse kiwid juurde muretsema
i

ja kohale seadma, waid ka neid winkli ja mõõduga mõistma paigale panna, et nad
kindlasti seisma jääwad. Ebitamifcks ei ole weel materjalist küllalt, waid selleks
peab ta äts osaw ehitnse meister olema. Niisama wähe aitab ka see, kni algaja
mesinik mesilaste eest ainnlt hoolt kannab, aga nende rawitsennst ega edendamist
ei oska.
Iärelekatsnmised oa igal kehwal aastal näidanud, et oskamata mesinik oma
mesilasi halwa ilma mõjude eest paljn Wähem kaitsta mõistab, kni tits sellega wilunud asjatundja. Oskamata mefinikul wõib tema töö ja talitus senikaua hästi minna,
kuni mesilased iseenesest ilma rawitsemista siginewad ja edenewat». Kus seda mitte
ei ole, sääl üteldakse: „mul ei ole mesilastega õnne". See ei ole aga mitte õige
ja õnne pääle üksinda loota ott kahtlane asi, sest õnne põhi on wanknw ja õnnejnmal on sagedasti truuduseta.
>tui inesilaste sigrnelnrne õnne wõi saatnse hooleks jäetakse, siis tähendab see
niisama paljn kni: õnnetusele on tee niisama awatnd tui õuuelegi. annetuse eest
on aga tarwis mesilasi kaitsta, eht tui see mõnikord wõimalik ei peats olema, siis
wähemalt õnnetuse mõjusid wäheudadagi püüda. Et neid aga õieti kaswatada ja
rawitseda, selle tarwis peab mesinik nende loomast, elutaiki ja sigrnemise tingimisi
tundma ja oma jagu praktikalisi ümberkäimist mesilastega oskama jne.
Teorin ja praktika ehk teadus ja harjnmine, asjatundmine ja töö oskamine
peawad käsikäes täima. Niihästi nhetüljeline teoretita mees kni paljas praktika mees
on mõlemad poolikud mesilastepidajad.
.'»iui hääd aastad oli, läheb mesilastepidamise wähema teadmisega pidaja käes
edasi ja mesilased annalvad peresid ja saab mett, aga kni wähe halwem aasta on,
siis on juba häda mesilastele oodata. Mõistliku ja asjatundja mesilastevidaja jnnres saawad mesilased ta halwa! ja ineewaesel aastal alal ja hästi iiletalwe hoitud,
kuna hääl aastal õpetatud ja asjaüuidja mesilastevidaja kaks korda niipaljn mett
ja peresid saab, kui teine, kes asjatnndmata on.
„Inimene õpib niikaua kni elab", ütleb wanasõna: nõnda on lngn ka mesilastepidamisega, sest kes mesilastepidamises tahab edasi saada, see peab wäsimata
edasi püüdma ja tõik nende tööd ja toimetusi tähele panema ning üht ja teist nnendust nende pidamises ette wõtma — siis edeneb asi.
(5t enamasti kõik inesilaste pidamise raamatud seletawad aga ainult sellest,
kudas mesilastega tnleb ümber käia, aga mesilastest enestest ei ole kas sngugi eht
on wäga wähe. Sellepärast oll siin, I. jaos ainult mesilastest enestest, nende elnwiisidest jne. seletatud. Palju on Niisugusid inesilaste pidajaid, kes arwawad, et
mesilaste pidamise teoretiutn külge eht mesilaste looduse õpetust sugugi tarwis ei
lähe; nendele aga peab ütlema, et ainnlt see wõib mesilasi iseseiswalt ja kasulikult
pidada, kes nende omadustega, s. o. nende loomusega tuttaw on. юхі asi hästi
läheb, siis saab ka õppimata mees walmis: aga kui midagi iseäralikku tenia mesipuu
aias juhtub, siis ou tal la mõistus otsas ja häda käes.
Mesilaste pidamisel on tõesti üks kaswawsteabliue tähtsas. Kuua inesilastepidaja alati loodusega ühenduses on ja „mesilinnn" tööd tähele paneb, saab ta nagu
ilma tahtmata lnnleilma kantud. Tähele ütleb ka panna, et mesilaste pidamise ainet
ta inimese waima pääle hästi mõjub. Tõsine mesilaste pidaja/ kes oma ametit
armastab, ei ole kanagi joodik; ta on koktnhoidlil, hääsädamline ja kõige hää asja
pääle walmis. On ta wana inimene —siis on ta naga mõni tülaõpetaja. Lellepärast oleks tarwilik, et kõik ülemad walitsused, kes oma alamate wannu täienemise
ja hää käekäigu eest muretsewad, igapidi mesilaste edendamisele abiks peaksiwad olema.
Pääle kombelise kasu toob mesilaste pidamine ta rahalist kasu. Mesilaste
abil wõib ka kõige waesem inimene, kni tal töö himu on, enesele hääd warandust
koguda. Mesilane üksinda on loom, kes wäsimata oina peremehele kõigilt poolt
saali koju kannab. Teniale ei lähe walla ega riigi piirid korda, ja niis weel kõige
tähtsam on, ta korjab seda tokln, niis ilma teniata ilmaasjata hukka läheks. Wõõraste
lillede päält mahla korjates, awitab ta nõndawiisi nende lillede sugutamist, ja maksab
nõnda sadakorda seda ära, niis ta ära on tarwitanud.

Mesilasi pidagu kõige päält niisugused inimesed, kes ise saawad mesilaste järele
waadata, näit. põllupidajad, koolmeistrid, wäiksemad käsitöölised, koolikaswanditud jne.
Kes aga selleks asemikku peawad tarwitama, nendele ei ole mesilaste pidamine just
mitte soowitaw. Niisugusel korral ei ole omanikule mesilastest suuremat kasu, sest
üksgi muu asi ei tarwita nii suurt hoolt, kui just mesilaste pidamine. Üts päew
hiljaks jääda, ei näita tüll suur asi olema, kuna aga wahelejäetud ehk hiline töö
mõnikord terwe aasta waewa wõib ära rikkuda.
Ärgu mõtelgu aga keegi, et mesilaste pidamisega üleöö rikkaks wõib saada.
Mees, kes ruttu rikkaks tahab saada, aga sellejuures asja hästi ei tunne, seab
tõik suurepäraliselt sisse ja kulutab snured summad ära, kallisid mesipuid ja abinõuusid ostes. Hiis tuleb aga mõne aasta pärast nähtawale? Kuldsete lootuste
asemele asub turb meeleäraheitmine ja see kasulik asi saab laimata, et hoidku. Sellepärast ei ole mesilaste pidamisel suuremaid waenlast, tni wähese teadmise ja ruttu
rikkaks saada tahtjad inimesed.
Kes aga mesilasi mõistlikult ja nsjattludlikult pidada ja ueude eest korralikult
ja hästi hoolt kauda oskab, selle käes edeneb asi, ja see wõib mesilastepidamisest enesele
kasu, tulu ja rõõmu leida.
Igapäewale elu õpetab, et ainult see wõib misgit ettewõtet korda saata, kes
temaga harjunnd on — teisiti öeldes — kes cttewõetawat asja põhjalitrüt tunneb.
Mis wõib näit. ütlemise järele lihtsam olla, tui põllutöö, sest mis teadust on kündmise, külwarnise, heinaniitmise ja karja söötmise jnnres waja. Nii arwawad ja
ütlewad paljndgi. Kuid ometi ou otsata suur wahe ühe teaduse puuduliku ja niisuguse põllumehe wahel, kes oma põllumaad ja haritawate taimede omadusi Põhjaliftilt tuuueb tui la oma koduloomade elu ja tarwitustea,« täiesti tuttaw on.
Niisamasugune lugu on ka inesilastepidajatega. Annilt see, kes mesilaste eluwiistsid, tarwitust, saalisid, üleüldse ueude iseloomust täiesti tunneb, wõib julge olla,
et ta inesilastest alatist ja hääd kasu saab; wastasel korral ei ole see muud kui
pimedas kobamine ja kogemata õnne pääle lootmine.
Weel nüüdsel ajalgi tõendab mõni mees tiudla iseteadlise usaldusega, et ta ju
isa ja wana isa käest mesilaste pidamist täiesti ära õppinud olla — muidugi wana
isa isade wiisi. Meie noorem sugu ou aga selles edasi jõuduud: Pääle tegelise harjutuse katsuwad uad la sellekohast mesilastepidamise tirjaudust tähele panna; neile
annab ta mesilaspidamine suuremat tulu fui wanematele, endistest pruutidest kinuipidajatele. Mis nmnd, ütlewad wiimsed' raatnatutcst õpiwad sala abinõunsid ja
nõidtlntist — asi peab siis muidugi edenema. J u tõepoolest uäitab teadus uagu
oleks ta päris nõidus; sest näit. wõime meie tema abil uue pere äraleudamist keelata,
srnrnime mesilasi jõudsasti peret heitma ja palju mett tooma, ühe sõnaga, et nemad
täiesti peremehe tarnts elaksiwad. Aga aiuult see saab neid saladusi katte, kes pääd
ja silmi ära ei lase wäsiba mesilaste elu põhjalikult tähele panemast.
Sellepärast, kes mesilastepidamisest hääd kasu tahab saada, see peab esiti hästi
mesilastepidamise teoriid tundma õppima ning teadusemlusid tegelitusse mesilastepidamisesse paigutada katsuma.
Mesilane ou mitmetpidi eeskujuline, tasuline ja imeline loomaleue. Tema kehaehitus uu tuustline; tark eluwiis, iseenese ohwerdamine teiste eest; ettewaatus,
puhtus ja kokkuhoidmine, tööarmastus ja korrapidamine — tõik need omadnsed on
mesilase juures tähtsalt silmapaistwad. Nõnda ei ole mesilane mitte üksi loodnse
uurijatele tähtsas, waid ta paneb inimest ta sügawamalt järele mõtlema. Mesilane
annab piltlikult Looja suurusest ja tarkusest tuuitistust, tuua inimene, looduse
tuuiugas, temast mitmes asjas eeskuju wõtta wõib.
Sellest kirjatööst wõib lugeja sügawasti mesilasi tuudma õppida, ja palju teadust, kasu ja lõbu saada. Sest kirjanik ei ole siia ainult oma mitmeaastast tööwilja
kogunud, waid ta rohkesti sellekohast tirjaudust tarwitanud, mis pääle selle praktikatules selgitatud.

l

INclUaotrlt jn mclUaotc tõugudest.
Mcnlas!,'d on üheselajad putukad, s. o. nad elawad suure seltsi kaupa, ehk. nagu
üteldakse, „perede" wiisi loos ja ehitawab enestele wahast niyuaused elumajad, ms
nemad oma voeqi hauduwad ja toidnwara paigale siänewäd. Korralkkus mesilaste
peres on snnnjel ajal Ш emane mesilane, n. n. mesilaste ema eht kuninganna, mõni
tiinune tuhat t ö ö t e g i j a t ja enam eht Mähern isaseid mesilasi — l e s k i .
E m a on peres iitsinda täieline emcme mesilane) ta saab 3—5 aastat manaks
la amet on aimiüfsi munemine; muude asjatuga ei tee ta mesipuus tegemist. Ema
muneb tõitide mesilaste mune. Ennewanast arwati, et ema isane on, sest et ta pere
toalitseja, seepärast nimetati teda ta mmngaks, ja et ta pere wäljaletinn jnnres
mesilaste eestwedaja on, siis nimetatakse teda mõnel pool ta juhtijaks. Kui aga
pärast aru saadi, et ta emane on, siis nimetati teda kuningannaks
x^-j
ehk emats. Et ta aga ei pere walitseja ega ta jnhtija ei ole, selley j b f c . _ pärast nimetatatse teda lihtsalt mesilaste emats. Veel õigeni oleks
^M"-^'
temale mnneja nime anda, sest et ema oma lapsi toidab ja nende
^a:
eest hoolt kannab, tuna tema pärast munemist mnna tnlewikn eest
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wähematgi hoolt ei tänna.
Ema tarwitab ainult üksainus kord omal eluajal sugutamist.

Pääle selle wöib ta tõik oma elnaeg innneda, ilina et temal tarwis
oleks isasega kotkn pntltnda.
Nagn igal emasel loomal, nii on ka mesilaste emal oma jootsnaeg. Tee ei
tule aga mesilase juures ajuti tagasi, inaid ilmnb ainult ntstord tema elns, s. o.
tohe pärast sündimist ning kestab 3—(> nädalat. >tõit mesilaste emad, kes selle aja
sees mitte sngntatnd ei ole, ei hakka ialgi enam munema ja jääwadgi sugutnmaia.
Mesilaste ema sugutamine Wõib ainult wäljaspool puud siiudida ja sellepärast
liimilt siis, kui wäljas hää ilm on, sest et emased ja isased ainult wagase ilmaga
ja päikese paistega tvälja lendawao. Kui noore ema esimestel elunädalatel niisligtist
ilma ei ole, eht tui ta mõne innu põhjuse pärast wälja lennata ei saa, siis jääb ta
sngntamata.
Ehk küll sugutamine wäljaspool puud mesilaste emale hädaohtlik on, on see
Loojast siisgi wäga targasti sisseseatud^ Test esiteks tulewad selle läbi terwed ja
tugewad emad ja isased paarimisele ja teiseks saab sugu alati uuendatud. Mõlemad
tingimised on mesilaste jarcltuleiua soo knrnamise ivõi kängnjääntise wastn hää
abinõlln.
Mesilastepidajale on see wäga tähtjas, kni ta mesilaste ema sugutamise eluudid ja nnmemist põhjani tunneb; selle läbi uwib ta mõndagi toiga mesilaste peres
parandada.
sugutamise ajal wötab mesilaste ema isase seemet oma seemne kotikesesse
waStu, kus ta teda eltlidauewalt alal hoiab ja seda aegajalt mnnade sngntamiseks
tarwitab. Munad siginewad mesilaste ema kahekordses munatupes. Munampes on
rohkesti lornfen, milles igaühes 15 enam ehi wähem wäljataswauud muna on.
.st õit mnna torntesed täi toad kahekordse awause wõi sisseminet» juurde kakku, mida
muuataaualits kutsutakse.
(ima wöib oma tahtmist mööda oma toäljasaadetatoaid mune seemnetotitese
sees olewa isase seemnega sllgntada toõi niitte. Isase seeme seisab suurest hulgast
peenikestest kiududest toos ja munal on ülemises otsas loäitene awaus. Slui nüüd
ema ühe wõi rohkem seemne kiudusid sellesse awausesse laseb jooksta, siis saab mnna
seeläbi sngntatnd ja sellest mnnast tuleb töötegija mesilane. Ei lase ta isase seemet
mitte aga munasse jootsta, siis tuleb sellest numast isane mesilane.
Töötegijad mesilased tnletoad seega siis sugutatud, isased aga sugutamata miluadest. Emal on see loõimalil, sedamööda kui pere nõuab, tas isaseid wöi emaseid
mnne muneda. Mni seemne tagawara seemne totilestest ära tanoitatnd on, siis on
la mesilase ema elnsiht otsas, sest et ta enam töötegijate nmne muneda ei saa. Mesilaste ema on ainukene mesilane terwe pere hulgas, teda sllgntada wõib ja seega ta

.')
ainule forralit' muneja. .Sionnlitiilt sngmnntd ema ci lenda enam uist forba sugutamiseks wälja.
Mesilaste ema on kõige tähtsam liige wõi meftlam mesilaste pwes> soft ot
tema ütsipäiltis kõik munad pere tarwis muneb; sellepärast elab la terwe роге, nii
ütelda, ema najal. Sureb aaa ema ära, siis an mesilaste perele wäga kahjulik, seft
et munemine seega karraga seisma jääb: iseäranis on see talwe ajal wäaa kahjulik,
millal uut ema ei ole wõimalik asemele saada, millepärast niisugusel lorral eina surm
perele wäga kahjulik on ja mõnikord koguni pere bulatusels saada wõib, tui mesinil
mitte ise selle wasta abi ega nõuu ei leia. Ainult niisugust peret, millel sngntatud
ema on, wõib korraliseks nimetada.
Mesilased, kes ema täbtsust tunnewad, peawad ka tema eest wäga hästi hoolt,
rawitsewad ja kaitsewad teda. Iseäranis armastawad nooremad mesilased wäga
emaga igal pool puu sees kaasas taia ja uii nagu tema saatjad sa
kaitsjad olla.
T ö ö t e g i j a d on mesilaste pere suurem hnll. Nemad on
la emased, aga oma sugutamise elundite poolest mitte nõnda täieliltld, kui päris emad; ema wõib ennast isasest sugutaba lasta,
mida töötegija mitte teha ei пин; töötegijad ei wõi mitte muneda,
waid wõitoad aiuult Walimisi ja tõili loduseid töösid mesipuus ära
teha ja toimetada. Ühes peres on töötegijaid mesilasi umbes
Töötegija.
•20—3(> tuhat.
Et mesilaste peres ainult emased mesilased ou ja isased ainult harwasti ühelordseks ema sugutamiseks tarwis lähetoad uiug pääle selle puust ära aetakse, siis
saaioad töötegijad ka kõiki töösid toimetama, mis harilikult isane wõi meestesugu
tegema peab. Meelepäralik walitseja kohuste kõrwal Pernoad nad ka lõige raskemaid töösid tegema, nagu peret ja ehimaja walimiste uiug sisemiste ja la ilma
mõjude wastu kaitsma jne. Lellel põhjusel on tarl Looja emaselt töötegijalt mesilaselt ema tegewuse ära wõtnud. Emana ei nwils nad nendele Pääle pandad
lohnseid mitte nii harililnlt täita, sest et jooksuaeg, silgmamme ja munemine neid
nende töös takistaks. Ainult ii hele nende seast, see oti emale, ou Looja täielikud
emaomadused audnnd.
MYnpuudcs, llts mesilaste ema korras on, ei ole ühtegi teist mnnejat mesilast.
Sellewastu tuleb aga niisugustes mesipuudes, kns kana aega ema puudilb, ehk sugutamata ou, seda ette, et mõned töötegijad mesilased munema hakkawad. Mesilased
on oma lootuse kaotanud uut ema saada, pojade puudus paistab aga nähtawalt
neile silma ja loodnse sund ütleb jnba nendele, et nad ilma poegadeta hukka lähewad: sellepärast katsuwad nad ise selles meelt äraheitwas kitsikuses mnne muneda
ja poegi soetada. Böningatel töötegijatel mesilaste! on sugutamise organid näruknie rohkem täis kaswanud, nii et nad muneda wõiwad. Mllidngi mõista, tulewad
neist mnnadest ainnlt isased mesilased wõi lesed.
Cmn walimise kuju poolest on nmnejad töötegijad toaga teistega ühesarnased;
ainnlt nende mnnatornd on natukene rohkem täiskaswanud. Mnnawrud ou neil
natuke pikemad, lni teistel mesilastel, tuid palju lähemad, kui mesilaste pärisema!.
Manade arw tõrukeses on toaga niitmesnguue. Mõnes ei ole mitte ühtegi, niõues
enam eht wähem, tuid enamasti alati pool wähem kui päris emal. Niisugused
emata pered, kas töötegijad ise munewad, ei wõta naljalt enam õiget ema wastu,
sest et nad oma eksitusega korra juba uii ära harjunud on, nagu oleks »teil juba
, ema olemas ja ei tarwita sellepärast enam teist. Sellest haigusest on niisugust peret
weel sellepärast raske parandada, et wale ema, kes teiste mesilastega wäga ühtemoodi ou, mitte nii hõlpsasti ära luuda ei wõi. Niisama ei taha teised mesilased
niisuguse lesepuu mesilasi mitte häämeelega wastuwõtta, kui neid teiste peredega ka
ühendada tahetakse. Harilikult tapawad neid teised mesilased ära, tui selle wastu
abi ei leita.
Nagu juba eespool öeldud, ei imme korralikus mesipuus üksgi töötegija, waid
ainnlt ema üksinda, sellepärast peawad aga töötegijad mesilased toit ema lohnsed

опт pääle wõtma. Ema ist muneb ainult mnnad: pvegade lüstvtitusest ci toa ta
midagi. Töötegijad täidawad sellepärast amme ja lapsehoidja kohuseid. Nad wnlmiotawad,,toitu, ja soojeudawad, kaitsewad ja toidawad poegi, siuhastawad ja toidawad noori mesilasi, tni need tupest Wälja tuhnid on, toidawad, rawitsewad ja
kaitsewad ema jne.
Töötegijad on seda tugewamad ja jnlgeniad, mida suurem nende pete, mida
parem nende toit ja niida ilnsam ilm on. Üts tugew pere wõib seega enam käsn
inna kni mitu kõhua peret, kus ta uiisama paljn mesilasi on.
Isased ehk lesed mesilased lähewad oma wälimise kuju järele teistest lahtu,
mikspärast ueid kergesti ära wõib tuuda. Lesel on jäme, tahapoole jämedamaks
minew keha ja snnr, ümmargune pää. Lennates sünnitawad lesed isesugust, põrisewat
häält.
Lesed kaswatatatse suuremates, tuuekaudilistes wähätargedes, mis sellepärast lesetärgedekS kutsutakse. Munad, millebest lesed wälja tulewad, on uiisugused, mida ema munemise
juures isase seemnega mitte sngrnatnd ei ole. Et lese mnnad
iseenesest ilnia sugtttainata elu jüuuitawad, siis wõiwad ka silgutamata emad ja isegi töötegijad neid mõnikord muneda. Leskede
jaoks tehtakse enamasti snnremad kärjed, seepärast kaswawad
Lesk (isane).
fa
lesed snnremaks fui töötegijad.
Leset» mesilased on ainnlt noorte emade sugutamiseks tarwis,
sellepärast ei ole ueid ta muidu tarwis, tui ainult ülemal nimetatud otstarbeks.
Nende elnsaatns on aga tüll tnrb, sest tellel harioa see õnn osaks on saanud, emaga
sugulusesse astuda, see sureb selsamal silmapilgul kohe ära; teisa wähem õnnetina
leski wiskawad töötegijad pärastpoole tili ema он snglltatud saauud, eht tui mee
korjamine õtsa lõpeb, tni ilmaasjata arinnleiiva sööjad inesipnnst wälja, kus ilad
uluidllgi liälga peawad surema.
(inia sllglltamisets on ainlllt üts lesk tarwis, tnna aga neid mesipuns ikka rohkesti on; isaste toitmiseks kulub paljll mett ja mesilaste waewa ära, sellepärast peab
mesilastepidaja ka ise selle eest hoolitseiua, et mesipuus lesta wõimalikult wähe oleks.
Lesel ei ole oma kaitsmiseks mitte nõela loodnd ja ta ei mõistagi ennast kaitsta.
Lest ei wõta ühestgi töötegemisest osa, ei sees — ega wäljaspool puud. Waliast
arwati, et lesed poegi hallduwad, wett kannawad, jne., nuemal ajal on aga ära
nähtnd, et see snnr eksitus on. £cst( ei ole siis ühtegi muud ülesannet, tui ainult
lioort ema sugutada. Sellepärast ei soeta töötegijad iieid ta mitte enne, kni nad
peret heita tahawad ja selleks noori emasid hauduwad. Niikaua tui ueil see pere
heitmise tuhin sees on, salliwad nad leskesid pnus; läheb see aga mööda, siis
lihntawad nad lesed minema.
Eht tüll emale sngntamisets ühest isasest juba küllalt u,l, haudurnd töötegijad,
lelledel üleüldse suur woli on, iteib siisgi suurel hulgal. Seda teewad nad aga
sellepärast, et ema wäljalennates kergemini isast ülesleida wõiks ja sngntamille paremiili
korda läheks. Leskede arw on suwel mesipuus mõnest sajast kahe tuhandeni.
Mesilased jaotakse mitmesse jakku (species). Kõiki tõugusid ei halka meie sii»
mitte kirjeldama, waid nimetame neist ainnlt tähtsamad ja tasuliknmad tonud:
1)
2)
3)
•4)
5)

Hariliue mesilane (Apis теИігіса),
Italia mesilane (Apis теИігіса аг. ligustica),
.Stüpruse mesilane (Apis теИігіса аг. сургіса),
Egiptuse mesilane (Apis теИігіса аг. fasciata),
Jääpalli mesilane (Apis dorsata).

H a r i l i k u d m e s i l a s e d jääwad meile ikka kõigetähtsamatets. Nende karw
on nime hall, niis üleüldse wiiest wärwi jaost kokkupandud on. Seda tõuugll leitakse
meie juures kõigilt poolt ja sellepärast oleks ilmaaegu selle üle siin pikemalt kirjulada- täheudame ainnlt, et selles tõlins mitmed enam ehk wähem lahtuminewad

seltsid ja nimelt:
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a) M e t s m e s i l n n e on harilikust mesilasest wähem ja lahutatakse sellest läikiwa
mustema karwa ja waewalt tähelepaadawate liudisarua^te põmjooMega, mis ülemal
puul kõhu juures mitte nõnda nuistad ei ole. Vee on toaga kuri mesilaae, kuid
töötab tiireinitti tui teised, leitakse mitmel pool metsades, iseärauis ^ittawimaal.
d) K r a i u i m e s i l a n e (n. n. Austrias olewa Kraine maakonna järele) on
natnkc meie hariliknst mesilasest Walgem, iseäranis wiintse kõhni-õnga jnnres, mis
laiem ja walkjat wärwi on. RaSte on kindlasti tnnnistada, tas ta nii nfw ja tööarmastaja on, tni seda mõned inesilastepidajad tirjntawad.
w). HarWube mesilasteseltside halka arwatakse ka L ü n e b u r g i ja K'au<k a s i a mesilased, (isimane, kes Hannoweris laiadel tanarpitn itõmmedcl töötad,
lahutatakse mnist pere poole hoidmise, wiimne aga oma imestamise wäärt hääduse
wõi õrnuse pärast ära. Niihästi esimesed ja teised lahutatakse опт wälise tnjn
tni ka iseloomu poolest P о d о о l i a mesilasest ära, kes ta wäga hää loomuga on
ja hästi peret heidab, mis pääasjalikult kaswatuse wiisist \a temaga ümberkäimisest tuleb.
I t a l i a m e s i l a s e d lahutatakse meie omadest oma suuruse, tubliduse ja
iluduse poolest ära, sest et esimene nende tõhnrõngas kaunis heledat kollakat wärwi
on (pommerantsikarwa); sellepärast tni meie põllnl mesilasi näeme, kelle jalgade
küljes kollased eht pnnased lilletolnul korrad on, siis on see tni tore sõjawäe pilt,
mis kullaga üleraputatud. Nende wiimne keha rõngas on mustjas. Italia mesilase
emad on mitmesugused, enam eht wähem kollase karwaga.
See mesilase tõug on wäga usin töötama, tuid tas ta selle omadusega metsmesilase ära wõidab, nagu mõned tõendawad, seda on wõimata kinnitada.
Teadusliste uurimiste juures on Italia mesilane suurt kasu saatnud; ilma
temata ei olets mitte wõidud mesilase iseloomu nii sügawasti tundma õppida, iseäranis ei oleks töömesilaste elnwältnse ning lestede ja ema suguelundite kohta selgust
wõidud saada; Italia mesilaste läbi oleme meie tõitide niisuguste uurimiste tarwis
suurt kergitust ja wõimalust saanud, mis hariliku mesilase juures suure waewaga
oleks korda läinud ehk koguni paljudes kohtades täiesti wõimata oleks olnud.
K ii p r u s e mesilane, on samanimelisest saarelt pärit ja leitakse iseäranis Tsehis
ja selle ümbruskonnas, ta on palju halwem tui Italia mesilane, tuid üksnes palju
ilusam, sest pääle pomerantsi kollaseid keha rõngaid, missuguseid ka Italia mesilane
omandab, on tema kõhualune kollakat karwa ja walljashallide, peaaegu walgete tarwakestega kaetud, mis temale iseäralikku meeldiwal õrnust annab. Küpruse mesilane
on niisama tööarmastaja ja hoolas tni Italia oma. wapruse mesilaste emad elawad kauem ja awaldawad leskede kaswatamises wähem pnndu, mille poolest ta
meie harilikud mesilased Italia omadest üle käiwad. Et Küpruse mesilased iseäranis
turjad oleksiwad, nagu mõned tõendawad, seda ei ole ma leidnud, ütleb mesilastepidaja prof. Tscselsti. Eest ta meie mesilased on wahel wäga wäiksed ja tasased,
aga wahel koguni karjad ja nõelawad pea.
E g i p t u s e m e s i l a t i e , mis l>«>4 a. ohwritast Preisimaale toodud, on wäga
kuri ja wähem lni hariline mesilane, tema tolm esimest keha rõngast on punakatkollast karwa ja waltjas-halli tarwatestega kaetud; on wäga kohane teadusliste
katsete ja uurimiste tarwis.
J a a p a u i m e s i l a n e on tnni senini Eurovast ja selle kliimast wälja jäänud;
1881 aastal tõi teda ameriklane Beutott Enropasse, kuid tema ettewõte läks nurja,
sest et mesilased^ mis Tseiloni saarelt wõetud oliwad, Mpruse saarele wiis, tuS
Bentonil Küpruse mesilaste kauplus oli, hukka läksiwad. Jaapani töömesilast wõrreldatse suuruse poolest meie emaga, lesed on samasuguse suurusega, kui meiegi lesed.
Missugused need mesilased majapidamises oletsiumd, selle üle on wõimata midagi
kindlat ütelda.
Enitewanast tunti aga ainult neid mesilasi, mis kusgil maakonnas aga yccü
ja selletuhane mesilaste kirjandus rääkis ainult nendest mesilastest. Uuemal ajal on
aga teisi mesilaste seltsisid tundma õppima ja taswatama hatatud.
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Naan juba eespool seletatud, ou mesilasi mitmet seltsi, niis üksteisest karwa
ta suuruse poolest teist rnoodu ou. Mõned seltsid on rohkem töötawamad, tasasemad, mõned siqitaioad rohtem peresid jne. Paremateta seltsideta wöib ta lõnna.
poolseid anuata, milledel üsepää rohkem eht wöhem tollaseid triipnsid fõt)it alumises
otsas on, nende slnintajatel emadel on toit tõlintomp tollane, ninalt selle ots on
natukene mnstakas.
Wenemaa mesilastepidajatele wdib nendest seltsidest iseäranis Krnifasia omasid
soowitada, mis töötanmd on, palju peresid snnnitawad ja tihti sadandate kaupa
perelittnsid ematoopisid külge loowad, ja iseäranis pole nad la suyugi nõnda wihased
tui teised mesilased.
Nad nõelawnd wäga hnrwa ja nendega wõib suuremalt jaolt ümber taia ilma
suitsu tarwitamnta. Nõndasamuti tiidawad ta mõned niesila^tepidajad too poolest
ta Müprnse ja ^talia (Liguri) mesilaste seltsisid hääls, miv ka tollasest seltsist on.
Esimene selts nendest on iseäranis wirk ja ta ilm? tarwa poolest, kitid sellepärast
turi — nõelab palju, ^talia mesilased ou paremad tuid sittagi turjeiuad tui KaU
tasia omad. lihtsatest mesilaste seltsidest on pidamiseks tannis mesilasi niisngnstest
mesipuu aedadest tvalida, kus teada on, et sääl paljn mett ja ka peresid on; nõndasamnti on tarwis ta oma mesipuu aiast alati hääst seltsist peresid wõtta, s. o. iseäranis nendest mesipuudest, mis igal aastal ennemalt jõuu sisse saamad, rohfem
tööd teemad ja rohkem mett annawad. 3eda on sellepärast tannis, et nende häädns,
toirtns, siigidns jae. rohkem eht wähem pölwest M w t edasi saab tantnd. Ka on
tähele pandnd, et mitmetest seltsidest kokkn segawd hääd pered saamad, näituseks
Italia mesilased lihtsate, mustadega jne.

Mesilaste

ucljncljittt*.

Mesilased arwatakse putukate suqutouda. NeUde luukere on tnäljaspool pehmet
liha, nii et liha ja muu kehajaqn kuma ja mnrdrnoa kestaga kaetud ou, mis mitte
luust, aga sarweollusest ou. Tee test ei ole mitte terwc ja ühiselt tihe, maid mitmest
jaost kokkupandud, mis iseteskes pehmete lihadega ühendatud ou, mis wormi poolest
ronga sarnased ja teha ümber räiumd; sarnase ühisuse ja ehituse wiisi pärast on
neil teha osadel see omadus, et nad mäljalaieueda ja toktutömmata mõhnad, uing
seepärast on putukate kehal, hoolimata omast köwast, ümbrustawast koorest, omadus
ennast mitmele poole pöörata.
Karwalesed. Mesilase tatsamise sanoekesed on toäljaspoolt õrnade udusulgedega
Inetud, mis snnretsteqewa klaasi läbi maadates toäitesed kanoakesed näitawad olewat
ja sagedasti ühesugused, harjase sarnased ou, nagu uäit. tiitoade paal, silmade juures
ja mõnes kohas jalgus — sagedasti sule sarnased harilikud, uagu seda pää asjalikult pää, teha ja mõue muu keha jao juures leitakse. Mesilaste seast on iseäranis
lesed rohkete ja tihedate kannadega kaetud. Ise kehakate ou uiust, täi kiin; ümberpiirawäd tehatanoakesed annawao temale hallita iinirmi; seepärast näitamad ta
noored mesilased, sest et nende kehakate tihe on, rohkem hallid olcmat, aga mida
suuremaks nad kasmamad, seda enam ja enam kaornwad nad oma katte halli kanna
ja muutuwad rohkem tumedamaks. Зое tarwa muutmine ou iseäranis maras-mesilaste juures tähelepaudam, kes kärgede sisse tungides ennast meega määrimad, mille
õõrumise järeldus see ou, et nad lühikese aja jooksul kõik oma kanoakesed taotatoad;
suu selle põhjus, miks nende paljakstehtud kehakate täiesti must näitab.
Tähelepanemisega mesilast maadates, tnõime meie hõlpsasti tema tolm kehaosa
ära lahntada; pää, rind eht keha ja tagapoolne ehk kõht.

'.,

P ä ä j a o d . Mesilase pää он paiguti aukline, kohati künkline ja nii mitte
paliiscuMme ümmatgune. Paremal ja pahemal poolel tm tenial kaks kõrgemat kühma,
u. n. lüljesilmab.
Külje silnii nimetame meie seiswateks ehk ühendatud sii«adeks, sest et igaüks neist mõnest tnhandest wäikesest kuue kantpinnalisest silinatesest on kokkupandud, nagu seda kuju 6 näitab,
milles niisugusest silmast wäiteue bljutus on tehtud, nii'? rohkesti
suurendatud on. Sarnane kokkupandud silin tuletab meile oma
ehitusewnsi poolest wahast meekär^e meelde. I g a nink on tol«uest silmast ühendatud, kus ta hal jäse sarnane karwakene^leidub.
Üksikud eht l i h t s i l m a d . Pääle kahe paigal seiswa
silma on mesilasel weel kolm üksikut silma, mi* meile nagu kolm
musta, läikiwat, kolmenurga sarnadust näitawad v fni puNttikesed,
täpikesed, mida lugemata hulk karw« ümvritsewad. Wäga hästi
wõib seda silma leskede juures (waata tnjn 7) waadelda, sest
et nad sääl kõik eespool leitakse, tatsamise sarwedest kõrgemal,
millewastu nad aga töömesilaste ja enia juures whlem üles ja
ettepoole on asendatud, nii et ainult Üks ainus nendest mädalama! eespool leidub, aga kaks teist kõrgel pää pääl (waata
tujud 5 ja 8).
Kuju 4.
Kokkupuudub silmad on mesilasel ligiwaatamise tannis ja
nimelt siis töö juures mesipuus, lilnsilinad kangewaatarnise а harjas« sarnane karw
tarwis. Sellepärast siis, fui meie mesilase liht silmad waiauga jalgus, !> wähe lõhke
uuD jalgus, с rohkem
hästi ära määrime ja teda wabadusesse lahti laseme, nii etsid ta haruline, lõhkenud lõhu
ära ja ei leia puud fättc: siis lendad ta seina wastu ja ei näe pääl, A nuua pääl.
akant, kuhu ta ainult juhtumise tõmbel wõiks langeda^ ümberpöördnlt, tni meie tenia ühinenud — ehk küljesilmao kinni määrime, siis leiab ta
kergesti akant ja mesipuud kätte.
>i a t s e s a r w e d .
Allpool tolme kirjeldatud üksikut silma, leitakse kaks katsesarwe, nns töömesilase ja ema jnnres 18 ja leskede juures 14
iseeneste wahel ühendatud ja tagasi wedrutawaist liigetest kokku
pandnd on.
Igaüks liige tatsamise järwes on sarweollusest
nmbrnstatnd ja nagu sõela sarnaste augukestega üle kaetud; need
sarnieolluste kogu augutesed on kestel katsefarwe keha ja lugemata hulga närwidega, mis wälise õhuga ümbervnratud leitakse, sellepärast siis tnleb, et nännidele õrnad niõjndnsed tuntowad on. Katsesarwed on tnnlrnise, haistmise ja wõib olla
ka
maitsmise tarwis.
Kuju 5.
!
3 и n. Pää alumises jaos on suu, tns ülemine huul,
Töömesilase
kahe liikuwa tangisarnase küljega olemas on, niipalju alumisest »kokkupandud pää.
silmad,
lõnalnnst ja alumisest huulest, mis lotiks ümber muudab. Üle- b lihtsilmad, с katsu
inised lõualuud on töömesilase juures kõige rohkeni täielikumad, mise sarwed, d ülemine huule.
kus hulk hambaid olemas on, mis lilletolmu, wähä ja üleüldse
tõwade asjade maitsmise ja purustamise tarwis on; ema jnnres on need lõualuud nõrgemad, lnid terawate hammastega ehitatud; millest tnleb,
et tema nii rutusri oina kärgede katuseid wõib purustada, niisama la ema-wöistkesate kärgede külgede sisse aukusid närida, selle nõuuga, et neid ära surmata, nagu
seda pärastpoole lähemalt kuulda saame; wäga nõrgad lõualuud on lesel, millepärast
neil neist oma waenlaste wasta kaitset ei ole. Lott on mesilastel imemise ja wälja
watamise tarwis, nimelt wedelaid olluseid, näit. mett ja loa ha - tema on wiiest kit-
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sasi lehe sarnasest jaokesest kokku pandud, mis alumist huult lõhestab (to. kuju 9).
Pää lotijagu seisab keskel pikuti huule lehtesid ja on lugemata hulaa karwakestega
kaetud, teda nimetatakse ka keeleks, mille ääred sissepoole poovamad ja nõnda nagu
ühte tnlubikest ehk tõrukest sünnitawad: kaks teist külje huule lehekest ulatawad kuni
keele alguseni: nemad on lühikesed ja näitawad wälja miiut waiKuju 6.
kesed lnsiknkesed (kuju !), I>); wiimaks on kaks külje lehte, mis
neljast isejaost kokkupandud on, mis üksteisega ühendatud jwaata
knju 9, c) ja mis loti kõwemaks teewad. Töömesilllstel on kõige
paremini ehitatud ja pikemad lotid, emal ja lesel selle wastu pea
poole lühemad. Puhta ui ise ajal lauged lott riuua alla tagasi, et
kui teda paremini waadata soonrnakse, siis ou
Mlljll
teda tarwis ühe nööpnõela abil kõrwale tõmmata
ja ta laiemaks.
Ülemine huul leitakse ülemise lõualuu pääl,
Moffupnitbub
silma liibi - lõia,e kus ta kui wäike neljakandiline leht wälja näib
(umbes 200 torda (kuju 5, <1). Alumisi lõualuid ümbrnstawad kaks
fuirnubötub) iga tnpesarnast plaadikest, alumised loti jaod.
üts kuusnurk on
On tähelepanemist selle pääle pööratud, et
ii fc> silmakene.
ema, tööliste ja lese pää niihästi oma üleüldistes
Lese pää,
joontes kui ka mõnede omaduste ja ehituse poolest
kannis hästi lahku lähewad. Näit. on töömesilase pää, kni tenia
Kuju' 8.
pääle eestpoolt waadatatse, südame nägu (tuju 5), kokkupandud
silmad on kõrgemad ja nagu külgede pääle paigutatud, kolmest lihtsilmast wõidakse ainult ühte näha, eht kaks teist tüll rohkem üles
poole on asendatud. Ema pääjooneo (kuju 8) omandanuid rohkem
»innasarnast loorini, kõik kema kehajaod on umbes sarnased kni töömesilasel, aga palju plaanilitnmad ja ilusamad. Wiimaks, lese
juures näeme meie peaaegn ümmarguse
põhjnsjoontega pää ja palju rohtem täieKuju 9.
Ema hää.
nennd, kokkupandud silmi, mis rohkeni
ülespoole pää Pääle kaldntoad, sellepärast
hoiawad lihtsilmad rohkeni pää ettepoole ja on katsesanoede all.
а
№eha ja teni a ja o d. Mesilase pääd ühendab
/
rinnaga eht kehaga peenem kael. Keha on kolmest rõngast kokka pandad. Esimene on neist toigewäitsem ja on
kestmisega niiwiisi ühendatud, et ta ennast wabalt ühte
eht teise seisukorda sääda wõib; sellest siis ta tuleb et
pää, mis temaga keskelt ühendatud, ka kannis prii on.
%
Kui ineie mesilase pää otsast ära tõmbame, siis rebineb
ühes sellega harilitnlt itta ka esimene rõngas: sellest
selgub, et tenia tõweniini pää tulge on kinnitatud, tui
rinna külge. Teine teha rõngas, mis ülewal nirja pool
laiemaks läheb, on kolmandama mitte liikuwa rõngaga
ühendatud.
Tiiwad.
Teisest ja kolmandast rültgast kaswawad
Töötegija lott, а keelelate
(tujutus puutud ainult alu- ülespoole kats paari õrna tiiwu, mis weresoone kohtadea
»iist ja ülemist feelejaau, paisnnnd oli, — igast rõngast üts paar. Sooled ei ole Ütsi
kestmist, kõrgemat jagu wõib liitoa kinnitamise ja laiendamise tarwis, waid neid on ka
igaüks kergesti ise cucsrle
ette seada fcitfircbititb paiqa raswa määramiseks waja, mis nende üle, wäljaspool«,
kohal) b keele lisajaod, с keele walmineb. Seda raswa määrawad mesilased, jalgadega
lisajüHube jätkud.
lage silndes, ülespoole kõrgema kesta wõi toaheseina tartoi*, ja annatvad sellet wiisil temale elastikalist olekut. '
Ülewal õrna liitoa mõlemal poolel leitakse wäikesed, harjasesarilased jnntsetartoakesed. Esimene paar tiiwasid, mis sarwe soomuste alt wälja kaswawad ja mis
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mmdel kõwaks toeks cm ja neid ci luba wiiljaweuinild olekusse üleskeevata, on taguiniscst küljest tõttu tmiiictnd ja nende roolt on alla poole pööratud, tagumine paar
tiiwn on sel wiisil, et nad rea ääres ülespoole pööratud on.
Niiwiisi on riiioatcscd lcndainisc tarwis laiali laotatud ja tagumiste wäikeste
tiiwade haagid Wõi konksud tinnitaioad tottntäänanid moldi* esimesi suuremaid, nii
et mõlemil vool küljes kaks tiiwa umbe* sarnast
kuju kannawad ja nii kokkupassiwad, nagu oleks
Sti.ju 10.
nad üks lai liiw. Sinih tiiwa juuretüwed wõi
haagid ja woldid on nii wäitesed, et neid palja
silmaga milgi wiisil näha ei wõi: Tuid kui mi.te
rohkem, siis wõib ometi seda, mi* eelpool tivjeldatnd, tõendada, tni meie kergesti esimest tiiwa
tagumise 'pääle HiffYime, et neid toktn ahendada,
зб
sii* leiame meie, et tiiwad oma kandadga kinnitatud on, jn täiesti kaugemat laienemist lubawad.
öeda pilti wõib enesele ette seada, tni meie oma а esimene tiim iuuretüwega, t tagukäe sõrmed kontsa paneme, näit. parema käe oma mine, b tagumine tiim liaagifefe^a,
li eestpoolt
peopesaga allapoole pöörame, siis knjutab see
meile esimese tiiwa koktnkäänetud wõtti, ja pahema
käe kokknkäänetnd sõrmed on selle jnnres »peopesagaj ülespoole pööratud)
CC
tnjntab meile tagamise tiiwahaatisid.
I a l a d . Kolmest eelpool nimetatud teharõngast kaswawad jalad wälja, —
igast ühest rõngast üts paar, just keskmise liini kõrwal, rinna all.
Esimene paar jalgu, mis kõige lühemad on, kasinamad esimesest keha rõngast
wälja, ja et see rõngas, naga ülewal räägitud oli,
Kuju П.
kahe järgmisega ühendatud on, sellest tuleb, et esimesed jalad wabalt kõigile voole liikuda wõiwad, ja
sellest järgueb, et ueed jalad mesilasele nagn läte asemet on ja sellepärast saadawad need jalad mesilasele
töö juures rohkem kasu kni käimise juures. Rahaliknlt ilma tööta istudes paneb mesilane sagedasti
oma esimese paari jalgu, nagn käed, rinna pääle.
Teine ehk kestmine paar jalgn, mis pikemad
on, on teise keha rõnga küljes kinni. Wiimne paar
jalgn on kõige pikemad, nad on wiimase keharõngaga übendatnd ja lähemad oma ehituse poolest tähelepaudawalt esimestest lahku.
Igaüks mesilase jalg on üheksast liikmest kokku
paudud. Esimest liiget, mis lehaga kotka kaswanud,
nimetatakse pmisats <tnjn II Л), teist —eesuiudeks,
kolmandat - - niudeks, neljandat põlwets, wiis järele
jäännd liiget kutsutakse üleüldise nimega kannaks.
Kõige suuremad ja täielikumad on neist osadest:
niuded, põlw ja esimene liikmekand (konts), teised,
järelejäänud liitme osad ou palju puudulikumad.
Wiimse liitme kaunad on kahe kõwa ja liikuwa küünega ehitatud, neil mõlemitel on sisemises küljes kaks
kõwa hammast lknjn С а); tüünte wahel leitakse pääle
Л Tagumine töömesilase jalg:
selle lndsija n. n. lihane kasw, mis wäikeste karwakesа
puus, b eesniue, с niue. il põlw,
iega kaetud ja imejaga ehitatud, hobuse raua moodi о kandja
f kand. L põlw, С miim on lknjn 11 С b). Soe täius on kõige rohkem esi- )"eb liikmed (esimese jala), а küümese jalgade jnnres nähtaw, neid teeb sile ümbrus
ned, b imeja.
tugewaks ja pääle selle wõib seda mesilase keha jagu
töö juures meie sõrmedega wõrrelda. Oma küüntega wõiwad mesilased karwase
keha külge kinni hakata ja neist on la siis käsn, tni nad hnniknna üksteise tulge
rippuma jääwad.
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Koit liikmed on enam ct)t harjase sarnaste karwakeste^a kaetud. Töömesilase
tagumise iala-paari põlw on wäljast poolt wähe kumeram nmg otsani üleni wäljast
pooli üirwakestega kaetud, kus n. n. ^kyrwikene" cm, kellega mesilased oma saati
mesipuusse kannawad, mis saal tükikestesse on pandad. Korwi õõnsus on libe, täikiw, sest et ta rohuwedelikust oit tehwd ja üti saalide kmldmiseks kõwa on (tuju
l l B). Efimme töömesilase tagumise jala tänna liige on natuke lohus ja harilikult
on tenial seespool taljes tiinune pömisti, mis harja sarnaste kurwadega reas on,
mis karwakesed n. n. harjakest knjutawad (kuju l l А ). See harjakene, Reamüri
ja Wolsi ülesleidus, on lilletolinn segamise tarnas. Emadel ja leskedel puuduwad
lorwile ja harjake, ehk neil muidu tiill loit loomulikud liitrned on ja samasugime
kehaehitus on kui teistelgi.
M e s i l a s e t a g u m i n e p o o l on peenema laanali läbi kehaga ühendatud,
mis töömesilase ja ema jnnres kuue, aga leskede suutes seitsme üksteisega tokkukäiwa
ja liikuwa rõngaga, üle tõmmatud on, mis naga loor wälja näeb; igaüks rõngas
on kahest poolrõngast kokkupandud, löhll- ja seljapoolsest. wõlju poolröngas on tasane ja sooninsline; esimene ja wiimane tväilesed, neli leslrnist sellewaSW palju suuremad. <cd\a poolröngas käänab lõhu alla ja katab oina otsadega lõhn lnljesoornnsed kinni.
W a {) a to ö ö d. Igas ühes teha soomuses, iseäranis aga neljas keskmises
suuremas, esimene jagu, mis ecltäiwa sooninse alla passib, täib pehme wõrntesega
kolla (kuju 12 а ) ; tagamine jaga, inis loäljapoole tungiw, on
Suju 12.
kõwa, sarweae ja jaatstega laetild <lnjn 12 b). Esimeue sooninse jaga, mis üti pehme nahk wälja näeb, on sarweliste wõrubega ümberringi tömmanio, mis nnrgalestes naga neli haagilest wälja näewad, Keskvoole minnes wahawööle sünnitab sarwe
särgikene № tasast toiielüljelist plaaditesi ltnjn 12, а). Nende
plaadikeste riie, mis wahane, on tanoitnse juures mesilaste!
«õhu souinus lpool« knam ehk wähem rillaliltl rooga, tehtnd raswa wedelilnst, mis
rõngasj: а wähä- Väljapoole tungides peenilesiets, läbipaisnoatels, luite lüljelisets
wööd,d soomuse jagu. maha tognlesels kõweneb, mis mesilastel lärjetegemise jntires
mis paalpool on.
läheb. Sellele arwamisele wõib hõlpsasti tõendust leida,
umi)^
tai kestel fuwet, millal mesilased kärgi walmislawad, töömesilase
lõhnrõngaid tähele paneme^ selle juures leiame meie igaS üheS rõngas, just nii kui
taskils, kats Wäikest waba plaadikest. (imal ja lesel ei ole mille neid wahawöösid
ja sellepärast ei wõi nad wähä walmistada.
N õ e l . Töötegijate ja ema lõhn lopal leiame meie aslja nõela tarwis, mis
ümbermnndemd tagumise leha rõnga juures ilmnb. l'cst'edel ei ole nõela. Kuna
la kbige tähtsamad närijad, naga ^wammerdam, ^iebold, Ravebarg ja teised, puudnlilnlt seda asja lirjeldasiwad nnig la tõik mesilase pidamise kirjaniltnde mitteõiged lnjntnsed meile loodetaioat seletust sellest tähtsast, meie pühendatud tastoaudiltl wihaseft liilmest ei auua, siis loeme meie oma kohuseks selle üle täielilumal seletilst anda. Mesilase uõelariista wõib lahte osasse jagada: il) wälimiseks, eht n. n. päris nõelaks ja 1>) sisemiseks, eht nõela astjaks, mis nõela toäljaliikamise tanois on ja milles ta tihnnilotiteue on. Rahulises seisuses on mõlemad
ileed osad keskel eht tagapooles peidus, wiimse rõnga all; äritaniise juures tuleb
päris Nõel nähtawale ja tema otsas ou wäikene piisakene kangesti kipitama pauetvat
kilpoti. >ieemialillilt waadates tuletab kihnu sipelga haput meelde: haawakesesse
tnngides sünnitab ka tema walu ja paistetust.
Walimine nõela jaga — päris u õ e l — o u kolmest liikuwast jaost tõttu pandud,
mis üksteistega harjase saruaste odadega ühendatud oit: keskmise ja lahe lüljepäälsega, mis ta harjadets wõi huuituls nimetatakse. Reed odad, mis sarweollusest,
ou loedrutaioad, toaga terawad ja olt tagapoolt terawate haakidega ehitatud, selle
pärast wõitoad mesilased oina nõela mingi pehme asja sisse pistes hõlpsasti laolada, luid seda säält ioälja wõtta, läheb neil harwasti tarda, eht üksnes aiuult
suure waewaga.
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Keskmine oda (kuju 18, Л), on pitk, peenike nõol ja tema otsas on teise külje
pääl toim oigel haaki (а); juurest järsku paksemaks muutub nõel ja sünnitab tõrgema lüüra (b) mille järele kats pikemat loogasarnast kõwerat wäljakaswu (c) tulewad. Kõbu pool külzes lähewad pitkuti kraawi iHgawused (d) ehk kaanalld, mis
latv peenikest plaadikest sünnitawad, nii kui seda pilt 1:5 В
näitab, mis keskmist kaswanud oda-jagu kujutab. MljeKuju 13.
oda (kuju 14, tk), on wähe labus ja tema teises ääres on
renn (e) keskmise nõela kraawikene, aga teme äär läheb
kõrbemale pääle poole. Niisuguse ehituse juures wõiwad
külje nõelad kergesti edasi-tagasi liikuda tähendatud keskmise oda juures ja need kolm nöelajaizu ei wõi milgil
kombel oma kokkuseadest lahknda.
Mljeodab on Wäga
terawad ja ehitatud õtsa jumes tiimne konksuga, ioõi tidaqa, mis wäga terawad ja tagasipoole pööratud on,
(fujit 14, g); tagumise jao küljenõelad on looga sarnaselt
painutatud, mis oma terawate otsadega kestmisest nõelast
kaugemale lähewad (kuju 14, li). Meta parem - poolm
tnlg on ikka natuke tagllsi-poole ja pikem, kni pahempoolne
(fnjn 14, f), mispärast ta pistniise juures esiti kehasse
läheb.
Sisemine nõela astjas jagu mi seest poolt kahe õrna
nahakesega kaelad, millest igaüks kahest kõrgendatud ja
waljaweniwast wõi wedrutawast lehekesest kokka pandud
on (fnjn 14, i ja к), mis üksteisega risttammi läbi ühendatud on. Kujn 14 näitab meite lahti tehtult seda õrna
nahka (kuju 13, C), seadab meile seda nii silmade ette,
kni ta oma ehituse poolest tõsiselt on, tõik ka lihaksed on А Keskmine oda, а haagib,
Ь küür, с kõwerad taswuo,
keskelt kott» kaswanud, »nii et ta täiesti nõela ümbrustab läbilõige
allpool küüra keskja selle juures sisemise laiuse eht ehituse kokkukõla sünnitab. mist oda: ii kanaal, ääred.
Tagumise õtsa loogasarnaste taswude juures on igal pool С Nõel rahulises seisuses.
Tähtede täh. mis ka 14 pilWälkene sarwene tugi.
dis Oli.
See aluswai (nagu kujutus näitab), onntnb oma
otsaga samise küljeluuga kokko, mis lehekese pääl seisab
i, к; pääle selle on lüljelnn lehekesel (i) ka saba (rn) mis ka nõela lookadega kokka
pnntlib. Niiwiisi nahaga kokka punnides, antakse küljeluu nahakesele alustuge, mis
oma reaga jälle loogasarnaste nöelawoltidega kokku käib, kust nõel nähtawale ilinnb. Sisemise õõnsnse alumises jaos on ka õhukese nahaga kinni taetnd põis о.
Selles põies on kihwti tagawara alal, mis lühikestes raha lotikestes walmineb (r)
ja pikemas torus lp), Säält tnleb tihwt toru (n) kaudu põiest wälja ja läheb nõela
sisse, kust teda haawa lastakse langeda. Niihästi lehetesed (s), kui ka õrn nahk (t),
on lühikeste tarwalestega kaetud, mis rahulises seisus kottntõmlnatnd nõela naga
sisse mähiwad ja teda, keha, naga näitab, kahjn eest haagitestega päris nõela kaitseb.
.Sini mesilane wihane on ja nõelata soowib, siis tõmbab tema oma mnstnlid
tattenaha poole, mis selle waral loogasarnaste odadele alustuge annawad ja nende
kehaehitnst sügawamaks teewad, mille puhul ta mürk haawasse woolab. Nõelamise
järele tatsab mesilane jälle nõela wälja tõmmata; aga tnna nõelad kidadega ehitatud
on ja pääle selle mitte ühepikknsed ei ole, siis ta kõige jõnnga tahab wähatömmata,
waremini Parempoolset oda, ja see litsub ka ilmatahtmata pahemapoolse nõela pääle,
sellest tnleb, et see järgmine sügawamale tungib; nii siis, mida rohkem mesilane
jõndn raiskab, et nõela wälja tõmmata, seda sügawamale nõel järjest tungib, nii ei
wiimaks kõik nõel oma tiaoega lahti tuleb ja hääsoowiline oma pere eest muretseja
ja teda kaitsja maksab oma eluga oma hääd püüdi. Pääle selle töötab lahtirebitud
nõela astjas edasi niisama kni ka mnskulid, ühes sellega ka haawa suurendades, ja
järele jäänud kihwti põiest wälja litsudes. Sellest tuleb, et pääle nõelamist on
nõela silmapilk tarwis wäljatõmmata ja kihwti haawast wälja litsuda. Ift nõel
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muidugi ü M e s hitti oma lühema otsani töikab> seda wõib kergesti sellega tõendada,
fui meie teda lana pääle paneme, nns mesUltsest lahtiiõmbcutud ehk haawast wäljakiskunud oleme; nitsttquses juhtumises näeme meie knida lihased tõõtawad ja kuida
nõel iseeitesest ihusse kinni hakkab.

Sisemise ehituse poolest näitawad mesilased meite oma osade poolest mitmeti
tähelepanemise wäärilised, waatame tenia tähtsamaid osasid weidi ligemalt.
L i h a s e d , föil teha liitninised sünniwad lihaste abil, mis mesilasel seespool, sanoeollnsest kehakatte all on. ШЩг enant loäljalaotatnd on mesilasel tiiwade
ja jalgade ehitusewärk, millepärast need liitmed imestamise wäärt suurt jõndn awaldawad, mida iseäranis see lugu kinnitad, et fui Ш mesilane oma esimeste jalgadega
kuhugi rippuma jääb, siis terwe pere temast tinnihatates rippuda wõib, nagu seda
pereheitmise juures ehk „äraminemise" juures näha wõib.
E r g u t a w a (minut sistem) mille abil loomad mitte ainult wälinlisi mõjndnsi ilmast wastu ei wõta, agä ka oma tahtmist ilmntawad, mis liitumises ilmuned,
— on mesilaste! tähtsalt laiali laotatud. Tõsi küll, et mesilaste! pääaju ei ole
nagu inimesel ja tähtsamatel loomadel,
äga sellewastn leidnb neil pääs, kõrgeKuju t4.
mal snnd, tähelepanemisewäärt ergu sõlm,
mis kahest Päälesest ehk nööbitesest kokku
on pandud, mis üksteisega ühendatud ott;
säält lähewad harud silmadesse ja katsesarwedesse; pääle selle leitakse allpool
söögi kaanali weel teine wähem sõlm,
mis eelkäiwa harudega ühendatnd on, see
teine sõlm saadab oma ergud sunjagudesse. Pää — ehk leskergukawast, pääst,
lähewad ergud piknti kõigile poole tnesilase keha sisse laiali, ttad moodnskawad
rinnas kaks sõlme — ühe wähema kaela
pääl, teise suurema rinna keskel. Sunrest rimtasõlmest lähewad ergnd tiiwadesse ja jalgadesse aga ta saadab kaks
Harn ta kõhn jnnrde. Kaks ergu niiti;
mis pääst wälja lähewad, tekitawad tattgentale tninttes tohu juures weel neli
ergu sõlme, milledest ergu harud igale
Awatud astjas »õela tarwis: ff lüljenselab, g poole keha sisse lähewad: wiimasest siinhaagitesed, h kõwerad kuljenõelad, i ja к kii lj e- remal jaol ta wäljatüyjendcrmise riisplaadid wõi lehed, l alustugi, m plaadi saba tade juurde.
lüljeluulene, а ja n warras. »iida müüda kihwt
haawasse läheb, о kihwti tagawara, р warda
H i n g a ni ise t o r u d. Mesilased
kõwer tiim. vv kihwti walmistamise rahul», ss hingawad, nagu muudgi pntnkad, hingalapid, t »õela ti»»itattew õrn nahl.
mise tõrukeste abil, mis mitmeharuline taanal on, kttst õhk igale poole ihn jagudesse
õhtt jagu elnle tittgitnata tarwilitte on.

kus tväljahingatnise angtttesed ott, selletarwis pandaga mesilane toette, kas sellejärele
igast angnkesest wäike õhnpõiekene ilmub. >lõik hingatnise torttkesed on üksteisega
übendatnd ja on ntõnes kohas kehas wäga laiali läinnd, kus ttad põiekesi sünnitawad, mis õhuga täidetud on. Kaks niisugust suuremat tanern kesttoat põiekest on
igal Pool kõhu küljel, niis isekeskis jämedama risttornkesega ühendatud ott, mis just
esimese kõhttrõttga all seisab, — aga ka peenemate tornteste abil, NtisaMllsuguste

järgmiste rõngastega. Mitt« selle pääl põhjenedes, tõik peenemad hingamise urniteste otsad wõi arud on igal pool üksteistel ühendatud:
Hingamise mures lngutab mesilane oma tõhnrõnqast teda wiiljalükates ja
sissetõmnmtes, mille jumes õht sisse- ja wälja täib, niisama tni meie seda kopsu?
dega teeme. Kõige paremini unub seda asjaluF» siis uurida, tni meie töömesilast
waatleme, kes põllult tagasi lennates lennn augu ees narntene puhkab, mille juures
tema tõht kõwasti liigub.
H ä ä l . Hingamise tõend mesilase telm ja kõhu kuliss mille lädi ta hingab, on
meel selle tarwis, et häält sünnitada, mille abil mesilased Üksteisest avn saamad:
tähelepaneliku mesilastepidaja harjunud körw tunneb sellest häälest selgesti äea, tas
tema kaswandikud tnnoad wõi rõõmsad, wagased eht wihased on. Igaüks neist
tunneb seda haledat, pitalist joru, (ta hnlnmisels nimetatud) mis siis lcsels jäänud
mesipuu seest kuuldub, tni sinna pääle koputatakse: tnna aga see puu, kus ema sees
on, raputamise pääle rõõmsa, tõlawa ja lühikese taraga wastab. Kui rõõmsalt
toStawad hääled mesipuu aias, tni noored mesilased päikese käes manguvad, eht
tni noor pere, mesipuust wälja lennates, õhns keerleb!
Sagedasti lendab mesilane meile näo pääle, tni meie näit. mesipnn aias neid
tähele paneme, ja jalutab naga mõõda: ei tohi siis mitte teda ära ajada ja nõnda
teda wihale äritava, waid rahuliselt seda sündida lasta ja oodata, kuni ta ise ära
lendab.
Korralik mesilastepidaja peab ta lõige pisemat asja tähele panema, sest mõnitord nnnwad koguni tähtsuseta juhtumised tähtsaid järeldusi tnna, mis esiotsa üsna
terged parandada oleksiwad, tnna pärast seda raste on teha. Mesilaste hääle tnndma
õppimine on ta sellepärast tasnlit, et tööde juures mesipnn lähedal eht tallal meie
ära tunneme, tas mesilaste waigistamisets smtsu tarwis on, wõi saab ilma läbi.
Isased ei tee pääle sumisemise mingisugust iseäralittn häält, mille wastn aga
emad oma laulmise ja krooksumise poolest tuntud on. Esimene hääl, pitt ja piitsnio,
kostab „pii — pii" ja saab wabast emast mõne rahutuse puhul sünnitatud: teisl
häält „twa — Noa" teeb tema enne oma wahatoobist eht pesast wäljatnletnt. Kni
teegi latlljat ema kuulda tahab, siis pangu tema kaks ema pereheitmife ajal puuri
tõrwnti, ning siis saab tema hõlpsasti nende lanln tunlata.
Et mesilased hääle läbi üksteisest arn saawad, selle üle ei wõi tahtleda: tes
sellest meel aru ei suuda saada, sellele toome kõige lihtsama näituse. Võtame ühe
mesilase ja hoiame teda tiiwade pidi kinni: ta pöörleb rahntnlt, et aga nõelata saaks
ning teeb sarnast häält, millest nnha ja hirm knnldnb. >tni nüüd selle tiiumoõetnd
ja põrisewa mesilase mesipnn angn lähedale wiime, siis kutsume säält terwe rügimendi kannataja kaaslasi wälja, kes oma rohkete nõelamistega nstnmatale pahanduse
sünnitajatele selgesti.tunda annawad, tnida nad üksteisest aru saanmd.
T o i d n s u l a t a m i s e r i i s t a d on mesilase juures hästi täielikud. Kohe
suu juures on hästi laiali laotatud rahud, mis sülge ivalmistawad, aga mõnedel
tingimistel ka piima wedelittn, millega mesilased tõntnsid toidawad, naan pärast
poole knnlda saame. Esimene paar rahasid on alumises Pääjaos ja on pittadest, toweratest tõrukestest tottn pandnd, kes oma sisu suu õõnsuses mõlemil pool teelt walmistawad. Teine paar rahasid, mis mittetasastest tõrukestest kokkupandud on, on
ulewal pääs, mõlemil pool ergu kawa. Ninna rahad leidmoad mõlemil pool taela
ja rinda ning on piladest tõrukestest tottnpandnd, mis rinnal suureks totits tnjnnewad ühest poolt teise ulatades: neist lähewcch uuesti kaks kanali taela kaudu suhu;
siin üheks kanaliks ühinedes, tnhn ülemised snnkanalid kokka paatawad; oma sisu
walmistawad nad juba ühes üleüldises augukefes. Need rahad on iseäranis töömesilaste juures wäaa täielilad, täielikumad lai ema ja leskede juures, ja lähemad
iseäranis siis wäga saareks, tui mesilased palja toidapiima oma laste tarwis loalmistawad ja noori emasid toidanmd.
Saast läheb söögi taanal läbi teha tõhtu, bis ta teise rõnga ringkonnas tähelepanemalt laiali läheb ja meemagu sünnitab (kuju 15, ;v); säält läheb kanal langemale päriskõhta (b). Sellest kõhust algab peenikene soolil" (<•), mis ta ts tord tagasi

käändes oma kaugemal teel kõwasti laienenud pärasoolikasse (e) lähed, mis ülewal
pool nõela awaneb. Meekõhüsfe paneb mesilane korjatud maqusad wedelikud tallele
ja tauuad seda meftnvunsse, et teda sii» jälle loti alul uuesti „ümber teha". N i i hästi wedel kui ta kõwa toidus saab süljega segatud ja läheb tnrqu ja esimese kõhu
kaudu värislöhw. Esimene koht ou sarweliste lehtedega ja wäikeste, harjase sarnaste hammastega ehitatud, mis wiimaks toidnse peenendawad ja tema setka haput
wedelikku segawad.
©oal muudetud toit läheb kangemale peenikesesse soolikasse, kus ta sapiga segaueb, mis kõwerates sapinõnndeS tehtakse, mis sooles walminewad, — et niiwiisi
lõpulisele ärasulamisele jõnda. Ärasnlannd wiiwad toidnjaod saawat» säält peenikeste
torude kanda tihedasti soolte seinte külge imetud. Need
wiiwad seda о liust weresse, kus ta õhn ntõjndnsel löpuSt и ju 15
lisele muutmisele läheb ja elundite omanduseks saab. Mitte
wiiwad jäänilsed toidust liiguwad kangemale tagumisesse
pärasoolikasse ja wiimaks säält sõrnntnna wälja. Tagamisel pärasoolikal on see omadns, et ta tähtsalt laieneda
wõib, millepärast ta talwel eneses snnre hulga mittetoitwaid olluseid alal hoida wõib. £ma esimese kewadest
^väljalendamise jnnres tühjeubawad mesilased seda enesest.
Mõnikord jnhtnb et mesilased talwel mitmesuguste põhjnste pärast neid jäänuseid omas pärasoolikas alal hoida
ei toõi: ja kana neil siis külmaga wõimalik wälja lennata
ennast tühjendama ei ole, siis tühjendatoad nad ennast
mesipuus, warnast haiget olekut nimetame meie pasandamisets.
W e r e r i n g k ä i k . Kõigil täielikumatel elajatel on
а meewht, b pirni koht, <•. õige were ringkäik, ilma milleta ela wõimalik ei ole, mis
peenikene soolikas, (I fapi- lõõtsasarnase riista läbi sünnib, mis lihastest ja südamest
nõuud, е taftumine pnra
kokka on pandud. Sellest keskpaigast läheb eluandew weri
soolika*.
laiali, muretseb hapnikku ja jagunev soonte kanda, mis
wiimaks ülipeenikestets muutuwad, kõigele poole kehasse
laiali. Peenemad weresoonekesed ühendawad kaugemale minnes aegajalt endid jälle
suurematega, mis hapuks läinnd werd lõpuks jälle uuesti südame ta kasaks tagasi
wiiwad, kes puhastatud hapnikku koosa wiies jälle uuesti oma teed algawad. Kõike
seda were ringkäiti kehas walitseb süda, mis ennast alatasa kottu tõmbab ja laiali
laotab, kord werd enesest saarde soonesse saates, teinekord teda sisse imedes, sest süda
on mitmest jaost tehtud, lwähemad kahest, saaremad neljast jaost) mis wiimsed klappidega ehitatud oa, mis toerd südamesse jooksta lubanuid ja were riagkäiti jäimestawad, südamest wäljujooksew wari oa walfiat wärwi,'millewasta weri, mis südamesse woolab, palja mustjam on. sellepärast purtskab üsna päälsekaadsete haatoamiste juures loalkjat, mis südamest tuleb, teistes jahtainistas tuleb aga aegamööda
tilkade kaapa mustjam weri, see mis otsekohe tasa südamesse^woolab.
M'esilastel on südame asemel pikk totikene, mis läbi kõhn seljapoolt keskele
täib. 8ее totikene, mis kaheksa jaoliae on, saadab werd kõigele poole keha sisse,
mis aiiwiisi sünnib, et koti wäheaemise saares toeri sooltesse saab snrntnd, kust ta
rinna tääda kuni Näani läheb, tust weri kõigite poole kehasse laiali läheb. Sioxl
laienemise juures läheb weri nnesti kõige keha sisse laiali. Mesilaste werel ei ole
hapniku waja muretseda, sest ta täib ühe iseäralise nõuu läbi ja et kõikidel liigetel
hingamise torud oa, mis igal piigal ohtu murrtfewab, siis wõtwad need ka ühes
sellega itta hapnikku saada. Eht mesilaste weri tüll walge ou, oa ta soe, millepärast nad ka hunikas olles saare hulga omast soojusest 'kaotada)'ioõiwad, nii tai
see talwel tõukude soojendamise ajal sünnib.
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Sugu elund. Nagu wanaaeg tume oli, nõuda oli ta wanal alal mesilaste
suurenemine wõi rohkenemine sügawa saladnseqa kaetud, mida sellepärast seda rohkem
tuleb imestada, et sellel ajal juba mesilastepioamifega tegemist tehti: roomlane vidas seda iseenesele õige auustawaks ametiks, nii et üsna suured isamaalased sel ajal
suure hoolsusega mesilasi pidasiwad. Paljudest tumedatest arwamistest, mis sellel
ajal toalitsesiwad, nimetame meie ainult seda ühte, mida toit tõof* pidasiwad, nagu
sünnitsiwad mesilased ära lõppenud loomadest eht lillede pääle pandud munadest,
mis mesipuusse saawad tautud, kus lesed neid üleskaswatadä; ema peeti sellel ajal
isewalitsejaks kuningannaks, kelle ülesanne aiuult oma alamate walitsemiue ja wali
järelwaatamine oli, et igal pool korralikult asju aetud saaks.
Seda walearwamist wiis õigetesse roobastesse tagasi tõiqile rmrnld Hollandi
looduse uurija о- 3 to a m m e r d a m, kes oma ilma wõrdlemata kirjatööa „B i b 1 i а
n a t u r a l " (Looduse Piibel) 1737 aastal, kõige esiti suurekstegewa klaasi abil
mitroopisid — pisiputukaid — uurides tõeks tegi, et ema mesipuus ainukene emane
on, et töömefilased mitte täielikud emad ja et lesed — isased on. Edasi seletas
Zwammerdam, et ema üksnes munemisega tegemist teeb, mida töömefilased haildnwad ja wiimaks lapsi kaswatawad; leskede ülesanne on ainult emasid sigitawaks
teha; liaemini seda asja uurida, ei läinlld teniale korda. Oma uurimised pani tema
wäga selgesti ja õigesti kirja, mille juures pärastised nürijad Palju kasu saiwad,
kes ka ei teatanud, missuguseid hallikaid nad tarwitanud. Meie siinne jomiesrns
ema suguelunditest on ta selle tirjanit-nnrija kujutuste järele tehtud. Swammerdami tähtsaid teaduseid täieudasiwad hilisemad uurijad, nagu Reomur, Bone, Huber,
Oduen, Iibolb ja teised.
Kui meie toäitese terawa noa abil ema kõhu lahti lõikame ja niiwiisi tõhu
sisemisesse tungime, siis wõime ema sisemisi suguorganisid waadelda, mis meile suurendatnlt tnjn l(>. knjntab. Kõige esiti puuduwad meile kaks walget tompi (Ajnli),
silma, mis teineteise kõrwal, jnsl teise ja kolmanda tõhurõllga all, seisawad; oma
suuruse ja wormi poolest tuletawad uad nisutera meelde: ueed ou n. N. munasarjad.
Igaüks numa seisab tähest, üksteisega nhendatnd kitsama kotikesega koos, mis enamalt jaolt laiema waheweega ehk iseäralise mnnaweega täidetud on.
Slu\u 16, С knjntab meile iseäraldi kotitest, mis rohkesti snnrendatnd on, ühes
munadega; nagu pildi pääl näha, ou kotiteue ühes selles leiduwate munadega nattltene tõrgem, kühmas, sellest tuleb, et temal tõttu köidetud helme- ehk pärli-rea
nägu on. Suwel, kui ema paljll muneb, leitakse igas kotikeses umbes 20 numa
ümber, igas mnnasarjas on umbes 4000 maua.
Kaswanud muua ou pikergust
wormi; muna keskel leitakse walge ollus alglima (Protoplasma), tenia testet ou läätsasamane tehakeue, munaidu (n). Kuju parem pool, (A) kujutab meile munasarja
sellel ajal, tui ema tveel wähe muneb, näit. wara kewadel; siin näeme meie kotikesi,
mis sagedasti jaolt täis, jaolt tühjad ou: ümberpöördult on kotikesed pahemal pool
<!>) munadega täidetud, nagu see tugewa haudumise ajal sünnib, kellest tuleb, et
ema koht haudumise ajal palju paksem ja täieni ou, tui puhkamise ajal, näituseks
talwel.
Iseäralikud mnnakäigid (C) on üleüldise muuakäigiga (6) üheudatud, milles
mnnad käiwad, et lõpnl läbi emakoja (n) wälja jõuda. Emakoja tupe suu ou uõela st allpool, päälpool teda ou pärasoolita ioäljakäit. Mitte taugel ühendntiid iseäralistest läbikäitudeft leiame meie tõrukese abil kinnitatud ja üleüldise lägitaigiga
ühendatnd põietese (e) mis umbes ristikheina tera suurune ou. >tohta, kus seemned
sees o>t, nimetame meie seemitelotiks, sest et selle sees, pärast ema leskedega ühinemift, järgmiste seeme peituneb. See töömeulaste seeme on umbes samasugune tui
teistegi loomade oma, ta on ilane ollus, niis lugemata hulgast wäikestest, piterqustest tepisarnastest ollilslest kokkupandud on (fufu 17), mida seemne niiditesteks uime-
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taba wõiksime. Nad он algollusest koos; liigutawad endid ruttu ja iseseiswalt
seenmewedeliklls ja on munade sugutamise tarwis. Seenmetvtikene cm solle juures
seiswa harulise näärmega iimbnlstatud (f), mille tähendus selles seisad, et weoelikus
laiali laotatud kogunmud eluwöimulisi feemneniidikefi kaitsta, sest et ema omas
elus ainult ükskord leskedega
paarid, et sellest mitmet) aasNlujn ie
tad ollia muuade suqutamiseks kasu saada, mis seemneidud seemne kotikeses tagawaral leiduuewad.

Seemne kotikene on peenikese lihastewõrguaa innbrustatlid,

A. В munasarjad. (A nõrgemal, aga В kõwema! haudumise
ajal). и kotikesed, b muna, с mnnatäik lahus, b üleüldine
munaläit, о seemnetott, t seemne näärmed, g hingamise totude harud, !> nnaloia tnpp, i mürgi asijas, j rahnd, mis
märki teewad, к kotikene, kus munade niisutamise tarwis
wett tehtakse, l nõel, kõhn alla kokku tõmmatud, ni tagumine
pärasoolikas. С: а kotikene, I) ninna, и munaidu,

mille Pärast ema teda

wabalt kpkku litsuda wõid ja
lliiwiisi seemne idusid loälja
pigistab. Sellel pilgul tui
seeme omas käigis feemnekotikesest torusid mööda üleüldisesse käigusse jõuad, litsud
ema tema lihaseid kottu ja
pigistab läbVätgisfe wähe
seemne wedelikku ühes elukatega, mis kiire liitumise adil
tähendatud alomldusest lädi
lähewad ja muna keskele wisatlid saamad. Suurekstegewa
klaasi adil wõid sugutatud
munas weel mõne aja järele
waadata ueid seemne kiudun,
mis kiiresti eraldawad ja muna
loode ainega ühinewad. sJiii=
wiisi.sugutatud munast tekkiload emad, aga ta tööuiesilased, tui tõugud edespidi halwemiui toidetud saawad, (ima
wõid wabatahtlikult niisutada
aga järelikult ka suguliseks
teha mööda seemne kotikest
mrneloaid mune, ehk ka luitte.

Älittesliqutatud Uluuad wõiwad ta edespidi kaswada ja
ellijõullliseks saada, aga neist
tulewad aiuult lesed. Et mu»lad eluakärgedes iseseiswalt
kaswawad, sugutamisest rippumata, siis muued ometi sarnane ema, kes leskedega ei
paari, manasid; aga kana tema kotikeses seemne niidikest ei ole, sellepärast ei ole
temal wõimalik mune sugutaba, millepärast tema irnnrndest aiuult töömesilased tulewad. Uurimised kinnitawad seda täiesti. Zibold näitas, et liiihästi ema kui ka
töömesilaste munades seemne niidikesed leiduwad, mille wastu neid leskede oiliades
millalgi ei ole. See wiimne — looduse riigis liii harwasti ettetulew sündmlls —
et ema ilma stigurnmarn uut olewust wõid luua, — kannab naese isesünnunse піше.
Kõige esiti pani seda mesilaste julires Thiersal! tähele. Mitmesuguste põhjuste parast wõid mesilane seda omadust kaotada, et ta oma erkudega seemne totiteste pääle
wõid mõjllda, ja niisugusel korral ei wõi muna mitte sugutatud saada, millest lesed
järgnewad. Todasama wõid ta jahtuda, kui ema wäga waua ja kõik seemne wede-

(rin kaotanud on, mis ometi wäga harwasti juhtub, sest et seemne niidikesi seemnes
harilikult wäga palju leidub, neio arwatakse seemnekottkeses tuui 30 miljoni olewat.
Nagu munad, ou ka seemne kotikene ja peaaegu terwe suguelund hulga haга(Ыс hingamise torudega ümbrustatud, mis tujus ß-aa on tähendawd.
Samasugune suguelund, kui emal, on ka töömesilasel, tuid läheb esimesest ainult
sellepoolest lahtu, et tema osad kõik täielikud ei ole. sia neil on munad, munawesi
ja ta wäike seemne põieteue, aga et need elundid wäga wäikesed ou, sellepärast ei nuu
neid ka ikka tähele panna. Velle puuduse pärast ei wõi röörnesilased ta õigesti sugutatud saada ning korralikus peres ei tee nad munemisega tegemist. Mõnikord juhlnb, et niisuguses peres, mis oma ema kaotanud, nad mitte.nnt ema ei wõi kaswatada, siis kohustawad mõned mesilased ennast uut ema kaswatada ja
lnuncwad mune: et aua neid wõimalik sugutaba ci ole, siis kaswawad
Kuju 17.
neist ainult lesed. Nllsugune puu läheb kiirel sammul hukatuse poole,
sest et tööuiesilaste hulk wäheneb, aga leskede arw kõwasti rohkeneb.
.Siuks juhtumist, mis esiti poolakas A. Kremer Srodifi 1888 a.
ja teiseks tablpoeg Ж Bäläi Splawkaft (Galitsiäs) 1884 a. tähele
paniwad, näitawad, et töömesilased mõnikord ta leskedega paarituda
wõiwad.
Kui kellegil selle kohta täielikku uurimist wõimalik ei ole
ette wõtta, peame meie arwama, et niiwiisi mesilast mitte ei wõi siinnitada, sest et seemne kotikene wäikene ja puuduline on, et sinna lese
seeme tungida ei wõi. Sellepärast wõib uiisugune mesilane ainult
mittesngntatnd mune muneda, tust ainult emalesed tulewad.
Nüüd tõuseb küsimine: kas iga emane lesk isase lesega paarid,
6 b
eht tüll ilma tagajärjeta?
M ü a arwan, et iga emane lest sellega
tegemist teeb, fest et töömesilane sarnase omasuguse muna tekitab, kni Seemne idud.
ju tema sugn- elundid waimustusega selle poole püüawad, aga niisugnne mesilane, niisamuti üti noor ema, saab wihaseks ja ei taha leskedega kottu
anda. Sellepärast sarnane mesilane, eht ta tüll leskedega ei ole ühinenud, muneb
siisgi nagu ta wõib.
Isase suguelund (kuju 18) tuletab omas pääjooutes
Kuju IH.
toaga emase oma meelde. Teise ja kolmanda kõhu rõnaa
ringkonnas seljapool mee kotikese ja kõhntese ligi on winke
waadi sarnane liige, nii nimetatud munad (kuju 18, а). I g a 
üks muna on rohkem kui kahest sajast wäikesest kapslist kokku
pandud, milledel niisama kui ema mnnadelgi wäljatäik (b)
о». Sellest kotikesest käiwad seemneniidikesed wälja, lõpuliku
lese mnntumise ajal, siis, tui nad tupeks muutuwad ja kärje
kaane kinni pitseeriwad. Seemne niidikesed on isase mesilase
lõige täielikum seemnejagn. Nad on üliwäitesed, nii et ühes
nööpnõela suuruses lehas neid miljonid ou. Need Protoplasma
eht loodeaiue ülipeeuikesed niidikesed, mis wabalt liiguwad,
on, nagu üteldud, selle tarwis, et ema mune snantada. Kaswannd seemne niidikesed lähewad kõigisse b, koguwad laiennsesse c), tust ta wiimaks süljega segatult üleüldisesse täigisse
läheb ning pirni sarnaste tükikestega ühendades sugutaia tekitab, mis täiskaswanud leskede laiemas läbikäigu jaos
leidub k'. Seeme tekkib ainult üts kord elus, nagu üteldud, Lese (isase) suguelund:
leskede lõpulise walmiskaswu ajal: sellepärast on munad ai- а munad, b seemne tal
unlt sellel korral täielikus oluseisus; selle järele lähewad nii- gid, с läditäigi laiendno,
sülje näärmed, о üledikesed kortsu, wähenewad ja samoad kokku litsutud wormi. düldine
läbikäik, f näärKanaemad, lahus olewad läbitäigid ehk kanalid telliwao pärast nicd, milledes sngntüja
mõnda kõwerat käänakut с ja laimawad endid uuesti kotikes- leidub, g tomp, mis näärtesse d. Nendest kotikestest algab pitk' päälana! e, mis näär- meid ja seemet walmismel f sünnitades wähe 1 poole käänab ja peeneneb ning all- tab, h juurde kaswanud
woli, 1 sarwekesed. к kilpool pärasoolikat nähtawale ilmub. Munad, kotikesed ja läbibiwarjnd, 1 suguliigc.
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käigi kanalid on lihased ja walged, aga näärmed on tmneplmased jn o\\ wäljastрооіі nelja sarwelise kilbiga Varjawd, kes kogu lese fugutajat g ümbrustawad.
Näärmest allpool olew kanal I on ta seestpoolt isesuguste sarweliste woltidega ja
paksustega ning, lühikeste karwakestega ehitatud, mi* Väljapoole taswawad aga ta
kokku litsutud kortsu* fasnmdeaa wöi käsnadega II ja kahe wäikefe sarwelesega i.
Kanali wöi läbiläiqu jagu 1 1 au wttupaudud liige.
Lese emaga paaritamise puhul saad sugutinge g paaritades iimberkäanatud.
Seim lugu unume meie iseenestele kõige paremini ette kujutada, tui meie tiwi tltsa
kaitse sisse paneme ja selle pahupidi kääname^ selle junres kuttud tiwi U'älja, samuti
nagu sllgutaja, Nirsuguse liituie ümberkeerannse juures tõuseb tema esimene jagu
sisemise seina wastu pääle. Et aga liige farwetiste palsustega jn juukse tanvadegn
laetud on, ja tema selle juures kaugemale wälja ulatab, mille juures karwakesed,
mis loymullfes fcifii-õ lese taguntisel poolel seisnwnd, nüüd — Pääle liikme wäljalõmbnse - - wa^tnpidisesse olekusse jõnawad. kellest tuleb, et liige ema sünnituse
augllst wäljatõmbamise juures mitte wabandada ei wöi, ning isane oma kohuse täitmist oma eluga maksma peab. Sarnane isase liikme ümberleeramiue wöib üle jonn
minna, ja mesilane peab oma rinna loktn keerama; selle juures jnhtnb liige wahel
niisugrlsesse ofefttäfe, et logu sngntaja lahti tuleb. Lrmne wabastnmine on siis
paljn kergem, kui hingetorud õhuga täidetud on, sest et selle sündmuse jnures köit
leha piugttle tõmmatnd on ja sellepärast mitte täielilnlt toimetuses olew liige hõlpsasti wälja kargab, aga et hiugamisetorukesed Väljalendamise ajal kõige tõwemini
õhtlga täidetlid on, sellepärast tuleb, et' isane sagedasti õhus paarimise ajal liiget
tnäljapistes üleliigse ärrituse pärast snrnnlt maha ltltnb. See nähtus seletab meile
täiesti, mispärast ema paaritamiseks mesipnnst wälja lendab. Selle juures peame
toeel meelde tuletama, et kõik isased Või lesed, mis kas sligntatawatest ehk mittesugllmummtest lese emast mnmidest saadnd on, kni ka need, mis töömesilaste mnnadest
süittiiiuad, ning lõpllks lese ^ härjapõtwlased, mis meetärgedes taswatatakse — suguelundid omandawad ja sugutaba wõiwad.

Mesilase meele eiwtad.
.SiCul mesilase meele riistad on, nagu meie nilrimistest teame, kannis täielikud.
Kõige peenemaid meele erkusid oli teadusel kuni senini kaunis raske seletada, hoolimata sellest, et selle tüsiuiise kallal hnlt uurijaid töötasiwad. Et see liisimine nüüd
siisgi kannis rahnloldawalt tõstetud on, selle eest oleme meie Inglise nnrija Samuel*
sonile täiul wõlgn.
Näqemise riist. Rägu waremini rääkisime, on mesilasel kahesuguseid silmi,
kokkupandud ja lihtsilmad, ^totlnpandnd silmad on ligi 3500 Väikesest silmast ühendatud. Igaüks silm (kuju 20) on tähest läätsasarnasest tehast tolknpandnd: Välimine
а I) ja sisemine е; need Vahed lahutatakse üksteisest tühja Vahe s kaudu; niitmise
sisemise läätsa juurde puutub erk f: tema wötab la juurde puutuwad ja tagast
langewad Valguse kiirte möjulmsi wastu ja annab tteid ajudele teada, lellega ta
ühenduses seisab. Ülemine lääts, mis oma Vormi poolest trntekandiline on kahesi
läätsast tollnpandttd, millest ülemine а, mis läbipaistwast sarweollnsest ott, Valguse
kiiri tõwemini tagasi tuiskab kui alumine d, mis klaasisarnasest ollusest kokkupandud.
Mõlemad need läätsasarnased silmapooled, mis paiguti aukused, kohati küntlised,
passiwad toaga hästi üksteisega kokktt. Kahe ülemise läätsa all keskel on õõnsus
с а, mis tumeroosa kartvalisest pehmest ollusest on Ümbrustatud: seesama ollus
piirab ka tihedasti sisemist läätsa 6 ja erku t ümber.
Sisemine lääts, <> — terwe, täieline, ott klaasisarnasest ollusest kokkupandud ja
ott patsumast küljest kühmakas, mis wäljapoole tõuseb niilletvastn peenem sissepoole
hoiab. Sellepärast siis la toalgtts, mis misgist lehast silma langev, tnnrrab ennast
esiti tähelepandawalt Välimise läätsa а Ь wastu, millest suurendatud asja kujutus
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tuleb; edasi tungides jõuab walgus lülija õõnsusesse, külje seinad on sääl tumedad;
nemao tekitawad wäikese õõnsuse keskele, kuhu sisemise matsa е juurde aiuull keskmised fiircb käiwad, mlllewastu kahel pool kõrwal olewad kiired siia paigale jääwad
ja mitte kangemale tumeda keskpaika miuua ei wõi. Keskmise lääts« с juure* saad
suurendatud tuju uuesti fuureubatub täätfa zärg-järgult wähemaa minemise pärast,
ja nii lähewad uärwi juurde aiuutt keskmised kiired. Aga
et uärw eht erk asjast kaunis fuureubatub tuju wõtad, sits
Kuju 19.
antakse ka seesugune umbes kaugemale ajule teäda.
Arusaadaw on, et tottupaudud silmas niipalju tujust
lettiwad, kuipalju temas silwatesi on; sellest ta tuleb, et mõni
asi selle läbi mitmuses ette tuleb, sest et pääaju kõik need iilsilud tujud üheks tõttu kogub, just niisama nagu meiegi, hooli»lata sellest, et meie tahe ulmaga waatame asjast annilt ühe
ainsa tuju saame. Wiisila õpetab meid, et unda suurema
tuju meie mingisugusest asjast saame, seda euam wäheueb
saadud tuju selgu*; edasi, mida euam mingisugune silma
lääts wõi tera suureneb, seda ligidamal peab ta asjale olema,
mida enam suurendatult meie teda näha soowime. Sellest
tuleb, et mesilase kokkupandud silmad Ütsi ueid asju näha Pikuti läbilõige ühendatoõiwad, mis ligi on. Sellest hoolimata, et suureudahid tud silmast (silmale i>n
tujutus selguse kaotab, mõningate juhtumiste juures, kus pahemal pool pikuti telje
suur hulk ühesuguseid tujutusi ühel ajal ja ühemõisteliselt joont lõigatud): а b päälшіііс silmatera, а üleajtl Pääle mõjuwad, üleüldiue mõjtidus tõwemiui tuleb.
mine, (1 alumine, c) tühi
Kas mesilane mesipuus näeb. Teatawasti ci salli me- waüepail, pigmenteeritud
sitased mesipuus walgust ja määriwad sellepärast toit lõhed ja (loälwitnd) fir/lb, е keskmine tera, t erk.
augud mesipuus finni, pääle (curnmugu; tui aga näit. mesilased samoad tlaas-seiutega mesipuusse mahutatud, fus uad
walguse eest warjatud ei ole, siis tõmbawad uad seinad wähä ja waigutorraga üle ja
teewad niiwiisi oma ümbruse täiesti pimedats. Sellepärast arwawad ta mitmed, et
mesilased oma tööd aiuult tundmise tatsamise abil teewad. See aga ei taha õige olla,
sest ega mesipuus siisgi weel.kogum pime ei ole. .Sini meie toa aknad ja ukse patsil
kartongiga lihtsalt timntatame, siis on esiotsa tüll päri* pime tunda; aga mõile aja
pärast hakab selgemaks miuema ja wõib juba kõik asjad loa* selgesti ära näha.
Nõndasama on ka mesipuus pinledusega lugu, ja mesilased wõitoad o m a h u l g a
silmade abil kõige nõrgemat walguse kiirt uõuda palju suurendada, et kõiki lähedal
oleioaid a*ju selgesti näewad.
iiibt silmad. Kolme üksiku siluiatujutus on wõrdlemisi palju lihtsam, fui
kokkupandud silmade (ftnju 21)'. Päältpoolt keskelt katab iga
silma peenikene õru kelme nahk к, mi* langemale minne* ilaKuju 20.
nahal* muutub; selle silma naha wõi kelme all ou wäljakummitud silmatera g, klaasisarnasesl ollusest, mi* seestpoolt nende
wärwisoontega li kokku puutub, mi* ajnsõlmest i wälja lähewad. Reed silmad on mesilasel a i n u l t ka ilge waatamise
tarwi*. ollida seda lilgn tõeitdada wõib, seilest on jnba
eespool räägitud.
Wärwide tundmine. D i nähtud, et mesilased ka wär- Liht silmad, itujiltus patoisid tunnewad. Selle tõendusel* teeme järgmise katse. Pa- remast küljest. Pahem kiilq
neme üksteise kõrwale kaks paberitükki, ühe walge ]a teise sinise lölnlõilMtnd: «ahetordja kaldame ühe, ütleme, lualge pääle mett: mesilasele, kes sell »väljapoole olew siimaterci, li ergu sooned,
säält mett wõtab, ripntanie j ahn selga, et teda pärast ära mis aju sisse lähewad,
tllnda. On ta ära lennanud, siis wõtame walge paberi meega
i li kelme nahk.
ära ja paneme puhta walge paberi asemele aga tilgutame
sinise pääle mett. .Sini äramärgitud mesilane tüki aja pärast tagasi tuleb, siis
lendab ta, cunc walge paberi pääle ja otsib säält mett ja ainnlt siis, lin ta seda ei
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leia, Ш)аЬ ta Щпа järele sinise paberi pääle. Sedasama katset wõib ühekorraga
mitmesuguste wärwidega teha.
Аиііішіпг. Cil mesilaste! kuulmine hääs korras, ei tvhi mitte salata; seda
nägime ka eespool, tui mesilaste hääleteaemifest jutt oli. usiale ühele on tuttaw
wana mesilaste pidajate wikati іжьмашіие *), et wäljaleNnanud peret kinni hoida
ja teda sundida kuhugile ennast maha laskma. Kui naeruwäärt see teguwiis ta
näitab olewat, ou ta ometi mesilaste loomu järele pniugjt* wõetud, sest et wiimased
kangesti müristamist ja kõue kardawad: sagedasti wõid näha, kuda nad selge ilmaga
hulganisti mesipuu poole ruttawad, wäga kauget müristamist kuuldes, ehk küll wihm
ega torm neid ei ähwarda; wikati koristamise hääl ou aga wäga müristamise
saruaue. Kus mesilastel just kuulmise riist ou, seda ei ole weel selgeks tehtud;
katsed aga ou uäidauud, et wist haistmise sarwed (тупальцы, pää eespoolsel küljel,
allpool silmi) seda tohust täidawad. Kui meie ettewaatlikult mesipuule läheneme,
siis näeme, et leuuuaugu pääl istujad mesilased kohe need sarwed meie wastu wälja
sirutawad, nagu tahaks nad tllulatada. See tuletab elawalt teiste elajate kõrwadega
liigutamist meelde, millel seesama otstarbe ou.
Mõistmine on mesilastel la hääs korras ja mängib tähtsat osa, sest see ei
ole neil ainult selle tarwis, et mee lõhna kaugelt ära tunda, waid ta et omakseid
tvõõrastest ära tuuda. Hää haistmise tundmus on ka sellest tunda, et mesilased
mitte ainult kauge maa pääle mett ära ei tunne, mida ehk õige wähe ou laiali
walatud, waid ta lillesid, mis'ueltari^) annawad ja sellepärast sagedasti tahe,
kolme wersta taha õtse räpsi eht tatra põldude pääle eht ta ütsitute meeaudjate
metsas kaswasate puude poole ruttawad. .
Mao tundmine. Mõned mesilaste uurijad seletawnd, et seda tuudmist mesilastel sugugi ei ole, eht aiuutt wäga wähe. Tähele pannes aga leiame, et mesilased hää meelega magusaks tehtud wett katsuwad, kuita nad mõruda eht hapu toee
eest kõrwale hoiawad, — nähtus, et nad magu tüll tunnewad.
Katsumise tundmine. Katsumise tundmise abil on mesilasel wõimalik soojusest,
niiskusest, elektrist jue. aru saada; nad tunnewad kehade wormi ja omadusi. See
tundmine"seisab tõige päält ülewal nimetatud sarwebes, aga on ka üle kõige keha
laiali laotatud. Kui mesilane hommiku wara leuuuautu tuleb, siis ta liigutab sarwedega sinna ja tänna: kui leiab ilma hää olewat, siis teudad wälja; ou aga ilm
paha, siis pöörab tn','^mesipuusse tagasi. Sellest Näeme siis, mis osa katsnmise
sarwed mängiwad." Kärgesid^mööda kõndides liigutawad mesilased ikka sarwedega
edasi tagasi ja pnntnwad ühe ehk teise asja külge; sirutawad nad wastu tulewale
naabrile wastu, et teada saada, kes ta ou; ou ta oma, siis läheb igaüks oma teed;
on see aga üks wõõras rööwija, siis wõetakse ta kinni, et hutta saata. Meie näeme
siis, et sarwed tülgepuudutamise eht katsumise juures mesilasele tõik „ära ütlewad",
kudas asjalugu seisab. —

Töötegiiate mesilaste elu.
Koik tööd uii seespool kui ka wäljaspool mesipuud, mis terwe mesilaste pere
hää täekäigusse, taswatamisesse ja söötmisesse puutuwad, saawad pulldulitudest
i s a S t e st tehtud, s. o. uiisugustest, tellel sugutamise riistad täiesti wälja kaswauud ei ole; ueid mesilasi uimetame meie sellepärast t ö ö t e g i j a t e l s.
Mesilaste tööarmastus ou tõesti eeskujulik, sellepärast ou la lõigil rahwastel
mesilaste kohta õpetuse- ja wauasõuad; uäit. „laist, mine ja õpi mesilase käest!",
*) Mõnel pool helistatakse kella.
**) M a h l ; muinasajal jumalate jool, mis neid suremataks hoidis.
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ehl „kui kõik nii nurgad oleks, lni mesilased, ega siis ühieai santi enam ei oleks",
j . n. e. Mesilase elu on — sõna täies mõttes — kätkist kuni hauani üks waheta
pidamata töörikas elu, mitte aga enese, nmio terwe pere hääks. Kohe kui ta muna
seest wälja on roninud, hakkad ta päewal ja öösel enne kodu töösid tegema, micumbes 13 päewa wältab; pääle selle julgeb ta wälja »lina lennata, et jälle wara
hommikust kuui hilja õhtuni usinasti mesipuusse mett, wett, lilletolmn ja waiku
kauda, aga öösel kodutöösid toimetada: ta pead ta surnumatja ametit, kuna ta
surnud kaaslaste kehasid mesipuust wälja kannad.
Töötegijate eluritlus. Niisuguse alalise töö juures pead mesilase jõud tiill
ruttu õtsa lõprna: iseäranis külmoad siiwad ära, mis ühe lille päält teise pääle
lennates pitkamisi ära saawad õõrntnd; wiimati — waene töötegija lendab jälle
kaugele Põllule, et imgn harilikult mee ja lilletolmn koormat ftgt wõtta, — selle
pääle waatamata, et järele jäänud siitoade jupid teda waewalt kauda suudawad —
sääl langeb ta tagasi tuleku Pääl maha ja sured kangel oma kaaslastest, lellede
hääks ta oma elu on ohwerdanud. Sellepärast on töötegijate elu suwel toaga
lühikene, enamasti ainult 6—8 uädalat, sest et nad suure töö, putuka sööjate elajate
ehk halwa ilma pärast surewad; need aga, kes talwekorteri on jäänud, elawad palju
kauem, sest et mid talwe üle elawad, ja siis weel kewadel ehk suwel töö juures оца
saawad. Ou tähele pandud ja leitud, et töötegija mesilane, kõige paremate elutingimiste juures, mitte rohkem kui 1 aasta ei ela.
Wahu ehitused. Mesilaste töösid lähemalt harutades, tahame kõige päält
kärgede ehitust tähele panna. Viärgede tarwis saad tarwitatud wähä — raswane
ollus, mis külma käes ja 0° soojnse juures kõwaks ja mnrduwaks lähed. Soojendamise puhul lähed ta pehmemaks ja sittemaks, kuni ta 66" soojnse juures ära sulab
ja lädipaistioats õlisugusels toedeliknks muutub. Wähä põled heledasti ilma suitsuta;
wärske to aha on walge, ilma mao ja lõhnata; pärastpoole, wäljäauramiste tõttu
mesipuus, kiti la mee, lilletolmn ja munade pärast, mis pesas on, lähed wähä kollaseks, koguni pnlnitats ja saad hää mee lõhna.
Wahu wäljaheitminc. Rähtawasti uwiwad mesilased wabatabtlikult wähä
enese seest wälja higistada, selle juures aga palju mett ja lilletolnm ärasüües. Rägu
Huder, Berlepsh, Denhos ja teised tähele on pannud, Wõiwad mesilased ka niisugusel
korral wähä wälja higistada, kül nad ainult mett eht suhkrut sööwad: siis on see
neil aga raske, ja toimetus edeneb waewalifelt.
Ülemal nimetatud uurijate üteluse järele peawad mesilased ühe naela waba
sünnitamiseks umdes 20 naela mett ehk suhkrut ära sööma: kui nad aga ta lilletolmu saawad, siis wõiwad nad 1 nael wähä umbes 12 naelast meest eyk.suhkrust
sünnitava.
Nõndasama, kudas teised elajad rohke söögi juures rammu lähewad j . o. raswa
naha alla ja teiste kehajagubesfe sünnitawad, mis loodnse poolt selleks on määratud,
et häda korral keha mõnda aega toita, nõnda higistatvad ta mesilased teatawa jao
raswa wähä näol wälja, mis neile tüll, nagu teistel elajatel rasw, mitte otsekoheseks
toidllsets uälja puhul ei saa, aga ta saad materjaliks kärgede tarwis, kuhu kokkahoidlikud „perenaesed" — töötegijad mesilased — tagawara söögikraami, mett ja
lille tolmu, mustade päewade tarwis kokku panewad.
Nagu teised elajad rohte söögi juures ainnlt natukene söögi rohkendnst tarwitrnoad, et raswascts minna, niisama on ta mesilased: hää meesaagi ajal on nendel
natnte üleliigset mett ja lilletolmn, tarwis et wähä wälja higistada: kni aga saak
nii rohke ei ole, siis pead ueile söögi materjal hästi rohkem andma. Suwel, kni
saak hää on, ja kui mesilased euese lõpmata hulka poegi söödawad ja ise ta tudlisti
söönud uu, wõid näha, et päälmise koore alla enam ehk wähem wähä wälja on
higistatnd. Sel ajal lähed ta kärgede ehitamine ruttu ja kergesti. Ou aga mesi(ajed sunnitnd mingisngnstel põhjnstel kärgesid ehitama ehk parandama mõnel halwa!
ajal, siis ei tee nad seda häämeelega ja tarwitawad enne seda wähä, mis mesipuu
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feinte ja raamide külge tagawaraks oli kinnitatud. Sellepärast naenead kärjede jaod,
mis warase! kewadel ehk sügisel on tehtud, määrdhrnd wälja.
Seda wahu, mida mesilased hää eln ajal üleliigselt, nõnda ütelda ilma teadmata, wälja hiqistawad, ei ole wäga palju; mesilased pruugiwad seda waim poegade
ja meetoobide kinnitamiseks. ffi ole neil wähä ajuri mitte waja, siis määnwad
nad seda mesipuu seinte ja raamide pääle tagawaraks, ei wiska aga ialgi wälia
tulnud walm raasukesi mesipnn põhja, nagn mõned seletaioad, — wäljaarwatud,
kui mõni tülikene kogemata kukkub. Nähtawaks tuleb see, kui mesilasi klaasinesipuus
tähele paneme. Siin wõime näha, kndas mesilased klaasi pääle hulga wahahunikuid
kiunitawad; mõne päewa pärast kaob aga see wähä ära, kn,i mesilased poegi ja
meetoopisid hakkawad kinni katma. — Wõib näha, kudas mesilased tagawaraks pandud
mee seinte küljest maha näriwad ja ära wiiwad.
Sellest on siis näha, et pere, kes kärgesid ehitab, enam mett ja lilletolmn ära
sööb, tni pere, mis ühesuguste elu tiugimiste juures, targesid ei ehita. Sellepärast
ei lõika targemad mesilaste pidajad ialgi niipalju kärgesid wälja, tui meelde tuleb;
waid nad püüawad ikka nii seada, et mesilaste! wõimalikult wähem oleks tarwis
kärgesid ehitada.
Kärgede ehitamine. M i mesilased kärgesid hakkawad ehitama, siis wõtawad
nad üksteisest jalgadega kinni ja sünnitawad niiwiisi elawa keti, mille otsad ülewal
sinna kohta on kinnitatud, tust ehitust tahetakse pääle hakata. Seda uad teewad
osalt selle tarwis, et kergem oleks üksteisele wälja higistatud wähä jagusid edasi
anda, osalt, et üksteise lähedale kogumisega soojust tõsta, mis wähä wäljahigistamifeks ja harimiseks tarwis läheb. Mesilased wõtawad kõhn naha wahelt wälja
tulnud toaha lehetesed tagumiste jalgade wahele, tõmbawad säält esimeste jalgade
wahele ja nuttawad kõrgemal rippuwate kaaslaste abil nende katte, kes ülewal kärgede ehitamisega ametis on; need, wähä kätte saades, näriKuju 21.
wad ta suus läbi, niisntawad tcda süljega, selle jnnres hoiawad ja pöõrmoad nad teda esimeste jalgadega ümber kuni
wähä tombutesets muutub, nii siis suu ja esimeste jalgade
abil sinna saab kinnitatud, kus ehituse suures tannis on.
>iärje ehitamise jaoks ilmub kõige enne lae alla wäikene
wähä lauakene (kusti 21 А, а), mis hulgast wahatükitestest on
В
kokkuseatud. Alguses ei ole tal ühtegi toobitese wornii: aga
Vr-ybn^y-W
kui see lanakenc snnreniats läheb, siis asnwad korraga mitu
V ф J
mesilast ta tallale ja hakkawad inõlemal pool wäikest ümmar^ ^ S
gusi augukesi taewania, milledest edespidised toobid peawad
saama; selle jnnres näriwad mesilased auguteste kohalt wähä
J^^XjTr
wälja ja mää riivad seda äärte pääle (kitjii 1 Н а b c). Mõlemil pool karge töötades, ei taewa mesilased aukusi üksteise
kohal, waid waheldades, nõnda et ühepoole tolme augu wahel
neljas auk teisel pool targe seisab.
Esimesed toobid on ümmargused; ainult siis, kui toopistd niipaljn sünnib, et üksteise pääle litsuma hattawad,
lähewad nad tnnetandilisets. Kõige parem on seda äärmisgfcg ehitus« algusel, tesl toopidest näha: nende sisemine poolne äär, mis teiste
toopidega lotkn puutub, on kandiline, tnna walimine waba
äär weel üinmargnne on. Päris walmid toobid on päält knneknndilised, knna
põhi kolmennrgeliselt kottu jookseb.

»ДОМ

Kärg ei ole siis muud kui hnlt wäikest astjaid, mis mõlemil pool Mahlsteina
on mahutatud. Mesilased ehitawad kärgesid mitmesugusel arwul ja sulllllses, selle
järele waadates, kui tugew pere ehk kui suur rrnim on, kus nad elaioad. Nad alga.
wad kärgede ehitust ikka mesipuu lae küljest ja ehitawad allapoole; tuua uad ehituse
ajal ise rippuwad, siis saawad tärjed selle läbi ka wäga loodis seisu.

Wõib mMasj sundida ta tfiraj alt ülesse ehitama, tili Umhmilgustd allapoole
iirnittime; see on aga mesilaele looninse M s t u ja ei lähe sugugi hästi toida. Mesisiüusie pandad pere'hattab korraga mitu targe ehitama, mis alati üt^teise lohta õige
parallel on. Sini kärg juba nii suureks kaswab, et ühest seinast teise ulatab, siis
saab ta ta seinte tulge kinnitatud, mille juures siin ja sääl läbikäimise augud saawai) jäetud.
й ä r g ede p a ts n s. Walmis tehtud wahatärgede patsn^ on 20 millimeetrit, *)
kärgede kaugus üks teisest aga 18 millim. Kärjed, mis meega täidetud, on patseniad,
sest et mesilased meetoopisio niipaljn pikemaks teewad, et tahe kärje wahele antult kitsas wahe jääb, tust aiuult üts mesilane läbi wõib uiiuua.
. k ä r g e d e s e i s l e u n u a u g u kohta on mitmesugune. Nad seisawad mõnikord risti lennuaugu ees, uõuda et tui sinna sisse waadata, sii* ainult esimese kärje
eesvoolne kulg näha LM; eht on kärgede küljed lennuaugu poole, nõnda et läbi lennuaugu mitme tärje ääred naha on; wiimaks seisawad tärjed uiõuitord wiltu leuuuougu
kohto. Esimese ehitnse unist juures ei saa külm õhk mesipuusse tungida, sest et esiineue kärg ta kohe kinni wõtab, tnst ta weel pikkamisi Mesipuu keskele jõimb; teise
ehituse wiisi fuutts aga ei ole külmal õhnl mingisngnst takistust mesipuusse
tnngirnisets.
Km wähä kärgede alustamiseks walmis kleebime, siis wõime mesilasi sundida
kärgesid selle sihi järele ehitada, miS meil soowitaw on. Sellega ühes on aga ka
wäga tähtjas teada, missugune kärjede ehituse wiis mesilastele ja la meile lasnlik
on. MesilaStepidajate arwamised selle kohta on mitmesugused. Aga tähele pannes,
et rniugisuguse looma kunstliku kaswatamise juures meie tenia elu wälimises ilmas
peame silmas pidama ja kõikipidi tema elnnõndmisi täitma, siis peame tunnistama,
et käesolewal korral nõudanimetatnd tülm ja wiltu kärgede ehituS kõige otsekoheseuiad
ou, sest et ka mesilased ise enamasti alati nimetatnd ehitnse wiisisid prnngiwad. ASja
üle õigesti järele mõteldes, peab kasuliku mesilastepidamise juures küll „külma" ehitnsewiisi soowitarna, sest et sellel kombel kõige paremini mesipuu läbi tuulutatud saab,
mis suwel pere jõudsa edenemise ja mee hää tögamise pääle häSti mõjub: talwel
on see aga hää ületalwe elamise tohta Wäga tarwilik tingimine. ffi külm õhk ruttu
siss« pääseb, selle kohta ei matsa kartlik olla, sest et hää pere (ainult häid peresid
maksab ületalwe jätta) ialgi külma si^setnngimise pärast talwennest üles ei ärka, teine
lugu ou mnidngi, tni kusgil ülewal suur aut on eht fui mesi õtsa saanad. — Grööttisaarel leiti tord külakene, lelle elanikud oliwad ära külmanud, kuua aga mesilased
kulluale weel tublisti wastu paniwad.
T ö ö t e g i j a t e t o o b i d. Mesipuusse pandud pere hattab kõige етгае töötegijate to op isid; nendes saawad luagu pärast poole saab seletatud) töötegijad mesilased wälja anutud. Nende toopide sügawas mi 13 millim. ja lainS 5 millim. 2'/,
tsentimeetri (1 tolli) lainse tohta mahub seega 5 toopi. Mesilaste toopide suuruse
põhjusel tahawad mõned rnesilastepidajad suuruÜ määrata, mida mesipuude ehituse
juures peaks tähele panema, kuna aga see sugugi wõimalik ei ole: igaüks saab kergeoti aru, et toopide suurus ta mesilaste suurust järele on; suuremad mesilased ehitawad suuremaid toopisid, wähemad mesilased wähemaid.
I s a s t e t o o b i d . Teisel aastal, sagedasti ka esimesel, kni pere tugew on,
ehitawad mesilased isaste toobid walmis. Need on paljn suuremad, tni töötegijate
omad ja nimelt l(i l /, millim. sügawad ja üle 6'/ 3 millim. laiad. Nad on tsaste
mesilaste wälja mmdiimistt* määratud. Nii esimesed tni ta teised toobid on õiget
tnns-tanti.
( i m a t o o b i d . Ліііі mesilased tahawad enesele kuningannat wälja anududa,

*) Umbes i toll.
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siis ehitawad nad palju saaremad toobid, kai kaks esimest seltsi, tammetõru
wormi. Nad saawad alati kärjeserwa ehk alumise ääre külge tehtul»; enae oa nad
kausikese wormi; edespidi, tai kaaiagaaua aad mune täis muneb, saureadawad töötegijad neade ääresid ja annawad nendele tammetöra kuja. Kui mesilased oa kuaingaaaa (ema) kaotaaad ja walmis tehtud kmnttganna toopisid ei ole, siis uad waliwad
mõned töötegijate toobid, suareadawad neid ja sünnitawao niiwiisi kunittaaunil toobid, millest edaspidi laieulalt tahame rääkida. MsugUseid toopisid teewad mesilased
ka kärje keskpaika.
Ä ä r m i s e d t o o b i d . Esimesed toobid kärje ääre kulles, millede abil kärjed
oa mesipuu lae ehk seinte külge tiaaitatad, saawad mesilastest wähä ja waiaa segust
tehtud, et uad kõwemad oleks. Neeh toobid saawad kahe küljega seiaa külge kinnitatad, aõuda et ueil äiaalt 4 külge oa, kaua wiienda ja kuuenda külje aset seia täidab, mille külge kärg oa kiitititatad.
W a h e - t o ob id. Sääl kohal, kas mesilased töötegijate toopide järele hättawad isaste toopisid tegema eht ümberpöördult, teewad aad' wahe-toobid walesti, enamiste nelja eht wiietaudilised; mõnikord ou uad aga korratult laiali weaitatad.
T o o p i d e s e i s . Töötegijate ja isaste toobid seisawad tasakaalus (horizoutal) ehk küll wäga natuke ääred ülespoole oa pöördud, mida ueitdcst toopidest uäha
wõib, mis pikeudatad ja meega täidetud oa; aga kuninganna toobid ripuwad kärje
küljes, lahtised otsad allapoole pöördud. Walmis tehtud kuninganna toopide ääred
saawad mesilastest harilitalt wälgu korraga laetild, et aad kõwemad oleks.
Kttna üts jaga mesilasi kirjeldatud wiisil mesipuus kärgede ehitamise tallal töölab, milledest osalt söögikraami hoia kambrid, osalt noore sugu „kätkid" peawad
saama, leadab teme jaga mesilasi põllule, et säält tlsiaasti materjalisid otsida, korjata
ja Mesipuusse tääda, mida uii elamiseks, tai ka mesipuu tööde lõpetamiseks laaja
läheb. Kõige tähtsam materjal, mille üle mesilased kõige Päält peawad hoolt kandma,
ou mesi ja lilletolm, sest et seda neil pääle toidu ka wähä wäljahigistamisets tarwis
läheb, nagu eespool kuulsime.
Mee korjamine. Mesilased korjawad mett pääasjalikult lillede päält: aga
maid magajaid ацп ei põlga aad ära, kas aga leiawad: sellepärast korjawad uad
ta laagusat mahla, mis mõnikord haige taime lehed ehk haljad otsad wälja ajawad
ja mida „mee raipeks" katsutakse. Sia pruugiwad mesilased magusa lõhteaad paawilja mahla (ise aad puuwilja koort läbi ei aarista), wõtawad wedelikku, mis wärsketest käadadest eht tatlilöigatad paadest Wälja inimitseb, ühe sõaaga, tuagiwad kõiki
paita, kas aga magajat taaaeioad, mõnikord koguni oma -ela kaalil pääle pannes.
Mesilane la kao mett ja imeb teda siis teelekese abil sisse, mis mee-nota, aagn
torn sees liignb; sellejuures peab ta mitukümmend lille ära täima, enne kui ta meerakil täis täidab: siis Umdab ta mesipuusse tagasi ja kallab korjatud magaja mahla
wälja, tas toopide sisse, ehk seda mesipuus wolawatele mesilastele jagades, kes häämeelega talle omad nokad wastu sirataload. On ta omast koormast wabastatud,
lendab ta jälle ruttu Põllule, et sugugi tallist aega raiska ei läheks. Mesi, mis eaae
rutaga sai ükstatõik missugustesse toopidesse kallatud, saab öösel mesilastest ülespoole
kontad, mille suures ta sülje- ja mee-ratülde mõjnl oma wärwi muudab ja patse
mats läheb. Hää saagi ajal toob üks mesilane korraga mesipuusse mett 0,056 knni
<),07l grammi (l 1 /.,—І а /з doli), mis peaaegu 2/3 tema enese keharaskusest on.
fflee to k t u p a n e k . Mesilased hakkawad ikka mett ülewal pool kottnpanema:
selle järele, tni mett jumede tuleb, läheb tema ladu ilka kärgesid mööda allapoole ja
niinelt nii loiisi, et tagumistes lennnangnst to ige kangemates tärjedes mesi enamasti
alati kuni alla ulatab, aga mida lemmcmgule lähemale, seda kõrgemal lõppewad meega
täidetud toobid, sellepärast, et leaaaauga laheduses alati pojad on mahutatud.
M e e t o o p i d e k i n n i k a t m i n e. Mesilased pikendawad neid toopisid, kuhu
mesi on tagawaraks päädad, niipalju, et kahe kärje wahel äiaalt ühe mesilase läbi.
käimiseks rnnmi jääb; tni toop on mett täis saanud, siis katawad mesilased tema,
alnmisest äärest halates, wahast kaanega kõwasti kimli, ühtlasi sinna mett kõwast«
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sisse toppides. Lellel meetoopide tmuitatmisel on kahesugum otstarbe: 1) et mcc
seest liiga palju wett ära ei lahtuks, ja 2) mett üleliigse niiskuse eest hoida, iseärauis talwel; uimelt ou meel see halb omadus, niiskest õhust wett enese sisse kistuda.
Kõigeparem ou seda näha, kui kiuuikatmata aga uieeqa täidetud kärje niiske koha
pääle jätame; paari päewa pärast ou mesi enesesse uiipalju wett focrniiud, et üle
toobi äärde wälja hakkab tulema. Just selle Põhjuse pärast saab kiuuikatmata mesi
talwel mesipuus luesilastele kardetawaks: wett sisse tõmmates ja üle toopide äärte
tväljajootstes, suuuib ta niesilasi maha jootsuud mett ära laktnma ja seega ennast
üleliiga söötma; wiimase tõttu kogub pärasoolikasse palju wäljaheited; et uüüd mesilased ei saa kuda tanvis wäljalernrnta ja euuast ära tühjendada, siis lailgetoad itad
halwa haiguse, pasaudamise, katte, mida weel ka see lugu aitab, et kiuuikatmata ja
laiali jootsuud mesi käärima hakkab, mis omalt poolt wäljaheidete kogumist edeudab.
M e e o m a u d u s e d . Mesilastest korjatud mesi on mitmesugune,^ kõigeparem
mesi saab lillede käest, kõige halwem mahlast, mis puude lehtedest toälja tungib, iseäranis aga nõclapunde päält; see mesi on sagedasti mesilastel pasandantise põhjilsekS.
Ometi on ka lillede päält lorjarnd mesi mitmesugune, selle järele waadates,
missuguste taiinede käest ta on saadud. Kõige paremat mett saab cSpartseti (опоЬгуchis sativa) käest; selle mesi ott puhas ja läbipaistew nagu weepiist, hää maoga ja
pea ilma lõhnata. Lõhmuse mesi ei ole ka temast sngugi halwem. Sia õuuapuude
ja üleüldse wiljapuude õite mesi on hää; ta on oliiwi-tollalai wärwi; atatsiate mesi
on pea walge lõhnab ja hää maoga. Rnltilillede mesi on rohelit ja kibeda maoga.
Tatra mesi іш wäga terwe mesilastele; ei ole aga hääd lõhna ja kipitab kurgus

euam, kni teist seltsi.
K i h w t i n e mesi. Wanad roomlased jn greeklased nsttlsiwad, et mesilane ka
inimestele kahjnlist mett kokku kannab. Nii jntnstatakse, et sõjawäes hall soldatisid
haigeks jäättnd, kes seda mett söönud. Kankasias korjawad mesilased niniaStawat
mett Üht seltsi rododendri päält, nimega rbododendron flavum.
M i l a j a l t a i i n e d k õ i g e r o h k e m m e t t a n n a w a d . Kõige rohkem
annawad taimed mett anruse, s. o. sooja ja niiske õhu käes. Sellepärast kannawad
mesilased imurnõhtnst tuatega, iseäranis pärast sooja loihma, terwe Päeto wäsimata
põlltllt niett, nõnda et tubli pere ühe päewa jooksul euam kümmet naela wõib kodn
kanda, kana kuiwa õf)ii sees, iseäranis hommiku ja Põhja tuulega mesilased ainnlt
hommikul saawad imtnfciic korjata, sest et päewa pääle „wee Hallikad" ära lniioaioad.
^illetolm. Nagu kõik teised loomad, nii tarwitab ka tnesilane oma toitmiseks,
pääle söe olluste, ka mnnawalge olluseid. Sellepärast ei saa meest, milles toaga
wähä luuuawalge jagusid ou, tema toitmiseks weel küllalt. Mnnawalge toidust leiab
mesilane rikkalikult looduses, uimelt lille tolmus, mida ta hoolega kokku korjab ja mesipuusse tagawaraks kannab.
Ville tolm on kotikesesse mahntatnd, mis taime õies peenikese warre otsas liigub.
Lilletölm tuleb siis wälja, kui totikeue wõi kestakem tema ümber lõhkeb, ^illetolmu
ülesanne ou seemne lakkusid sugutaba, mis lille keskpaigas seisawad.
lillede päält mett ja lillewlmu otsides, aitab mesilane omalt poolt loodusele
kaasa, rand tn, lilletolmu ma ha rapututes ja teda lillede mööda laiali kandes, nende
sugutamist edeudab ja ühes sellega ka põllumeest rohkele wiljakoguiuisele aitab. Sellepärast ou ka rahwa toauasöua, et tui tatar mett, siis ka pärast hääd toilja annab *),
sest fui mett ei ole (põua ajal), siis ei hakka ka mesilased ilmaasjata tatra sees leudama, et ahrnlt sugutamist aidata ja ilma enese kasuta teiste laskusid täitma.
l i l l e t o l m u k u r j a nii ne. Mesilane, õite päält lilletolmu korjates, teeb
tema lõugade ja esimeste jalgade abil wäikesteks kuulikesteks, niisutab süljega märjaks
ja paneb jala putkade juures olewatesse lohukestesse ehk nõndauimeiatud konoitestesse.
Labajalgade alumine külg on köwade kõrwadega kaetud, harja (bürsti) moodi; wii*) See »vanasõna on rohtem wene rahwa oma; eestlaoie sees tcda wist ei prnngita.
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mast tärwitab mesilane lilletolmu humkusse rnsumisew. 2c\t et lilletolmu kuulikefed
süljega on korwikeste külge Needitud ja Paälegi kärwadeaa limbritfitud on, mis ksrwikeft ääre ümber kaswawad, siis sei samad need kuulikesed paiqal ja ci knku maha,
el)k nad kiil wahel suuremad on rai kapsa seemnetera. Mesilane toob korraga
0,012—0,018 grammi lilletolmu koda, s. o. '/., oma enese vastasest.
Lilletolmü klmuniise juures lendab mesilane aeg ajalt üle*; wist teeb ta seda
selletarwis, et raskuse keskpaika lihe ja teise külje poolt proowida, ehk et ka lilletolnni
kokruweeretamiseks ja kornnkeßtessc panemiseks kõiki jalgu wabastada.
L i l l e t o l m n k o k k u p a n e m i n e . .Sini mesilane koormaga on mesipuusse
jõudnud, siis paneb ta seda kärje toopide sisse, tagnniiste jalgadega toobi sees seistes
ja keskmiste jalczadega tolmu maha kaapides. Toopidesse kogutud lilletolm saab kiuni
litsntnd, ja kni see talwe taaawaraks saab walmistatno^, siis toopi äärteni meega
ülekallatud ja wahakaaneqa kiuui kaetud. Meekorra all ei lähe lilletolm hakka ja
saab talwel ja ketoade hatatnsel tarwitatnd.
Paale selle õlgu ka tähele panda, et mesilased pea iitlgi lilletolnni isaste toopidesse ei pane, waid ainult tööliste toopidesse.
H n k k a l ä i n n d l i l l e t o l m u w ä l j a w i S k a m i n e. Mõnikord jnhtnb, et
talwel linnipandnd ja söömata jäälind lilletolm halwats läheb, hallitama hakkab ja
ära kniwab. Kewabe hakatusel pillnwad mesilased niisnqnse lilletolnni nmlja; et see
alati kerge ei ole teha siis saaioad ka toobid ära näritnd. Üleüldse on lilletolmn
kärjedest loäljaheitmine mesilastele wäqa raske, >tni mesilaste peremees sellepärast
niisugust karge näeb, kus maga palja halba lilletolmn on, siis on parem, kni ta selle
kärje mesipnnst tohe wälja wiskab.
L i l l e t o l m n w ä r w . Lilletolm on mitmesngnst karma (пнігіиі) selle järele
missngusest taimest ta on korjatud: nii on näit. pajnl lilletolm kollakas, kastanil
otas-rosipnnl — roosa, pihlakal — walge> resedal — pnnane jne. .annagi ei ole nähtud, et mesilane oleks korraga mitmewärwilist lilletolmn toomi», mis
sellest tnleb, et ta iga kord ainult ühesngnste taimede päält lilletolmn korjab.
L i l l e t o l n i n t a r w i t a m i n c . Mesilased prnngiwad lilletolmn maa enese
toitmiseks, ja piima ja pudru sünnitamiseks (pärast poole saab sellest pikemalt kõnet
olema) poegadele, mispärast nad poegemise ajal teda kõige rohkeni kokka kaananmd.
ШиЬа wõib lottnkaniietawa lilletolmn togn järele pere jõliilst ja kuninganna tagemnsest arn saada. Talwel söömad mesilased ta suure hnlga lilletolmn ära, mida
sellest kergesti wõib näha, tai suureks tegewa klaasi all nende wäljaheited saawad
läbi waadatnd.
Mesilaste wäljaheited, mis esimese kewadese wälja lendamise juures on wälja
wisatnd, ci ole enamiste mnnd midagi, tai seedimata lilletolmn teStakesed, mis koguni
oma olemise ja algnswormi on alles hoidnnd, nõnda et kergesti jagu wõib saada
missllgnsest tatinest lilletolm oli korjatnd; ainnlt nnlnawalge ollus puudud sääl, mis
mesilase kohus on wälja imetad. väljaheidete toga, mis taim jooksnl on mesilase
pärasoolikas kogtlnnd, on wõrdlemisi wäga suur' mesilaste mitmekordsete kaalumiste
juures enne ja pärast pasandamist on leitud, et totlukoglltlud sõnnikut rohkem oli
kui pool mesilase keha raskust: keskelt läbi kaalus mesilane" pärast puhastamist 0,1045
grammi (2'/ t doli), aga wäljaheited <>,оГ)77 grammi (1'Д doli).
Шida m e s i l a s e d l i l l e t o l m n a s e m e l p r uu g i w a d. toui lilletolmnst
puudus on, mida kewade algttl wõib ette ttllla, siis tarwitawad mesilased selle asemel
ka jahu, mida hoolas mesilaste pidaja peab töötegijate kärgedesse toppima, tohe
pääle esimese wäljalendamise, ja ilusa ilmaga niesipnn aeda jalge koha pääle wälm
panema, ^eda jahn wõtawad mesilased seni kui esimesed lilled ilmuwad, mis nendele
lilletolmu auuawnd. Mõnikord juhtub, et mesilased sellekssamaks otstarbeks peenikest
pnnpnru (mis ussidel ou äraaetud) wõtawad ja ka kogunisti söe pulbrit, ehk nendes
niaterjalides küll sugugi toiduaineid ei ole,
Wesi. Pääle mee ja lilletolnni tarwitawad mesilased nii enesele, kni ka oma
poegade sö ögi tegemiseks loett, mida nad kõigist paignst wõtawad, kognni weelompidest
ja niiske maa päält ja toomad mee-ratn sees mesipuusse. >iodntoodnd N'ett ei kalda
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nad mm mitte iseäralistess^ toopidesse ega hoia ka tagawaraks, waid tarwitawad
kahe ära. Wee kandmise M r e s killmado ігсіиаЪсс-тс Päewabega saab wäga paljn
mesilasi õtsa. sellepärast peaks igas mesionn aias astjas weega seisma, kus laastnkesed, õlekõrred ehk aukline lanakene pääl ujuwad. Päält waadates, tui sunrel
btityal niesitased laastnteste jne. pääle istuwad ja hää meelega wett jooivad, saame
tüll aru, mis suurt hääd me nendele selle lädi oleme teiuud. Talwel ei tanvita mesilased,
kes kõrvaliselt ületalwe elawad, palju wett. Neile saad küllalt sest weest, mida mee
sees oit ja niida wiimane niesipuu sees oleloast niiskest õhust enese sisse tisnb.
Teine lugu on, kui mesilased talwel wäga soojalt elawad; uiisuguscl korral
on uimetatud weesaamise Hallikad sagedasti puudulitlld.
Pääle puhta wee tanoitanmd mesilased uähtawasli aeg ajalt ta soola-wett,
s. o. niisugust, milles mitmesugused soolad sees ou — ammouiat-, natriumi-, kaalisool; milleks mesilased soola tarwitmoad, ei ole sniiiii weel täiesti selgeks tehtnd.
äiadel ou aga see, eht et küll sagedasti puhast wett lähedal ou, mesilased eunemini
seda mustadest kohtadest wõtawad, nagu porilompidest ja kogunisti sõnniku leemest.
Puu«waik. ^liisama nagu lillelõhnu, kannawad mesilased mesipuusse tagumiste
jalgadega ka waika, mida mid taimede pungade (nuppude) küljest korjawad. Teatawasti ou mitmetel taimedel pungad tõrwa sarnase ollusega ületõmmatud, mille otstarbe on punga noori õrnu lehekesi külma eest kaitsta, Ыо'щс paremini on seda
tnlpi, Paju, tastaui, lepa puude jne. jilures uäha. Nõelapüude waiku mesilased ei
wõta, sest et see wäga weniw ja laiali jooksew on. Kõige enam korjawad nad seda
tulpide päält, mispärast mesipuus olewal waigul sagedasti tulpi pungade lõhu ou.
Kudas mesilased waiku ja lillelõhnu korjawad. Mesilased wõtawad Häämeelega seda waitn, mida puude pookimise juures määrimiseks tarwitatakse, бі*п nüüd
wõib wäga hästi waadelda, nnl toiisil mesilased seda waiku wõtawad ja teda jalgade
tulge »lahutawad. KÄge enne hanunnstab mesilane lõugadega raasukese waigu kullest
ära, lendab siis kõrgemale ja hakkab teda kõikide jalgade abil teda nutsitama ja
paneb siis Putkate korwitestesse. Koik see sünnib nii rnttu, et waewalt tõite, saab
ära uäha. Selle juures seab niesilane ka oma raskust uiiwiisi, et lendamise juures
tasakaalu saaks hoida. Sini teine niw on ära wäiksemaks õerdnnud, siis paneb ta
selle poolse jala pääle, kus wähem õerdrnrnd siiw ou, rohkem koorniat, aga teise
poolse pääle wähem. Proowida »ou seda kerge sel wiisil, kui mesilasel, kes waiku
ehk lilletolmu korjab, ühe sthoa kullest kääridega natukene maha lõikame. Niisugusel
korral kaldad mesilane üles lennates esimesel silmapilgul ühe külje pääle wõtab aga
kohe jalgadega üks jagu koormat ühe külje poolt ja paneb teise külje poole. 3iõnoa
Wõib ka teha, et mesilasel ühe külje pool suur hulk kogutawat materjali ou, teise
külje pool seda aga sugugi ei ole. .kirjeldatud katset on kõige parem kewade algul
teha, tui mesilased jahu korjawad, mis isaste kärgede sees ou wagusasse paita pmldud,
sest et siis toaga ligi wõib olla ja kaua uhke ja sedasama mesilast tähele panna.
Mesilased t a r 10 i t a to a d w a i k n lohkude tasandaniisels mefipnns, pragnde
täistoppimisels, leuuuanknde wähendamiseks kärgede mesipuu külge tümitamiseks. Ka
toopide ääred saawad õhukese maigu korraga, mis loahaga segatud on, kaelad; sellepärast ei murdu toopide ääred illi ruttu tatti. Niisama tarwitawad mesilased waitn,
mis wahaga on segatud, nende toopide tinni tatmiseks, kus pojad sees on, kiina meega
täidetnd koobid ainnlt wähä korraga saawad kaetud. Vaigu tagawara kinnitataad
mesilased mesipuu seinte külge, kns teda niõnikord niipaljn on, et suwise pallitoaga
ta pehmeks läheb ja allapoole ripub, »agu sulaks ta laiali.
Puhtuse pidamine. Mesilased armastawad wäga pnhtnst mesipnns ja püüawad sellepärast niipaljn kui see nende jõllns on, tõite mustust mesipnust wälja heita.
Mesipuusse paudud uus pere hakkab kõige päält oma mit korterit puhastama, mille
juures mesilased oma tugewate lõngadega ta iga õlekõrrekese ära näriload ja kas
tohe wälja wiiwad ehk ajaliseks põrandale wiskawad, et siis pärast lni aega rohkem
on ehk kui tööjõuud tõuseb, mesipuust wälja heita. Iõnntas pere peab ikka korda
ja pahtlist ja sellepärast saab iga asi, mis seda korda riknb, silmapilk mesipnust
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wälja lautud, olgu see suruud mesilane eht uiuidu puru; mi* uad wälja wiia ei
jõua, see saab waimuga laetud. Sellepärast wõid sagedasti mesipuus WMguga kaetud
surnud hiirt, eht liblikat juc. näha. Päris kena ou waadata, tui wäikene mesilane
suruud sõbrana eht tema eucsest suurema isase leha kirnu ou haaranud, seda siis
lennuauäu pääle tirib ja siis sellega leudu läheb, rasket koormat ühes Landes, mida
ta siis kuhugile mesipuust kaugele ära wiskab.
Poegade kaswatamine. Üks kõige tähtsamatest töödest mesilaste! mesipuus
ou nooresoo söötmine ja ucnde järelwaatamiue. Selle töö wõtawad euaiuasti uoored
mesilased etida pääle, sest et wauad toidu ja muu tarwiliku materjali eest peawad
hoolitsema. Imestama peab mesilaste hoolclandmist oma poegade eest. Toobi juurest
toobi juurde edasi liikudes, pistawad uad iga minut pää toopi, et waadata, kas
noorel loomakesel la midagi tarwis on, annawad talle rohkesti sööti ja soojeitdawad
kommi eneste lehadega, nende kärgede pääle knhja asndes, kns noored mesilased
(ussid) sees on.
Mesilaste hoidmine pere poole, Sloit töötegijate mesilaste tegewas awaldab
nendes nii kõrget loomusnndi, et seda õtse tarkuseks (mõistuseks) peab pidama; nii
näituseks hoiawad mesilased wäga oma ema ja pere poole ja ei lase enese
keskele ühtegi wõõrast mesilast: kohe nkse pääl saab wiimane halastamata kodakondsete lõugu \a astlal maitseda; teine lugtt on aga, kni mesipuu oma ema laotab
ja mesilased oma „waeselapse" oleknt ära tuuuewad, siis ou walmis häämeelega
wõõrast ema wastu wõtma. Niisama leiawad ka isased mesilased „lahlet" wastuwõtmist neis menpnndes, kns sees emased weel sngutamata ou, — kogum nendes
mesipuudes, kes ilma emata on. Igaiils »«silime paneb „jouuitalt" wõõrast perest
töölisele tee oma mesipuusse tiuui, ja ou selles kaitsmises nii käredad, et sagedasti,
tui wõõras tugewam ou, oma elu kaotawad. Ometi ou üks tingimine, mille juures
mesilauc ou igatühte walmis oma kodakondsete halka wasta wõtma; see tingimiue
ou: „täis rahapuug", s. o. kui wõõras mesilaue ilmub meega Kiidetud kõhuga ehk
lilletolmn koormaga. Sellest on siis näha, et hää saagi ajal ühe mesipuu mesilane
kergesti wõib teisi mesipuusse saada, ja kui meie soowime mesilasi mitmest perest
ühendada, siis peab neid enne meega täis söötma.
Pere kaitsmine, "Jciifmirn ei tauuata mesilane oma mestpuu läheduses ühtegi
olemist, mis kahtlane ou, nagu tahaks see mesiprnile turja teha. Ühesuguse julgusega,
äritusega ja kõike hädaohtu põlates langeb ta kärbse, parmu ehk erilase pääle, kes
mesipuu ümber hulguwad, nõndasama ta inimese pääle, tes oma kohmetu liikuuiistega mesipuu läheduses Põhjust auuad arwata, et ta wiimase sõber ei ole. Mesilaste
peremehel aga ei keela mesilane lnhngile minna; see wõib ka lennnankn waadata ja
kas wõi mesipnn täiesti ära lõhknda, ilma et leinale midagi wiga tehtaks. Mnidngi
wõib see ninnlt siis olla, kni ta oma taswauditkudega ou korrapärast ümber täiuud.
Wahipidamine. Kui pere terwe ja tugew ou, siis ou leuuuaugu ja kõigi lõhede juures mitu mesilast wahiks, kes nõnda ütelda „esimeses liinis" waenlase tagasi
lööwad. Kehwad pered ei pea korralikult wahtisid leuuuaugu pääl, sest et waljo
soojust mesipuus ou; nendel, kees ema kaotanud, puudub selleks julgus. Oma mesipuusi langel ei lange mesilane kellegi pääle, ei nõela ta tedagi: ainnlt tui leegi teda
äritaa eht kogemata pääle astub, siis sirutab ta loomusunnil enese kaitsmiseks
astla Wälja.
Mesilaste hoidmine mesipuu ja selle koha poole. Mesilane ei hoia mitte
aiuult oma pere poole, waid harjub ta oma ruumiga ja oma esimese wäljalemiu
lobaga ära; ou ta nüüd kuhugile mujale nüidad, siis tuleb ta nnümalitult oma
wana kohta tagasi. Ei leia ta tagasi talles oma wana elukorteri mitte eest, siis
saab ta rahatuks ja hakkab seda läheduses otsima; kui üles leiab, siis läheb sisse ja
harjub warsti selle uue kohaga ära, kubu mesipuu oli toiidud. Mui aga mesilane,
waua koha pääle tulles oma harilikku elukorterit ei leia, selle asemel aga wõõrast
näeb ühes hnlga mesilastega, kes sõbraliku sumisemisega teda enese juurde meeli-
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tawab, siis „heidab ta saatuse Ш Ala" ja astub uute foltsi. — Juhin tähelepaneluift selle pääle, et mesilastcpidaja seda kolme seltsi poolehoidmist, uimelt pere, eluruumi ja selle koha poole uiesilastepidamise juures meeles peab pidama.
Siiwadega würistamine. Kui mesilane miugisuczusel jichtumisel oli ilma enese
süüta mbneks ajaks perest kaugele juhtunud, siis ilmutab ta tagasi tulles oma rõõmu
siiwade rutulise wäristamisega ja rõõmsa sualisemisega, mille juures ta jalgade pääle
seisma jäädes taguotsa üles tõstab, aga selle wiimase rõnga ühes astlaga allapoole
pöörab, sJciijugnne keha seis, rõõmus kõlaw sumisemine ja siüoadega wäristamine
lähendab mesilaste juures alati suurt rõõmu ja hääd meelt; iseäranis piltliknlt
saab see sii* awaldatud, fui kaua leseks jäänud mesipuusse, kes ta pojad ou kaotanud,
ema (kuninganna) sisse laseme, ВЫ wõib kohe toredat pidnmarssi näha, kui rõõmus
hull kõlawa snmisemisega kana igatsetnd ema ümber piirab.
Teistsnguue on aga mesilastel siiwadega wäristamine hädaohu, rahutuse eht
wiha ajal. Siis tõstawad nad, siiwadega wäristades, kõhn wiltu ülespoole, ühtlasi
astelt wälja sirutades, millest tilk kihwti maha kukub. Öeda siiwadega wäristamist
ja sisistawat häälitsemist wõib kõige parem siis näha ja mittoa, fui leuuuauku on
suitsu lastud, kui äkki mesipuu lahti awame eht kni mesilase selja pääle, kes kusgil
iseäranis istub, litsume.
Mesipuu tuulutamine. Pääle ülemal nimetatnd siiwadega nmristamise rõõmn
ja pahameele awaldamisets sünnitawad mesilased seda wäristamist ta sellel korral,
tui oma clnruumi tahawad tublisti läbituulutada. Selle juures uäeme mesilasi, kes
mesipnn seinte pääl, lennuangns ja lcnnuangn lanatese pääl seisawad, pääd lemmangn poole; koht natntene ülespoole tõstetud, (wiimane rõngas ei ole aga mitte
allapoole pöördud) wäristawad nad siiwadega nii kiiresti, et Wiimaseid sngugi näha
ei ole, selle jnures teewad uad maha rõhutud wulisewad häält. Niisngnse rutulise
õhu raputamisega ajawad uad ärapruugitud ja Palawa õhu mesipuust wälja ja tuulutawad niiwiisi mesipnn läbi. Seda tegewust wõib siis tähele panna, tui Mesipuus
tugew jõuu eht palju poegi он ehk kui wäga lämmastaw on, seega ainult kewadel
ja suwel. Sia tunstliknlt wõib sundida neid seda tegema, kni mesipuusse suure hulga
suitsu laseme. Siis seawad nad allpool lennnanku olles, pääd sisse poole, ülewal
pool lennnantn olles aga pääd wäljapoola
Mesilased ei tee töö wahel wahet. Wiimaks peab weel juurde lisama, et
kõiksugused tööd, mis mesilaste teha on, ei saa mitte kudagi wiisi tööliste salkade
wahele ära jaotatud, nagu wanast mesilaste pidajad arwasiwad. Mesilaste peres
ei ole ärajaotatud isituid, kes üts aiuult ühte tööd ja teine teist tööd teeb; asi ou
ümberpöördud, nad kõik on ühise töö tarwis määratud ja iga üts mesilane täidab
seda tööd, mis talle ette juhtub. See üleüldiue säädis läheb ainult selles lahtu, et
Noored mesilased, 1*5-—20 päewa jooksul pärast toobist wälja tuletut, aiuult kodus
tõutawad, tuua wanemad pääle selle ka wäljaspool kodu ametis ou. Kodu tööd ouwähä wäljahigistamiue, kärgede ehitamine, ema ja poegade eest hoolekandmine, nendele. söögi andmine, nende soeudamiue, ruumi puhastamine, lõhede finni toppimine,
mee ja lilletolmu kokku panemine, toopide kinni katmine, wahi pidamine, mesipnn
tuulutamine ja isaste wälja ajamine. Wäljaspool mesipuud tööde hulfa tuleb arwata
mee, lilletolmu, waigu, wee ja soola kogumine, surnukehade ja muu mustuse mesipuust wäljakandmine.

Isa«te mesilaste omadused.
Emade sugutamine. Isastel mesilastel on ainnlt üks ülesanne — emasid
silgntada. Selleks otstarbeks lendawad nad õhns soojadel päewadel kell 11 kuni 3
eht 4, käredat häält tehes. Wõõrastaw näitab edeotsa olewat, et isaseid mesilasi
wõrdlemisi wäga paljn snglltatnd saab, kana igas uiesipnns aiuult üts ema ou ja
seegi aiuult üks kord elus, ühekordse isasega kokknpnntnmisega sngntatnd saab. .Sini
me aga meelde tuletame, et „pulmapidu" waba õhu käes süuuib, siis ou ta kerge
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aru }ааЬй, et juur halt isaseid ntcfilafi peab olema, et mesipuust wäljalendaw ema
ühegiga nende seast totku wõiks saada. Mui mitu wihmast pärna jäiiiuenHib, siis
juhtud ta, et isased juba euue testpaeioa wälja lendawad, tui Päikene paistma hakkab.
I l m a tööta elu. Isased elawad päris saksa elu. Ühtegi tööd uernad ei tee,
waid Astuwad häämeelega meega täidetud kärgede pääl, kus uad tas ise mett jaowad
eht ueid töötegijad söödawad. Isased ei heida teiste mesilastega tetti (näit. targede
tegemise juures), waid istuwad trappide kaupa üksteise kõrwal.
Isaste arw cm mitmesugune, mõnest sajast tu ui mitme tuhandeni, mesipuu suuruse, aastaaja ja isaste targede arwu järele waadates. Wao ilmuwad torralistes
peredes uiaikuu lõpul (uile kalendri järele), lõige rahfem on ueid aga pereheitmise
ajal, s. 0. junni ja juuli huidel.
Isaste wäljaaiamine. sügisel, kui saak põllult ou õtsa lõpuud, Hakkawad
töötegijad mesilased isaseid wälja ajama, mil puhul tähele wõid pamm, kudas mesilased neid pesast walimiste kärgede pääle ajawad, kus uad kullua pärast kaugeks
jääwad ja ära lõpewad, ehk tui wälja-? weel soe au, siis langewad mesilased ueude
pääle, hammustawad ueid, kisuwad sünni ja sõidawad nende seljaS ratsa, nagu hobuse
seljas, läbi lennnaugn wälja, aga mesipuusse neid tagasi enam ei lase. Isaste
wäljaajamine sünnib hanlifnlt auguni kuul ja ou lõige paremaks tähenduseta selle
kohta, et mee kogumine otsas, et käesolewal mesipuul sugurntud ema он, \a et ta
enam ei mõtle peret beita. Mesilased, kellel sugulist ema ei ole, ei aja oma isaseid
wälja' ümberpöördud^ nad wõtawad koguni wõeraid teiltest mesipuudest wäljaaetuid isaseid wastu, mispärast neil mõnikord neid „Jumala päewa-wargaid" wäga
palju togub. Harwa jnbtub, et la mesipuud, kellel oma sugutatud ema ou, isaseid
hilja sügiseni kinni hoiawad.
Pere poole hoidmine. Isastel ei ole sugugi poolehoidmist oma pere poole,
enamasti harjuwad nad esimese wäljalennn kohaga ära -, sellepärast kui nad pika
hulkumise järele tagasi tulles oma mesipuusse ei saa sisse laStud, siis lendawad nad
aeda mööda laiali ja lähewad ilma tülita üts tõik missugusesse mesipuusse. Enne
üleüldist isaste wälja ajamise aega on neil Inba igasse mesipuusse minna.
Isaste eluista. Isase mesilase eln on wäga nõrk; jnba kerge pääle litsnmise
pääle sureb ta ära: saab ta iseäranis hoitud, kni ka soojas kohas, siis ei ela ta
üle 24 tunni; külmemas, ja ka mitte hästi wärskes õhus sureb ta warSti ära.
Isase mesilase elu wältab ainult mõni fuu (igatahes mitte üle Ю kuu) ta siis, kui
nad leseks jäänud mesipuus saawad kaswatatud, sest et la Nendes mesipuudes ueude
arw sügise poole märksasti wäheueb, tui wanad mitte noore sngnga ei saa wahetatud.
Kui palju isased mett ära sööwad. Katsed, mis raamatu kirjutaja ou selle
aSja kohta teinud, ou näidanud, et isane mesilane oma elu alalhoidmiseks iga tolme
tunni pärast umbes 0,01:5 grammi mett peab ära sööma. Sellest järgneb siis, et
päewal isane kõige wähem 0,104 grammi (21/., doli) ära neelab, sellega 10Ö0 isast
— igapäew 104 grammi (24'!2 solot.), mis 10 päewa jooksul '•> naela wälja teeb.
Kui siis weel tähele panna, et omaloolile jäetud mesipuus umbes 2000 isast kõige
wähem ou, ja et see hull kõige wähem 60 päewa elab, siis kaswab mee kahju õige
suureks, nimelt enam 12 kilogrammi (29 //.. 29 sol. 21 doli). Tee „kohutaw" anv
wäheueb natukene, tui tähele paneme, et isased mitte Ütsi meega ei ela, waid ka piimaga, mida nendele töötegijad mesilased annawad, ja mida need, mett ja lilletolmu
süües, sünnitawad. Nõnda tuleb ülemal tähendatud söögiarwesse lilletolm lugeda.
Teisest küljest aga sööb isane mesilane wabaS olekus palju rohkem, fui kinnises olekus
(katse ajal), nõnda et temast söödud mee arwu just õigesti tvälja arwata ei saa.
Kõigest sellele järgneb, et mõnede selenis, nagu häwitats isased kõige rohkem
mett ussi oletus ara, ja täiskaswanud olekus palju ei söö, — et see seletus wale
on. sellepärast ei pea mesilaste pidamise juures mitte üksinda isaste mesilaste siginemist takistama, waid wälja tulnud isaseid koguni ära häwitama, niisugusel korral,
tui ueid ema sngntamisets tarwis ei ole.
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Isaste mesilaste raskus ja sööt. Isane mesilane kaalnb 0,196 grammi
(4*/10 doli). Tulewad nad lennu päält tagasi, siis kaaluwad nad wähem, mis sellest
tuleb, et uad wäljaspool mesipuud sõnniku wälja heidawad (ja ka hingamise läbi
ühe jao oma keha raskust kaotawad).
Perest lahutatud isaseid sai pikemat aega söödewd, mille juures tähele paudi,
et uad pärast poole omast raskusest palju laotasiwad, sellepääle waatamata, et neid
sagedasti söödeti; sellest peab arwama, et meest nende söötmiseks küllalt saa. Ka
sai wõrdlewaid katseid tehtud, ühte jagu isaseid meega, teist jagu noortest ema toosidest wõetud piimaga söötes, mille juures awalikuks tuli, et wiimasel korral, s. ou
piimaga söötmise korral, isased wähem omast raskusest laotasiwad, kui ainult meega
söötmise juures.
Arwata wõib, et isased mesipuus olles mett ise sööwad, tuua töötegijad neudelc muuawalge sööti annawad, mis poegadele antawa piimaga ühetaoline on. Isaste
wäljaajamise puhul, ei auua töötegijad nendele enam piima, mispärast nad siis ka
ruttu „ära nõrkewad".
Isased ei söö lilletoluiu mitte paljalt, mida sellest näha on, et nende wäljaheidete seas nutte wähemaidti jagusid lilletolmn ei leita; wäljaheited on läbipaistwad
ja seda wärwi, tni tilk puhast wett.

E m a s t e mesilaste omadused.

I g a s mesipuus on üts emane mesilane eht kuninganna; tema ainus töö on
Munemine — pere suurendamiseks. Wäga harwa jnhtnb, et mesipuus kaks ema on,
kes rahnliüllt üksteise lähedal munewad. Niisngnsel korral on üks nendest wist wana
nim, kuna teine, tema „tütar", siis ilmale sündis, tni mesilased enam pereheitmise
pääle ei mõtelnud. .Sini ema on wäljaspool mesipuud sngntatud saanud ja siis koja
tulnud, siis ei lenda ta pääle selle kanagi mesipuust wälja, ehk olgu siis ühes pcrega. Mõued tüll ütlewad, et kewadel ema wäljas „mängib"; urina ci ole aga seda
kordagi näinud.
Sia h i c s u g u s e d m u n a d . Sugulik ema wõib oma tahtmise järele „isaseid"
ja „emaseid" mune muneda, s. o. esimestest tulewad isased ja teistest töötegijad mesitased ja emad wälja. Muna wäljatnlemise jnnres wölb nuineja nieheseemne wedelikku, mida tal seemnetotis küllalt on, munale pääle lasta, missugusel korral sellest
siis emane mesilane, s. o. tööline ehk ema wälja tuleb. Kõige enam muneb ema
„emaseid" mune ja paneb neid töötegijate toopidesse. Teatawat ajajärgul, s. o. rohkema meesaagi ajal ja kni pereheitmise aeg läheneb, paneb ta „isaseid" mune ka isaste
toopidesse, niisama ta emaseid mune kuningannade toonidesse, kus noorte kuningannade ehk emade kaswataniisets on määratud.
E m a su a u ka n b ni ise w õ i m. Ema tvõib 24 tunni jooksnl kuni 2000 ninna
muneda; aga niisugnne rohte mnnennne wältab ainult lühikest aega: ka mõjub selle
pääle hää ilm, rohke nieesaak ja pere jõnd. Harilikult muneb ema kõige rohkeni
juuni kuu teisel poolel, s. o. enne pereheitmist ehk selle algusel. Ema hakkab jnba
talwe lõpul muuema, muneb aga siis weel loaga wähe ja ainult soojuse tulemise,
mesipuu jõuu edenemise ja wärske lilletolmn ja mee toomisega muneb tema ikka rohkem ja rohkeni; pääle pereheitmise hakkab aga munemine pitkamisi währnema. 3a*
gedasti peab ta sellepärast munemise katki jätma, et külje loopisid puudus ou. Septenlbri kuul jätab ta munemise koguni järele; kilda ilm oil, lõpeb mnnemme warem
ehk hiljem ära.
M une ni i n e.

Munemise juures käib ema targe mööda ühe toobi juurest teise
5

:н
juurde, pistab igaühe sisse pää ja waatab järele, kas see tühi on ja kas ta töötegijatel on hästi siledaks tehtud. On toop kõigiti korras, sii* sirutab ta taguotsa ette,
hoiad jalgadega loodi äärtest kinni, pistab lõik kõhn jao teha toodi sisse, ja muneb
siis iihe ninna, aus pea 1 minut Wallad. Rohke munemise ajal lased ema munasid
pea ilma wahetpidamata tukkada ja jääd ainult aegajalt puhtaina, et sööti wastu
Wõtta, mida saatjad mesilased talle annawad. Neeo wiimased on uagu ihutaitsewägi,
talload temaga ühes, ennast tarwilikua kauguses temast hoides, ja silitaload haistmise
sarwedea« sõdraliselt tema keha, iseäranis tõhtll. Selle rollgitäignlc annawad teised
mesilased auupaklikult teed.
(5ma söök. Rohte munemise ajal sigitab ema enese kehas niipalju mune ja
lased neid nii kergesti kukkuda, nõnda et ta ka, kui käe pääle kärje päält saad wõetud, tahtmata ome mune lased tukkuda. Nii häbemata rohke fugnkandmise põhjuseks
on see, et mesilased teda rohkesti, piimaga föödawad, mis juba ärafeeditub sööt ja
sellepärast lväga toidurikas on. Ülepää toidad ema ennast aimilt meest ja piimast,
mispärast ta tema wäljaheited isaste omade sarnased on ja nendes lilletolnui
päälgi ei ole.

'.vl esi l a s t e a n n t n n d m n s e m a w a s t a .
Koik mesilased anustawad
wäga oma ema, waatawad hoolega tema järel ja mnretsewad teina eest: saawad
nad aga, kas tobi minutiks ajaks emast lahutatud, siis lähewad nad kohe rahlltllks.
Ümderpöördud, wõõrast ema wihkawad llad kõigest hiilgest, ja kui seesugune kogemata
mesipuusse juhtub, ku* ema on, eht firma inimesest saad lastud, siis langewad nicsilased kohe tema pääle, rebiwad tiiwadest ja ajawad leda seni taga, knni ta surnult
maha klittnd.
(ima i s e l o o n i n s (charakter). Eina on wäga kartlitn loomuga: mesipuu
awamisel taganed ta sissebmgewa loalgllse eest kõige tangeniate kärgede pääle: niisuguse kärje wäljawõtmije korral, kus ta pääl iswb, peidad ta ennast teiste mesilaste
alla ära, nõnda et teda raske on üles leida. .Sini mesilased tema pääle langewad,
siis ei kaitse ta ennast sugugi, loaid katsub aga «plehku pista", tõmbab ennast terasse
ja annad ennast kannatlitult saatuse juhtumise alla. Selle kartliku meele tõttu kaotad
ta aga sagedasti oma elu, sest et mõne suurema segaduse juures mesipuus (näit.
ettewaatamata mesipuu lahti wõtmise, tange suitsetamise jne. puhul) juhtub, et oina
mesilane arwab tartlihllt põaenewa ema mõne wõõra olewat, ja hakkad temaga
tülisse: selle eesmärgi järele langewad ta pääle ka teised mesilased, ja et niisugune
ema teisi mesilasi nende eksiarwamises kinnitab, et wiimastel wõõra emaga tegemist
on, siis piinawad need tema sagedasti surnuks. Ema Pruugib oma astlnt ainult
wastusega wõitlemise juures; ta pruugib seda hariliknlt mnneniisc juures, kuna ta,
muna toopi lastes, sellega munale tarwiliku sihi annab) inimese eht teise looma
wastu ei tarwita mesilane ialgi oma astlat; fui ta ka sõrmi wahel saab pigistatud
ehk kõigile pööratnd, ei nõela ta mitte.

E m a e l u P i t k u s . Elna elad kauem tni tõik teised mesilased, sest et on jnhtiinud, et mesipuudes, kus wäga palju uuendada ei tule, tema kuni wiiendania aastani
elad; harilikult lõpetad ta oma elu kolmandal ehk neljandal aastal.

Töömestlaste, leskede ja emade kaswamine.
Nagu jilda eespool nimetatud, ei tänna õ i g e s mesipuus, pääle emade, mingisugused teised mesilased mune; Ütsi ema paneb munad paika, ja nimelt tõlkide mesilaste, emade kui ta leskede omad, selle ainsa wähega, et tenia töömesilaste ja emade
munad suguliseks teed, mitte aga leskede munasid. Töömesilaste munad paned tema
töömesilase kärgedesse, lese munad lese kärgedesse. Kunagi ei juhtu, ct ema sigitawad
tööliste munad leskede kärgedesse paneks, nii tni nende munad mõnikord meekärgeoessc kukuwad, millest edespidi kõneleme. Ema paned oinad munad n. n. kuniuganna
toopidesse, millest eespool on kõneldud.

M i t m e s u g u s e d a r w a m i s e d i s e s u g u s t e m u n a d e kan d m i * t с
p õ h j u s t e s t . Seda lllgu, et ema ifefugufib mune muneb, rnt teisiti wõimata seletada, tui ainult nii, et tema o m a w a b a t a h t m i s e g a maua wedelikku seemne
pöielestest sugukandwaks teha wõib, eht ei; need loodusetundiad, kes asja pääle
sellest seisukohast waatawad, tui peaks ema munasid suaukandmifeks ainult kärgedesse
panema, et ta wäikest kohakest töötegijate kärgedesse lastes siis ilma loomuta (sündimata) seeiuuepõietesed wälja litsub ja sellepärast mauad sugukaudivaks teeb, oma
tagumist kehajagu laia töömesilaste kärgedesse pnuues, see köit sünnib wabalt ilma
seemuepöieteste pääle surumiseta, — looouseteadlased ei wõi seda seletada: miks ema
sngnlaudwad mauad kuninganna toopidesse paneb, ehk nemad küll wäga laiad, ja
mikspärast ta wäikest, (pooleli olewaid) meetärgi tasapõhjadega nende wahele ehitab,
niisama tasaseid kui wäikesed töömesilaste meekärjed sinna paneb tema ilma wigata
sugukandwad, siia ilma suguta munad.
Siia peame ühe inglase arwamist meelde tuletama, kes kinnitab, et munad
oma omaduste poolest üsna ühesugused on ja et nemad alles pärast poole, kaugema
kaswamise juures üksteisest isesugusemaks muutuwad, pärast iseäralist toitu, mis
mesilased lastele annawad: tema arwamise järele annawad nemad tõukudele isesugust
toitu, kes leskede kaswandikud ou, ja töömesilaste tõukudele isesugust toitu, niisama
la jälle teistsugust toitu (wiimne ou küll õige) emadele: selle juures kinnitab tema,
et munade ümbertõstmiue ja noorte tõukude mesipuu lesekärgedest wõtmisega temale
korda unuks minna nendest testend kaswatada, See nähtus ei näita selle juurdlemise järele mitte õige olewat, et selle asja seisukorra järele wõimata seletada ou,
mikspärast munadest, mis mõnikord emast meetärgedesse pandud, lesed wäljatulewad,
aga mitte töömesilased. See nähtus põhjeneb ühe sügawama tegewuse pääl ja kuida
pärast kuuleme, aiuuütsi emast, et kui siis sarnasesse puusse teise wõõrasema paneme,
siis saame teniast õige tõugu. Ka miaa, ütleb raamatu kirjutaja, olen mitu korda
mune ja leskede tõukusid mitu korda teiste kärgedesse edasi kandnud (ära wahetanud)
aga ikka ilma tagajärjeta, sest et töömesilased neid lihtsalt wälja wiskawad selle
pääle waatamata, et mina need katsed niisugusel ajal tegin, kui mesilased lesti tarwitasiwad, s. o. kui nad ema kaswatasiwab.
Müued arwawad) et ema just tõsised isikud kärgedesse paneb, aga leskede
mnnad iseäraldi näbtawale paneb, siis tuleks noor ema esimesel tuul sugukandwaks
ja nii täieSti ei unu leskede munasio kanda. No sellel lüaatel wõi seletusel ei ole
selle pääle waadates põhja, et wana ema nõrgas peres ja kidsi toitmise juures la
we>'l juulikuus leskede mune ei mune, millal ka noor ema kohe pääle sugukandmise
lõpetuse tugewasse puusse ära wiidad, mis pooleni tõukudega täidetud, wara leskede nmne hakkab kandma. See on üksi õige, et wanem ema üleüldse rohkem leskede
munade kandmisega ruttu peab kui noor. Selle nähtuse põhjust tuleb sellest otsida,
et täiesti peaaegu ühesarnaste perede juures wanem ema warem leskedega töötama
hakkab, tui noor ema. Jaatawalt wõib ütelda, et laotud leskede munade kohta ema
tahab mõjuda, sündimise koeral kõige oma oluga: just oma sünnitatud sugu j a t kat es saamiseks ja ka kõige kangemas juhtumises soow — mesilaste juures p e r e
s u il r e u d a m i n e о n ja sugukandmise juures mõjub ka mesi, puu sistem ja sellekordne sissesead Wäga tähtsalt pere edespidise kaswamise kohta, niinelt soojus ja toitmine.
Munade mood. Oma suuruse ja wormi poolest on mnnad kõik ühesarnased,
nimelt: Uinnad on natuke üle 17, mm. pikad, paksus ligi '/« mm.; moodi poolest
on mnnad tsilindri sarnased, keskkohalt wähe tähelepanoawa käänakuga, teine muna
ots, mis toobi põhja tüljes tinni, on uatuke peenem, teine ots jämedam. See palseni ots on esimene, sest et selles munas tetkiio tõugu päätene leitakse (IIL pilt 26).
Sääl leidnwad enne nimetatud augukesed, mille üle keskel seemne niidikesed läbi täiWao. Muuakese! ou kaks toon, — seespool õhem ja päälpool paksem. üöhrnaoe
ümbertõstmise juures õiendab ema seda nõela abil nii, la jääb wähe wiltu tärje
põhja pääle ja liimib nad rahade läbi sellest paigast ollusega, mis ema wäljaläign
juures mnuaweesl läbikäimise torn juUres libedaks tehtakse. Selle kleepiwa liimiga
ümbruöiab numa end läbikäimise silmapilgul.'
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Munaidu тооЫ muutumine munas.
Äärast munemift battab julm mõne päewa pärast, »imelt parajas soojuses,
Pi
„elu wedelituft" (protoplasmast), mis munas on, wäikene mesilase tõuk elule ilmuma.
Kolmandama päewa lõpul on tõugukene juba tättsti kaswanud [a läheb oma liigutamise jöuuga niihästi muna boxt fui ka ennast ümbrustawa kesta ja ilmul' päewa
walgete. Pääle selle wiiwad mesilased kesta ära nina mnrersewao tõugule toitu,
teda toodi põhja paigutades, nii et tõuk poolringis totlutääuetult toidus seisab.
Munad on siis, tui neist just tõugukesed on ilinunnd, nii wäikesed, et neid
toobi põhjas raske näha on; kõme parem on neid siis siliuitseda, kui nemad weel
niitte lõppenud, kadunud kärje toobi külje pääl on, ehk kui kärje raami wõi lauda nii
hoitakse, et walgus toobi põhja langeb. Oma suuruse ja wormi poolest on mesilase
lnunad wäga kärbse »innade sarnased, niis see liha pääle mnneb, aga nad on ainult
läbi paistwamad, kui kärbse Uinnad.
Tõukude kehacliituo. Mesilaste tõnglld on Pääst ja lolmeteisttiiuinest keha röngajaost lokknpandiid. Pääs leitakse tulewasea lalsnmise sarwed, suu on esialgul
kolmepaari tongi kujilliste lahtitaiwate kuulatesKuju 25.
tega nlnbrilstatnd. kolmandama paari kuutakeste juures tekkib loeel munas, selle põhjas,
haaw, s. o. järele jäänud kehal ese kõrwale sügawllsed, mis kainus sügawalt kõhu päälisnaha
sisse on kaswftnud. Need on u. n. ketramise
ehk süljewalmistauiise rahnd. Kolmas ja teine
paar lasuurtvad hiljeillini kokku, uii et wiimaks
ainult kaks paari kukakesi ehk lõualuid järele
jääwad, kolmandama jmirde jääb keskele küngas
ehk kõrgiistik, milles wäikene tühi paik leitakse,
mis eespooi uimeatatud kahe ketramise- ehk
süljerahu poole tveaivad (käitoad). Suust kuni
kõigeioiimse tühja paika on wiimne rõngas, ja
läheb söögikanaali edasi, mis weel tõigewiimsest
ülekäimise kestast sulutud ou, uii et alguses
teskkäit sõögikaaualist tagumise taaualisse Piiudilb, ja aüt$ hiljemini tetiwad wäikesed tühjad
paigakesed, niis alaliselt suurcuewad. Warsti
tetknoad wiimse läbi käigi tühja õõnekesesse
kaks rahll haawatest, mis keskelt keha suuremaks
ka^ivaioud, ueed ou u. n. Malpigi rahnd.
Ülewal kirjeldatud osasid wõib 26 pildist
ligemalt tundma õppida.
Mesilase tõuk laotab end kõigis munas
uii kaugele ümberingi laiali, et pääle enne tirjeldatnd osade, la pea tema ergud ja lihaste
kogu tasioab, niisama ta hingamise ja wereringkäigu abinõuud. Keskmised ergud seisawad
tõhu poole, nimelt iga keha rõnga juures ou
sääl üks erdu sõlm mis alguses lahus seiswatest,
hiljem kokku pantud, tõrwun seiswas! sõlmest
sümiitatiid saab. Kolm toiiniast rõngast ühenoawad ninast isekeskes üksteisega, nii et wiiulaks
üksainus üleüldine keskpaik järele jääb. Pääs
leitakse kolm ergusõlme, kolme paari lõualuudega ehitatild; ka need läheload warsti toktll.
Ща sõlm seisab ülemises pääjaos ja oll kahest piramiidi saruasest küürast eht kullakesest toos, mis isekeskes ühendatud.
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Lihaste siste» on wäga suur ning näitab lnidikste kombel igas teha rõngas
pilati ja risti wäga laiali laotatud. Hingamise tõrukene walmmeb wara. Kõi^e
enne ilmuwad tehas selle taha pääl, kus rõngad üksteisega kokku langewad, — waitescd sügawused, kes pärast kurku tekkiwad, ja hingamise tõrukesega ühenoatnd on,
mis üksteisega ühendatud on, ja lindla korra pääl'
kaswanud on, ja niis knuiutesele elu ülespidamiKuju 26.
seks tingimata tanvililkn hapniltn ninretsewad,
mis jada manas olles õhuga täidetud on. Hinaanrise löövisid, mis esimese ja lahe wiimase rõnga
innres pnlldnwad, oa lo. Näitab, et kolme nagu
pnndllwa hingamise lööri juurde tekkiwad selle
esimese rõnga zuurde eesnimetatud ketramise wõi
snljerahnd, ning selle järele esimese rõnga juurde
— Malapigi rahad, sest et need rahad niisama
sünniwad lai hingamise lõõrid. Were ringtaigi
stetem näitab warast edenemist seljapoolses keskuses, ja läheb pilati leha kümne lapikese wiisi
edasi, mis selle tolitese kitsamaks jäämisest on
tnlnad, mis rõngakeste järele tuktoaS. I g a lotilese mõlemil poolel teltiwad kõwerad praod. Pääle
praegll kirjeldatud tõngn leha jagude mnatamtse
ilmuwad weel tema külgede pääl wäikeste mnnakeste logud, mida öalsa looduseuurija Dr. Bütchli
alguse sugu orgauils nimetab. Pilt r>7 esiteleb
meile just munast wälja mluud ja kestast Vabanenud tõugulest, kes oma lõige leha jagadega pildis llijalatlld on.
Tarwis on lähendada, et kolme esimese
rrniga lo ha pool lüljes paar lüüradest on, kus
esialgill kolm paari jalg», mis hiljemini tõugule
päriselt jääwad. (Waata tuju 24, пп',п")- Sääl
on mõlenlil pool hingamise lõõritesi, wäiksed tähtsnfeta lüülalesed, millest need, mis esimese rõuga
jnnres on, hiljemini ära taotoad, aga järgulise
kahe juures seiswad, tastomoad. Sarnaste tiinkakeste jäljed tõngn juures esialgus seisus, need
köit muutuwad warsti siledaks, wäljaarwatud
sellest lats wiiulast rõngast, mis alali jääwad ja
järgnewal edenemisel uõelamise abiuõuuoels muutuwad.
Töugutese pääleue on esialgill keha rõugakestega ühesuuruue, pärast aga kaswawad temast
lõugad suuremaks, aiuult pääpoolne röugas jääb
pääga peaaegu ühetasaseks. Pää eespoolne jagll
on kaunis wäljapool ja tema pääl on mitte küllalt selged olsajooned, taks tüljepõskc ja wäljaspoole olew tlina. ^iäojooued, näit. 4 päeloa walladuse tõltglltese jlitires, tuletawad tiigri nägu ja
pääd meelde, ning ühes sellega leitalse la nina
juurel kaks kõrgemat kühma, enne nimetatud hiljemate otsatulmud, mis niisama tui silmad esinewad, siis tai tulewased lihtsad, silmad juba sellet korral ülewal õtsa juures „ähMwad. Pärast teltiwad põskede pääle kokkupandud silmad, ning enne nitnetnind
nina mrnidab, tõuseb ülemise huule pääle poole.

Oma sisemise ehituse poolest on mesilase tõugud sellel korral täiesti lukku
pandud, ema ja töömesilase waliel on wahei teha wuimata. Lahkumwek näitad olles
pärastpoole tnlewat, siis tui tsngud on suuremaks kaswanud.

tluidn uuritakse tõukude iimkermnutmist.
Mesilaste tõukude ümbermuunnnle ja suuremaks laswamiue ei ole senini iileüldistes joontes mitte küllalt tuutud. Sellepärast kirjeldame meie siin meie isikliste
uurimiste huwitawaid tagajärgi, niida meie suurte raskustega täiendanud oleme.
Selle juures teatame neile, kes'meie uurimisi uskuda ja proowida soowib, et selleks
otstarbecks on igat töugutest tarwis iseäraldi tähele panna, kõiges tema kaswamife
järkudes on waja ta pääle waadata, olgu nad
päris- ehk knnstlistes kärje toopides: wiimse
Kuiil 22.
juhtumise korral wõetakse tõnk toobist etteumattikult U'älja ja pandakse wäikefesse, (kärje snnrusesse) klaas purki, mis õhnkese waha katllsega
ehk korgiga kinni sulutakse, sinna lastakse siis
õhku sisse, mähitakse pnnwilln ümber ja peetakse teda alaliselt 36" C. soojuses. Järgmist
Wõidakfc niiqi toimetada, et tulew mesilane
Wäitese karbikesega kaenla lohn alla pandakse,
kus haritiue soonls on. Sajast katsest lähewad ainult siisai Nlõued õnnelikult korda.
Suuremaks selguseks kirjeldame töömestlaste, emade ja leskede taswamist iseäraldi.
Töömesilaste taswamine.
Renbe aeg
loetakse pehme munakese ilmumisest kuni kahekümne ja poole pnewani. Muna liuni kleepimisest karjesse on jnba ülewal räägitud, ühe
(393. mõni lhk.eespool, mesilaste omadused). päewa järel läheuiad uad loähe külje poole
ning kahe päewa pärast wiibiwad nad horisontis põhjal, ning kolme päewa järele lõhkeb kest, millest tõnk nähtawale tuleb.
Wälzawlnud tõugukeue on kärje toobi põhjas poolringi kääuetud ja mesilased mnretsewad temale silmapilk piimawett, mis uad talle ümberiugi walawad, ning tõuk
seisab selles piimateses rahuliselt (waata pilt 31).
T õ u g u t o i t m i n e j a p u h a s t a m i n e . Ahnesti sööb tõnk temale antud
piimawedelilkn, mis juures ta end Wäga aeglaselt käänab. Mesilased muretsewad
temale alati uut toidu tllgawara, mis hiljem paksemaks muutub ja uagu hauirasw
wäljg näeb. Seda piima walmistawad töömesilased rahude
Kuju 23.
abil, ja ta on pääasjalilnlt munawalgest, räsivaga segatult,
kokkupandud.
Tõugu selg on sissepoole, kõht wäljapoole
kääuetud.
Kabe päewa pärast ajab tõul, oma naha eht kesta pää
poolt kõhu poole, selle juures wabauewad tema hingamise
torud ja tagapoolile laaual. Kõige kiiremini kaswab tõuk
koluiaudamal ja neljandamal päewal, nii et ta peaaegu silmanähtawalt suuremaks läheb. Neljandamal päewal annawad
mesilased tõuanle jnba teist toitu, uimelt piimase wedeliku
П
ШСІ
(Waata mõni lhk eespool). К
ninret'sewad nad temale meest ja meeleiwast tehtud
putru, sellepärast leitakse ka juba nelja päewa wannse tõugu
kõhust lille tolmu jätiseid, uiug ka tõhu selg on sarnase lilletolmu wärwiga kaetud,
mMest toit tottnpandud on. Neljandamal päewal ajab tõnk teist korda lesta, ning
mesilased karistawad selle niisamuti ära, kui esimese. Sellel waheajal on öösised
taswamised selgesti niitja. Wiiendauia päewa lõpul käänab tõnk ennast ümber, ta
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täidab nüüd toopi taimis hästi, nii ct ruum kasinaks hakkab jääma, ning käänab
sellepärast pää kärje toodi tühja kohta pääle poole.
Selle aja jooksul ehitawad mesilased tärjetoobile wahast katuse pääle, mis uii
ruttu süuuib, et hanoasti korda lähed poolkaetult näha.

Tõug« Ketramine fn toidntnyawava wiiliaheitmine.
Pärast toobi tiuuikatuüst hakkab tõuk kohe ketrama, kus suures ta omil pää
kord ühe, kord teise külje poole pöörab, oma rahudc ja alumise huule abil walmistab
ta penntest, läbipaistwa!, ilma wärwita niidikest, mis esimesel silmapilgul pehmelt
ja liimisaruaselt näitab, tuid õhuga kokkupuutumisel rutusti kõwemaks muutub ja
selle uiidi tupe sarnaselt näitab, uns siidi ussid tuduwad, uina wiimsest aiuult sellepoolest lahku läheb, et mesilaste tõugu uiit ühelõugaliue on, mille wastu siidiliblitate
niit kahest lõngast kokkupandud ou. Et nimetatud niit tõesti
alumise turnte süljerahude abil walmistatud saab, seda wõib kerKuju 24.
qesti sellega tõendada, kni meie iõngn toobist wälja tõmbame
ja ta alumise moka jnurde Nööpnõela pää eht sileda tiku tükikese
paneme, siis näeme meie niiti sääl alaliselt tektiwat, mis õhus
silmapilk tihedamaks muutub.
Selle niidikesega katawad töuaud kõige enne toobi katuse
tiimi, ning uii sünnib lugemata niitidest, ilma korrata ja ristirästi koctnd wõrt, õhukese kesta wõi koore kombel. Selle järele
käänab tõul päätese keha külge, ja laotab, ülemise poole kärje
toobi külgedele niiti laiali, kus juures ta pää alla poole laseb
ja ennast looga wiisil kokku käänab, mida sellel korral toobi kaant
awades hõlpsasti wõib näha, selle jnnres läigib tema koht nii- (Ж mõni lhl. eespoot).
sama tui teda loidetawal lilletolmul. Ketramise tööd algudes
hakkab tõuk euesest seedimata olluseid wäljaheitma, mis tõhu ja wäljakäimise kanaalt
jnnres tõugu kokkutõmbamisega tekkiwad.
Tõugu wäljaheidetud ollused leitakse toobi Põhjas ja selle seiaa madalamas
nurkades. ' Oma kaugema, edespidise ketramisega katab tõnk kududes ka toobi Põhja,
mis ühes sellega nimelt tihedamalt on pletitud. Kui ketramine kaugemale läheb,
siis peidab tõuk oma toetnd niidiga alumised seina jaod, pöörab sellejärele nagu
ennegi pää katuse poole ning tagamise õtsa kärje toobi
põhja. Ketramise lõpul wiibib tõuk kõweralt toobis, selg
Kuju 27.
põhja poole tääuctud.
6*/, päewa jootsnl ou tõuk ollia tetramise täiesti
lõpetanud, uiug jääb selle järele kõwa, tarretamise sarnasesse olekusse, mis tum tema täielikuks tupeks kaswamise«!
kestab. 6'/, ja 9'/, päewa wahel kaswawad tema wälimised organid, nagn jalad, liitoad, katsumise sarwed ja
loll. Igaüks nimetatutest organidcst on esialgul nahkse
kotikesega ünibrnstatnd, koetud kate jääb ära ja päris keha
pääl leitakse raswast lima. Kui meie sellepärast tõugu
selles muutmise oletus toobist wälja tõmbame, siis näeme
meie enam ehk wähem walmis wormitud suurema tõugu,
mis walge ja õrn ning wedelitusse uputatud on.
T u p e k s m u u t m i n e . 9'/. päewa järele hakkab tõuk kesta ajama, mille
juures ta päälmise rniha tagast tõmbab ja ülemise toobi Pääle seisma jääb. Kui
Kellel korral noore mesilase kärjetoobist wäljatõmbamc, siis on ta ju oma kuju saamid,
aiuult ou tema tocel walge ja pehme, ja tema tiiwakesed näitawad nagu kahe kotitesesse kokku kääuetud olewat, ülemise kärje toobi nurgas leiame ära wisatud ja
kortsutatud liaha. Selles oluseisus nimetatakse endist tõutu t u p e k s , ta seisab, selg
allapoole, pää taane ligidal, aga tõhuga keskmise kärje seina wasta.
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Kestast wabaNenud tont ci föhe, pääle eespool nimetatud sirutuse, tupest palju lalstu,
teha on Pää ja rinna juurde tõmmawd, äge iseämldust on weel silmade juures;
tuid pärast selle kesta ajamist muutub tenia olek uõialepi wäel täielikuma mesilase
tuju poole. Kesta ajamine fünmb uii kiiresti, et kui nia kord
»uju 28.
tähelepannes teda esiniest korda waatasin, siis mitte wähä ei
imestanud, sest tell 12'/, öösel ei leidnud mina weel mingisugust muudatust tõugu juures, mis mina karbikeses kaenla
all pidasin, pääle selle wahe, et taaunnse keha jao nahk oli
wähä paisunud ja läbipaistwa wedelitnqa täidetud, ning Pää
oli suuremaks läinnd, aga kell 5 honimilnl ei tahtnud inina
oma silmi uskuda, tui nia siis ju täiesti walmis tupe leidsin,
ainult walge ja õrna.
Ara deidetnd test wõi nahk on wäikeste harjnste sarnaste kiududega täidetud,
UUS haikala hammaste sarnased: uurides selgub, et ka hingamise torud ja tagumine pärasoolikas kesta ajawad. Ära heidetnd' nahas leitakse ta wähe roojast.
K a s w a m i n e täielikuks mesilase tupeks,
(iel»uju 29.
käiwa testaajamise järgi on juba kõik wäljaspoolsea liikmed onia
täielise moodi saanud; ligema nnrimise juures leiame, et igaüks
neist liigetest iseäralise nahast moodustanud läikiwa ollusega ümbrustatnd on, mis nende liikumist kergendab ja läbipaistwa wedclilnga
täidetud on, millest tõik walimised kehajaod, tatsnmisesarwed, jalad
ja tiiwad teltiwad. Selge tupe keha algab alaliselt oma tumedamat, loomulikuma karwa saama; kõige enne wõtawad koosolewad
lillakarwalised silmad tumedamat wärwi; lõpupoolel muutub terwe
pää ja keha tnmehallits; selles ajajärgus ou töönicsilased ju täiesti
tuniedamals muutunud ja kaswanud karmadega kaetud, mis niisama, kui silmad eelpool tähendatud mahawisatud uaha all tektiwad.
Seitsmeteisttiimnenlal päewal pärast munast ilrnuinist hakkab töömesilane kärje
toobis liigntarna, heidab enesest wiimse särgi ära ning ajab neljal ja wiiulast korda
kesta. Käheteistlnmne tunni jooksul närib uoor mesilane katuse ühest kohast ning
pärast seda ümberringi uagu kääridega katki ja
Kuju за
liigub aegamööda wäljapool. Kärjest wäljatulles
ou noor mesilane inmchall ja weab enesega särgikest
ühes, mida wanemad mesilased ära kisuwad ja uii
teda sellest wabaueda aitawad.
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Gm ade ümvermnntmine ehk mesilasek« saamine
kestab 15V, päewa. Nagu juba eespool räägitud,
ou emad iseäralistes tärjetoopides, mis mesilased kärje äärde on ehitanud ja alguses kotitese
sarnaselt wäljanäewad; ema muueb ühe sigitamisewõimulise mmm, millest kolme päewa jooksnl tõuk
tekkib ja selle aja jooksnl ehitawad töölised kärgede
küljepoole selle kotitese, temale tammetõru knjn
andes.
Esialgul on sarnane kuninganna kärg
päältpoolt sile; edespidi teewad mesilased temasse
sügawamaid augukesi. .Muiugauua kärjed on maKalamale paigutatud. Mesilased la hewad kuninganna (emade) kurgedele ainnlt siis
ligi, tui niipalju mesilindusid on, et uut peret tarwis asutada ou, ehk kui —
ema peret heidab. Kuninganna kärgede, paljus ott mitmesugune, 2—3 kuni 20.
Ema muueb ueudesse ajuti mõne päewa jooksnl lnnuad, selle järeldusel lähewad
noored emad alaliselt laiali.

Ям*
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Kmmlgluma tõrudesse paneb oma fcmrnfnanfcib sigitawaid mune irngn tvömefilaste kärgedesse, neid teise otsaga põhja eht lae tulge kinnitades. Kolm Päewa pärast
munemist ilmub ninna asemele tõnk, kellele mesilased silmapilk piimawedelitkn muret
sewad, seda tema ümberringi paigutades, nii et ta kõige oma kehaga selles toiduwedelikns seisab ja raputamise juures ka tuuinganna kärje lae tnlge kõwasti puutub.
2ee hool, millega mesilased kuninganna tõugu kaswatamise eest hoolitsewad,
on imestamise wäärt; igal sekundil näeme jälle mõnda mesilast tnninganna kärje
ümber waatawat ja tallile kaswandiknle uut toidn tagawara
mnretsewat: nii koguneb toitn ikka rohkem ja rohkem, ning et
$ща 8д.
tont seda tõite süüa ei jäksa, siis tõuseb selle paljus tõugu raskusest Mitu korda suuremaks; näit. kaalub 47., päewa wanune
tõugust tnninganna 0,062 gr., aga tema kärjetoobis olew toidnPiim — 0,316 gr.
Kolme esimese päewa jooksul söödetakse kuninganna tõnta
sellesama toidnpiimaga, millega töömesilaste tõnknsidgi, aga ncljandamal päewal antakse neile wiiniastele juba meest ja meeleiwast walmistatud putru, millewastu tnninganna tõugud kõigel
nende kaswa ajal ainnlt piimawedelitnga toidetakse. Sellest la
tuleb, et tnninganna mesilased wäga ruttu kaswawad ning lihe
ja sama aja jootsnl töömesilastest suuremaks saawad.
Nõnda kaaluwad kolme
päewa wauadused kuuinganna tõngnd 0,012 ning töömesilase tõugud 0,011 gr.;
nelja päewane kuninganna tõnk kaalub 0,040 ja töömesilane <>,<>27 gr.; nelja ja
poolepäewa wanune tnninganna tont kaalub — 0,002, aga töömesilase tõut ainnlt
— 0,036 gr.; selles olekus, kui kärje kaas kinni peidetnd on, kaalub tnninganna
tõut 0,223 gr. aga peidetud töömesilase tõnk
.tfujii 32.
0,171 grammi.
Kana niihästi tnninganna
kni ta töömesilased oma alguse ühesugustest
sigitawatcst nmnadest saawad, siis tuleb esimese
peaaegu kahekordne raskuse paljas muidugi
euamaft ja otstarbe kohasemast toidust.
Pärastpoole saame meie nägema, et igast
ühest töömesilase lõngust kuninganna wõib
saada, tui mesilased teda ainnlt niiwiisi toidawad, tui wiimast.
Teisel päewal munast ilmumise järgi ajab
kumnganya tõul esimest korda kesta, neljandamal päewal teist ja wiiendama päewa järele
pitseeriwad inesilased tuniugauua tõugu tuplisarnase katusega kinni, temale sinna rohtet
toidutagawara muretsedes.
Pääle kiuuipeitmise hakkab kuninganna tõnk kohe oma ketramist, nina, katab kõige esiti oma katuse niisama
kinni, hn seda töömesilastest räägitud, selle
ainsa wähega, et töömesilased kogu tärjetoobi
täiv ketrawad, millewastu kuuingauua tõugud
ütsues '/ osa ehk ülemise jao toidawad, aga
põhja, kuhu piim paigutatud, üleüldse ketramata jätawad.
Selle waheajal kinnitab end tuuinganna tõut toiduga, ehk tüll tetramine kiunikaetud oleku seisus lõpul oleks. Ketramise wõi kudumise lõpul, mis üts päew kestab,
hakkab tõuk enesest kollakat, wedelal roojuft wälja heitma, mis kehaga tottnpnutudes
teda põletab. Oma koetud wõrgust ümberpiiratud, seisab tema niisama tui tööme6
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sitase tuut türjes, ütsi püü ripub madalamal. 8'/, päewa pärast munast ilmumist
ajab tõiif uuesti lesta, ja heidab meW nahakese, mis kuiwab, ja siilisaruasena
kottu kiskudes kärje päälepoole seisma jääl'. Selles olekus tupeks muutudes nn tema
juures toit ema omadused nähtawad, üksnes wälimised kehajaod on samasugusc
pehme, libeda kotikesega ümbrustatud, nagu löömesilaste toutudeqi omad; selles oluseisus on tema walge ja pehme. Wanemaks saades uiuulud teha köwemats ja wöimukamaks ning wälimised kehaosad saamad loomulikumat, wormlikumat tuju, nahk
läheb tõwemats, tanvatesed kaswawao. Kaheteistkümne Päewa lõpul hakkab ematõuk
liigutania ning ajab ueljaudaiuat toida kesta ja 12'Д \шш wanadnses jätab la
oma kitsa kodu, ning üürib ennast wangistawa kääne terawate lõualuudega tatti, kui
mitte waba eiua selleks latistusi ei tee, millest hiljem kõneleme.
L e s k e d e k a s w a m i u e kestab »luua sündimist silmapilgust 24 päewaui,
Vestb sünniwad, naqu eespool tähendatud, ilmasuautamata munadest, mis ema lesekärgedesse pmieb. Muuast ilmub kolMepäewä jooffnl lesetõut, teda mesilased toidupiimaga niisania toidawad, tui kuninganna ja töötegija tõutu: teisel päewal ajab
tõut esimest, wiiendamal päewal teist korda kesta. Wiieudauial päewal saawad lesetõugud piimatoidu asemel pudru, <;'/, päewa Vanaduses ajawad tõugud ennast kärjes
sirgets, iliitg mesilased panewad »eid siis katuse alla kinni. Kinni pitseerimise järele
hakkab lesetõut niisama tui töömesilase tõuk ketrama ehk wõrtu tuduma', enesest
roojust kärjetoopi nurka heites. Püüle oma ketramise lõpetuse kahctsamal päewal
jääb tõuk selja vaale, pää türjetoobi katuse poole pööratud, puhtama. Üheteisttümnemal päewal ajab tema tolmas lord kesta ja muudab ennast tupeks; 12 päewal
wislab ta enesest jälle särgi ära, hakkab liigutama ja türjetoobi kaant tatti närima:
20'/, Päewa wauaduses on ta täielikuks nooreks mesilaseta muutunud.
Võrdlemaks ülewaatuseks paneme siia tõige koluie tõuu mesilaste taswamisc
üles.
mesi- tinux Lest
lane
P ä e w a sees.
Sugutaudwast munast tekkib tõut
Mtttesugutatud munast „
„
Esimest korda ajab tõut kesta
Kinnipitseerimine (katuse)
Ketramise algus
Ajab kolmat kord kesta ja muudab einlast tupeks.

.

Heidab särgi ära ja tuleb noore mesilasena wälja
Muna munemise algusest tum täieliseks nooreks mesilaseks
muutumiseni

;',
—
3
—
—
3
2
2
2
4
4
5
5
5
6'Д
8
6'/, 6
9'/. 6'/, 11
177, 12'/, 2о7,
20 , 15'/, 23'/,

ö o o j n l c mõju t õ n k n d c k a « w a m i s e haljta.
lFespool kirjeldatud tõttfude taswamised ja muutused wõiwad ütsi siis köit nii
korda minna, kui mesipnus hariline soojus on, s. o. 3 6 " C. järele. On soojus puus
wähem ja kestab ta ka ainult lühikese aja, siis jääwad muutused je laienemised selle
järeldusel enam eht wähem hiljaks. Valmimine wöib niigi vitale wiibida, et töömesilased kärjest alles 2s, emad 18 ja lesed 26 päewal wäljatulewad. Kui soojus
eesnimetatnd määrusest palju madalamal 011 ehk kanaks testina jääb, siis tülmewad
noored mesilased koguni ära. Kõige pahemini wõib soojuse alanemine munade kohta
mõjuda, iseäranis pärast munemist. Sellepärast ei juhtu mitte harwasti, et mõneks
päewats pesast wälja wõenid mnnakürg ning purast jälle tagasi pannes, tõuk täiesti
terwe näitab olewat. Linnud peawad soojust, et tõugud hüsti taswatstwad, 35" С

kõrgusel ning nende tihe pere soojendab karge, mille kohta wahel ka tihedasti paigutatud tõugud ise oma mõjn awaldawad. ШіЬа tugewam pere ou, seda paremini
kaswab ja edeneb mesilase noorsugu. Nbrbades peredes, ifeävanis kewadel, ou noorte
mesilaste kaswu aeg wähä pikem kui ülewal täheudatud. Näit. arwawad sarnastes
peredes mesilase pidamise kirjanikud kaswamise ajaks tööuiesilaotel 21, emadel 17 ja
leskedel 25 Päewa.

j ä r g e d e j n toitmise m õ j u n o o r t e mesilaste Kaswamise Kahta.
Et tõukude kaswamine kärgede suuruse küljes ripub, seda põhjeudatakse selle pääle,
et ühedest lärgedest töomesilased, teistest lesed ja wlmaudamatest jälle emad tulewad.
N i i kui jltba tuttaw, ou löömesilaSle kärjed kõige wähemad, leskede kärjed keskmised
ja luuuinganuade omad kõige suuremad, uagu pildid 32 ja 84 seda uäitawad. Ka
see sündmus tõstab seda mõju, et lesti loouiuwastaliselt töömesilasse targedes toidetakse, millest hiljem kõneleme.
Niisugttsed lesed on harilikkudest palju wähemad, lihtsalt sest, et Uemad kitsastes
targedes loomulikul wiisil edeneda ei wõirntd. Ümberpöördult jälle töomesilased, kes
wärskedes kärgedeS ou laiali laatatud, on neist töömesilastest
«uju зз.

desse pandi, kuid eesmärgile ei
pääStttd, sest et ema nende tõukudeks tuuurmist ei tahtuud.
Vuure httlga sellekohaste katsete seas läks mul antult kaks lorda^õunets ema
oma muna lese kärgedesse munema panna, sest et ma kõige kõrgemal lraadil^olcwa
tõnlude taewamise ajal tugewast puust raamid wälja wõtsin ja siuna putualt lese ja
töömesilaste raamid panin, uiisama ka kuuiugauua tõugud. Mõne ärawõtmise järele
haudus ema umbes 20 lese karge ära, ning mesiliuuttd hakkasiwad juba wälja tuluud
tõukusid kaswatama, aga kui suur oli miuu imestus, kui järgmisel kolmel kõik tõugud
lärgedest kadunud nägin. Selle järele munes ema jälle mõned munad, aga nendest
tulnud tõugud saiwad sellesama saatuse osaliseks. Edespioiste katsete juures wõtsiu
ma tõnkndega kärjed wälja, ja panilt need teise mesipuusse, kus mesilinnttd ja loomulikud töngud ning nimelt selletartois wöetttd ema oli, et näha, — mis neist tõnkndest lõpeks õige saab, töomesilased ehk lesed, aga tahjtikS jättiS^ema täiesti tugewas prnts oma tõukude ümbermiititmise töö pooleli. Vuti ma ükskord sinna kaks
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raami täit töömesilasi panin, siis läitis ta neid lühitesc aja jooksul munadega laest
tllni põhjani, nende kõrwal olewaid lese kärje raamisid täiesti tähelepanemata jätted.
Sellest näeme, et ülemal tirjntattld abinõnnde teadu wõimata on snnn tõuugu
mesilasi kaswatada. Näitad, et sellele eesmärgile nii wõidaks päästa, tni alaliselt
slmrnnaib ja snnremaid töömesilaste kärgesid halatakse tarwitama, mis tnnstliselt
walmistatud, ühes nende emade ümbernmutmiseaa, mis suuremate töömesilaste peredes olnud. Teaduse waatepunktilt näitab see woiinata olewat, ja tni näitab, et kunstlisel wiisil suurendatud mesilased oma tööarmastuse, wirlnse ja jõnu poolest halwcmats ei läinud, ja nii wõiks nendest suurt wäljaandi wõi meetogumist oodata, sest
et mitte wähe lillesid ci ole, »lilledest töömesilane lühikeste töönrniedega mett saama
ei alata; nendest wõiksiwad siis snnremad mesilased oma pikemate abinõnudega mett
mett wälja wõtta.
Et toit tõntnde kaswamise pääle niöjnb, seda kinnitab see »lähtus, et töõmcsilased loomuliku toidu mllutmise jnnrcs, omas wabaduses, kas töölisi eht ema sngnkandmast mnllast kaswatawad.
^iesilased toidawad tõntu, nagn juba üteldnd, tahesnguse toiduga, piimawedelilnga ja pudruga. See piim on wäga toidurikas, sest ta oit muuawalgest ja raswast loltuplUldud, uiug temas ci ole millgisngnseig ilma sulatamata olluseid. Selle
piinia maitse on soolakas—hapn; tuiwades kõweneb tema. Puder on meeleiwast ja
lilletolmust kottllpaudlld ning meega segatud.
Et tnningallna tõukus« paremini toidetakse, tni töömesilasi, sellepärast kaswawad ilad suuremaks ja kõwemaks; tööuiesilasele sellewastn antakse halba toitu, ning
alles lõpupoolel hakatakse neid paremini söötma, ehk neile antakse piimawedeliltn,
neude seast walitakse ka tagatoata ehk päästjad emad.
Päästjaid emasid muretsewad mesilased siis, tni wiljakandja ema oma elu «one
juhtumise läbi kaotab, ehk mesilasepidaja seda niisugusel ajal puust wäljawötab, kui
weel õiget tagawara ema ei ole. Selletarwis wõtawad mesilased töömesilaste halgast enam elik wähem tõukusid, isesuguse kaswuga, ühe, kahe ja tolme päewa wanadasi ja kaswatawad neid niisama km kuninganna tõuknsid. Neid noori isikuid paigntawad mesilased kaswamise juures enamasti kärje keskpaika.
Kaswatataatest tõntndest wõib juba noor ema Ю. päewal endise asemele
wälja ilmuda, harilikult ilmuwad uad üksteise järele ja nit on wanem päästja ema
12 päewa wana, ehk jnst 1 ГД päewa.
Kai niesipnns mitte nii noori tõukusid ei peats olema, siis wõiwad mesilased
tulewase ema kaswatamise tarbeks nelja ja wiiepäewalisi töömesilaste tõukusid walida,
siis senini, tni targe toop weel kinnipitseeritnd ei ole. Kuid
кщи 3i
sarnane ema on wäike, natuke suurem harilikust mesilasest
ja la Vähese wiljaga, eht sngnkandmise jõnnga.
Päästjate kuningannade arw on minnesuguue, sellejärele, kas kewadel ehk snwel peret on heidetud, pere tngewnsest, — kolmest kahekümneni ja enam. Nõvtades peredes, iseäranis wara kewadel, jahtub la, et emad ainult ühe
tagawara kuningannaga lepiwad. Päästja kuninganna karge
wöidakse loomnlilnlt selleläbi lahutada, et esimene horisondis
on asutatud ja tema kargete toobi põhi hariliku sarnane
on; järgmine ripub lõige oma olekuga ja tema põhi on
ümmargune, sest et ta totikestest tehtud on, mis ümberringi
paigutatud.
Kärjetosbi laanelefed on wahaft, meeleiwast ja
meepigist tehtud, nende sees on sellepärast wäikest augukesi.
Sellepärast ei ole tema ta mitte sile, mis soojuse olnde
pärast hää on, niisama ka sellepärast sünnis, et ta õhku
kaswamise ajal tõugu juurde päästab. Kui noored mesilased kesta hakkawad ajama,
siis näriwad mesilased weel enam selle kesta katki, et sinna weel rohkem õhku pääseda wõiks.
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Tööliste ja lcstcde käraede kaante ehitamine on tannis raske waadata, millewasta see kuninganna kärgede juures selgemini näha on. Kui meie siis kuninganna
karge näeme, mllle wahane katus juba ärawõetud ja üksi läikiw ketramine läbipaiotab, siis wõime uskuda, et selles kärjes juba ematõul kõwemaks, prunnimaks muutub, ja säält lühikese aja jooksul, katuse kaant katki rebides, wälja tuleb. Ümberpöördllll,, kui meie seitse päewa pitseerimise järel lärge näeme, mille wahast katust
mesilased weel ära wõtnud ei ole, siis wõime kindlad olla, et ema ära on tülmenud
karjesse. Töömesilaste juures wõib seda katuse närimist sellest tähele panna, et nende
talusid mitte ei ole ülespoole kuunuitud, waid wäikeseid lohulesi täis on.

Kärgede puhastuK pärast tõukude wäljatulcmist.
Niipea lni noor mesilane kärje toobist wälja roomab, hakkawad kohe wanemad
öed, ehk need, kes kodutöösid toimetawad, karge puhastama; alguses näriwad nemad
kärje sisse jäänud kesta гоЭгои särgi katki, niisama kui kärje toobi põhjas wiimse
kestaajamise juures, pääle selle puyastawüd tärjetoobi ääred ja jäänud ketruse ära
ning lõpuks siluwad ja lihwiwad ise kärje toopi kõigilt poolt. Kuid kärje põhjas
olewat ketrust nina kuiwa rooja uad ei puudu.
Niisugllsc wiisiga jääb siis iga uoore mesilase kärjest wäljatulemise järele tenia
roojus ja ketramise jätised toobi põhja: sellest tuleb, et igakordse uoorte mesilaste
süudimise järele kärje toobi sisemine ruum wäheneb, iseärauis sügawuse poolest, aga
ühes sellega saawad uad oma ehituse poolest kõwemaks.
Nagu tuttaw, ou uus kärg oma ehituse poolest waltjat wärwi, aga kui mesilased juba kord perel on heitnud, läheb ta kollasemaks, uing uii edasi iga pere heitmise järele kord korralt tumedamaks, ning lõpul lume mustaks ja täiesti läbipaistmatats. Nii on siis wanemale kärgede õõnsused peenemad ja mesilased ise wähemad,
kni noortes targedes: nende seinad on alali kuni 5 nim. paksud ja weel paksemad.
Niisugused kärjed ou kõwad nagu laud; päikese paiste käes sulamad uad ära, nagu
oleksiwad nad iseäralised lahus olewad toolid, millede seinte jllnrde kesta kõwemad
tükid kinni jääwad.

K u i palju tiiuk wett ja mceleivn tarwitab.
Sellekohased tähendused on snmemalt jaolt Berlepschi uurimiste järele. Raamaru kirjutaja omad katsed lähewad tema omadest wäga wähe lahtu.
Selleks otstarbeks panin mina raamid tühjade kurgedega kõige kangemal tõnkude kaswamise tegemise ajal tugewa mesilaste peresse, ja lni ema kärjed täis oli
mUnennd, wõtsin ma raami wälja ja panin lülija puu sisse, kuhu ma kaks lese kärje
raami meega (ilma meeleiwata) mis 3 llgr. kaalnsiwad panin, ja weel ühest pesast
ühe raami wõtsin, aga üksnes meeleiwaga: sellest raamist, mis ma alguses iseäralisesse nurka panin, lasksin ma mesilased kõige mee ära wõtta; ta kaalus siis uüüd
420 grammi. Wiimaks puistasin ma selle mesipuusse l llgr. wäljapühituid kärbseid,
uing pauiu ema puurilcsesse, ja mesipuu keldrisse. Niisama walmistasin ma la
teise tänulise pere, mis 1 klgr. kaalus; panin ema puuri kinni ning andsin selle
perele kaks lärge meega, mis 2. klgr. { 400 gr. kaalnsiwad ja wahalaua meeleiwäga. Mõlematel mesipuudel oliwad weetvobrid saadawal. Kümue päewa pärast
kaalusiu mina teise mesipnn raamid ära, millest selgus, et mesilased ilma tõnkndeta
(raskus i klgr.) selle aja jooksul 15<» gr. mett tarwitasiwad; meeleiba ja wett oli
wäga wähä ära kadunud. Niisama proowisin ma la teist pnnd 10 päewa palast
järele, säält oli 690 grammi mett ja Г20 gr. meeleiba äraladuuud, welt oli 80 gr.
wähenentld. Selles teises mesipnus oli raamis 2400 mesilase tõuku aga niikui täiesti
tubli pere, mis 1 tlgr. kaalus, 450 grammi mett ära häwitas, siis..selgub sellest, et
uoor mesilane kuni tõuguks muutmiseni 240 grammi mett tarwitab. Ümmarguste ar-

wudega rehkendades leiame, et 1000 karjcaugu mesilased, kuni nende tõugukeste kinni
pitseerimiseni, \OQ grammi mett, 50 grammi meeleiba ja nmbes 33 grammi wett
tarwitawad. Wäikene osa weest, millel suuremat tähtsast pole, auras toobritest ära,
ei läiimd siiö nii mitte töntude tarwituseks.
SamasulNlsed lese tõukudega ettewõetud katsed näitasiwad, et nad peaaequ kaks
korda rohkem loidust tarwitawad, kui noored mesilased.

K n v n n d mclUitetc fi*

ttigemade

iivakovistamine

Mõnikord harwa juhtub la, et noor mesilane lii nomind näitab olewat. 5tõige
sagedamini suhluo seda tiiu'adega, mis, »agu eespool nimetatud, iseäl allstes kotitestes tujauewad, ja U'ahel »ii kõwasti tõtta keeratud on, et uad lahti ei wõi wabaueda. Niifuauft õnnetumat wenitawad ja kisuwad mesilased wigasest liikmest, mille
järele ta rahulisemaks jääd ning üle lennu augu wälja lahel', kus ta maa pääle
tukud ja sureu. Kui sarnast noort mesilast, tdki päälsilandn waadates mingit wiga
ei näita olewat, maast üles tõstad ja tagasi mesipuusse paued, siis tuled ta säält
jälle wälja.
Raske ott otsustawalt ütelda, las wigased mesilased selles loomu sumti järele
laulawad, tuua uad ju pere tarwis kasuta ou, et endid teiste toimetusest ja lülist
toguni loadastaioad, ehk teewad nad seda, oma uügadtise ja mitte — kõldluje pääle
waadates sellepärast, et ileid teised mesilased mine üksi ei põlga, tinsa, aga ta ei
sööda ega neile toidntagaloara ei muretse ja sellega tarwilikaks teewad õlinelninat
puud jätta nälja mõjul.
Wiimne arwamine näitad ka selle poolest õigem olewal, et la terwed mesilased,
tui talwel nende rohkuse järele toidust ei näita olewat, ja nemad mesipuus on stirn
uitud nälga snrema, siis lähewad nad mesipuus laiali, ja selle järele leuuuaugllst
wälja, kus uad mõnikord hulgana ligidal mesipuud ära tänoaluad.
Eespool oli räägitlid, et mesilased üleüldse suure hulga kuuiuganuasid, uiihäoti
seadnolisi fui la ärapäästjaid, mllretseload, aga kuna mesipims ainult ühte ema tarwis on, siis langewad ülejäädawad huwituse aüa. Üksnes peredel tui ise ajal lubawad mesilased kuninganna kärjest mitme emaga wälja minna, millest sellekohases
paigas kõneleme. Enamastes juhtumiste^ tehtakse liii, et mesilased oma wäljawalitud
ema ümber koguwad ja hoolikalt selle järele waatawad, keda nad esimeseks emaks
waliwad, ülejäänutest ei ole ueil muret. Ща et emade wahel hinnas wastastikune
kadedus listid, siis hakkad noor ema, kui tema jõnd suurened, teisi taga kiusama, ta
llärid kärje taljesse augu, ja pistad selle lädi teda astlaga, ja surmal) nit oma wõist
lejat, tenia saad tegema oma tööd seda kergemalt, et allimises kllninganna kärjes
ketruse wara ei ole, (waata kuju 32). Pääle selle teewad mesilased auku suuremaks
ja kõlistawad ema surnukeha järelikult täiesn häwitawad seesugused kuningannad.
Mesilased ei tapa mesipuus ise tnnagi wanemal ema; aga tui nemad näewad,
et ema oma wõistlejai kahetsed ja nende üle kadedust tunneb, nii wiskawad nemad
endid sagedasti noorema tlinrngamiade pääle ja hakkawad neid, nende piiniatoitu
ärasüües.
Mõnikord juhtub, ehk küll harwasti, et ühes mesipuus ühekorraga lats ema
leidlld. Harilikult ou niisugusel korral üks ema wana, teilte noor. Ramlatnkirjutajale olla kord mitme aastase praklikalise tegewuse ajal juhtumid, et waua ema
häwinemise järele kaks iwort ema korraga mesipuus munenud ja tõukusid hauduuud
olla — üts ühel, teine teisel pool mesipuu ääres. Üts lord sügisel leiti teine snrliult mesipuu põhjas.
Ema paned oma omad taljesse siis, kui ta omale pärijaid kinnitada tahad;
see sünnid oereheinnise ajal, kui ema osa oinast wäest walia pirnsse jätad, uue sünnitamiseks aga maist mesilasi puust lahkuwad: ehk see sünnib igal ajal kui waua
ema oma ligidat elnlõppll lühidal tunneb olewat. Järgmise juhtumise jumes leitakse walia ema tihti leuuuaagu ligidal eht puu põhjas surnult. Mõuilord juhtud
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ka, et wana etna noorega mõito aja üheskoos elab. Kui mesipuus kuninganna
karge ja lese tõukasid mitto oigel ajal leitakse, siis wõime meie tiudlad olla, et siia
ema ümbermuutminc tulel.,.

Gstmene noorte mesiloote iimberlettdamine jo mängimine.
Käraedest wäljatulemise järele on niihästi töömesiläseo tui ta lesed esiotsa weel
walged-hallid, nõrgad ja õrnad jo ei wõi lennata, aga hoolelise hoiu ja oma taasõded^e toitmise tõttu lähewad nemad ruttu wgewamats. NoorH emad tulewad lärgebest tüll enam tugewamalt wälja, tuid ka nemadgi ei wõi tohe leuuata, waid
wõiwad alles seda pikema toitmise ja kaswamise järele.
Kolm päewa kärgede jätmise järele kõwenewad noored mesilased oma jõuu
poolest täiesti, lähewad karwa poolest tumedamais jo oma sisemise kehaehituse poolest
täielikumaks ning hakkawad kodusest tööst osa wõtma. 7 päewa wanaduse-? lendawad
noored mesilased, harilikult keskpäewa ajal, sooja ilmaga, esiuiest korda wälja, millal
nad lennuaugu oes ainult lühikese aja leudaioad, nagu kardaks nad mesipuust tailgemale minna; taheksamal ja järgmistel päewadel lendawad nad juba julgemini ja
teewad suuremaid ringisid, ja waatawad oma olukorda puu ümber; aga kui soe ja
waikue ilm on, \u<- lendawad uad rõõmsa sirisemisega ka kaugeuial õhus ümberringi. Lendamise juures pmstawah noored mesilased ta omast )oäljaheiteid, mis
suurel hulgal tagumisesse perasoolikasfe kogub, pääasjalikult sellepärast, et noored
mesilased tõukude toitmisega ja nimelt toidupiima ja pndrnga rohkesti asjandawad.
Seda mesilaste mesipuu ligidal leudamist ja keerlemist nimetame meie nende
m ä n g i m i s e k s . Ilusa ilmaga mängiwad mesilased igal päewal. Mängimisest
wõtawad pääasjalikult ainult noored mesilased ja lesed osa; aga pereheitnnse ajal
ja kni asi muidu lubab, wõtawad ka wanemad mesilased uiängimisest osa.
Üleüldse tvõib määgimist kui mesilaste rõõmsa meele oletnt mõista, mille junres
nemad ta wäljaheidetest' wabauewad. .kunstlikult loõib mesilasi igal päewal siis
mängimisele meelitada, kui neile sooja, snkatatnd metl antakse.
Iseäranis terwe ja tugewa PUU mesilased mängiwad rõõmsasti, mille Wastu
haiged ja nõrgad pered sellest eemale hoiawad, ehk annilt wäikeses hutgas ja ilma
elawuseta ja hääleta lendawad. Sellel korral, tui hirm ehk mõned muud juhtumised
mesilaste kohta mõjuwad ehk mitte ilm hää ei ole, jääb mängimine ka mõneks päewaks seisma. See on iseäranis ehmatuse ja rahntnse aegadel noorte mesilaste jnures näha. kellel korral, koi lenunanku teise paika mundetakse, on see nähtus iseäranis elawalt näha.
Noor mesilane, kes oma lendamisega mesipuu seisnga ja selle ümberolewate asjadega tnttatvats saab, lendab ikka kangemale ja langemale, et oma pere kohta hästi
mõjuda; see ei juhtu aga enne kui kolmeteistkümne päewa wanaduses, aga takistuste
juhtumise korral ühetsateisttümuemal ehk kahekümuemal päewal. Seda wõib kergesti
waadata siis, kni meie tõuknde kaswamise ajal Mesipuus hariliku ema Italia ema
wastu ära wahetaine eht ümberpöördult.
Ema lendamine ja fnautamine. Kärjest wäljaminnes.,ei wõi ema nleüldie
kuni seitomnida päewani wähematgi katset lendamisets teha. Üksnes seitsmendamal
päewal hakkab tema rahutust awaldama, ja jookseb kahetsusi awaldades, kärgede pääl,
mille juures teised mesilased ja lesed korratumalt mesipuus ringi jooksewad ning pääle
selle rõõmsa pirinaga tennnangnst wälja lähewad, pün ees lustilikult mängides. Lõpul
ilmub puu augul ema, jääb silmapilguks seisma, katsub katsumise sarwedega, nagu
uuriks ta oma seisukorda, ilmub pääle selle lennu augu juurde, paneb pää lennu
augu juurde, ja teeb selle ees ikka suuremaid ja suuremaid ringisid, tõuseb pääle selle
kiiresti ülesse ja kaob meie silma eest kaugele läbipaistwasse õhku.
Esimene lendamine ei kesta mitte kana. 10 minuti jooksul näeme meie teda ju
teiste mesilaste kestel, mesipuu ees, mille juures tema aegamööda ja tähtsalt pea pa-
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remale, pea pahemale poole keerab, pikka kohtu ehk tagumist keha osa keerutades ja
sügawat häält kuulda audes. Selle tumeda hääle ja tema keha orgiualis olewa seisu
pärast wõib teda siis hõlpsasti teistest teda piinawatest mesilastest ära lahutada. Ou
tema sääl umbes 12—15 minutit seisnud, teudad ta uuesti wälja julgesti tõrgete
tõustes. Sellel korral jääb tema kauemaks ajaks, umbes 15—20 miuutits ära ja
pöörab juba sagedamini sugutatult tagasi, mitte tundemärgiks see ou, et tal läbi
käigi toru juures ära lahtikistud
Kui« 35.
mehe liige ou. Kui ema esimesel
päewal sugutatud ei saa, siis leudab tema hää ilmaga järgmistel
päewadel uiikaua, kui ta eud leskedega euam ei ühenda, (ima wäl
jaleudamise aeg on hariliknlt kella

12—8 keskpäewa!.

Neil päiwil, kni lesed wälja ei
lenda, jääb ta ema rahulikult mesipuusse, eht ta küll weel sugutatud
ei ole. Selle seäduse, et ema wäljaspool mesipuud sngntatud saab,
leidis kõiae esiti Inglise arst, Toomäs Muffet, ja kirjutas seda omas
kirjatöös: „Theatnim infectonim", mis Londonis 1634 ilmus; pärast juba kinnitasiwad sama tngu ka Iancha 1775 ja Huber 1791 aastal, ning kui mesipuu loomnlitnlt ehitatud on, siis wõib igaiiks seda ise proowida ja näha. Mil wiisil ema
ja tnnas ta leskedega paarib, seda ei ole senini otsekohe teegi näinud.

UliUal ema paavttamisek« wälia lendab?
Sellekohased wäljalendamised põhjenewad isesuguste nähtuste pääl. Saksa
mesinikud tõendawad, et ema õige oleku juures kolmandal päewal sündimise järel
wälja lendab- selle wastu aga tõendab Prantsuse mesinik abt (munga kloostri ülem)
Kollen, oma katsete ja nähtuste pääle toetades, et ema esimest korda alles seitsmeudal päewal pärast sünnitamist wälja lendab. Et asja kohta selgust saada, siis tegiu
ma ise mitmed aastad sellekohaseid katseid, ning minu uurimised, mis harilikult tugewate puude juures tehtud, tõeudasiwad, et ema üleüldse seitsmendal päewal sündimise järel mängimiseks wälja lendab.
Seda tõendasiwad ta teised mesinikud, uagu näit. 1>r. Krasitzll) (mesilaste pidamise ajakirja toimetaja Gneeseues Preisimaal: sellepärast peab arwama, et Saksa
kirjaniku mõtted põhjendatud on *). Üksnes harwasti lendab ema waremini wälja,
nii lord näit. minu juures juhtus, et enia üts kord 5-mal teine lord 6-nial päewal
wälja lendas. Selle nähtuse juures peame seda meelde tuletama, et noor ema leslede juurde niikaua ei teuda, kui ta kärjes weel euesele wõistlejat ei ole leidnud;
sellepärast tugewate puude juures, kes wõitsiwad ja tahaksiwad peret heita, peab enne
wäljalendamist esimene ema tõik teised ülejäädawad ära huttama. Ou waua ema
mesipuus, siis teeb see ta noore ema wäljalendamisele takistust leskedega tokkrlpuutumises. „Niisama wõib ta külm ja wihm ema esimest wäljalendamist kaugemale lükata. Üleüldine seadus on, et ema ainult siis mängimisele wälja lendab, kui ka
lesed wälja lendawad.
Hulga katsete järeldusel, mille tarwis ma iseäralise abinõuu utes seadsin, ei
mitte ainult pärna ära määramisels millal ema sugutamise loomusund algas, waid
ma seadsin ta asjaloo nii korda, et ema just sellel tunnil wälja lendas, millal meil
teda sünnis uurida oli, teisiti läheb ilmaaegu wäga palju aega kaduma.
*) Sedasama ou ka Wenemaal A M. Butleruw leidnud, näit. 17 tz Nerlepschi järele ümberpandud „Пчелы" (Mesilased)
Tõltija.
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See abinõuu он järgmine, et meie ema tõrjest wäljatulemise silmapilgul enue
keskpäewa umbes kell II kinni wõtame ja iseäralisesse klaasnmmi paneme. Seda
asjalugu igapäew korrates leiame meie, et mesilased klaasile laugemat walgust uähes
sagedasti klaasi juurde hakkawad koguma, et mängimiseks wälja lennata;' iseäranis
teewad seda lesed, aga knuel esimesel päewal ei ole selle jnures midagi iseäralikku
märgata. Seitsmendal päewal näeme meie, et ema wäga sõbralik ja elaw on ning
õhinal klaasi pääl lendab; mesipuus hakkab iseäraline liiknmine, ja kni meie tähele
pannes waatame, siis näeme, et ema klaasi mööda jookseb, kord siin, kord sääl olles.
Sarnase abinõu waral wõime meie hõlpsasti tõendada, et sugutamise loomn sund emal
alles seitsmendal päewal täielikule kõrgusele jõuab. Kui meie siis ema wäljalendamist
nnrida soowinie, siis on ainult tarwis, et meie ema tema seisukohast lahti päästame,
ning rntnga näeme meie mesilasi, töölisi ja lesti, wälja tuttawat, ning nende wahel
näeme ta wäljatõttawat ema, mida meie nüüd selgesti tähele panna wõime. Niisuguse katse kordaseadmine annad meile wõimalnst ühel ja samal päewal mitme ema
nnrimiseks, nii et minn juures juhtumist ei olnud, et keegi ema warem seda aega
suguliseks leudamiseks wälja läinud oleks.

Kas ema ka mesipuus sugulise«« w«iv saada.
Mõned mesinikud tõendawad, et ema ka mesipuus sugutatud saada wõib. Oma
nähtusi põhjendawad nad selle pääle, et jnbtnnnd olla, ehk, et emal füll hääd tiiwad
on, mõnikord sugutatud näitab olewat, selle pääle waatamata, et ta nende sõnade
järele wälja lennata ei wõinnd. Kni meie näit. sarnase katse teeme, et noorel emal
kohe wäljalendamise ajal teise tiiwa ära rebime, nii et ta lennata ei wõi, siis leiame,
et tema snguliseks saada ei wõi, ja kni tema pääle selle munema hakkab, siis on
need munad ilma sngntamata, ja selle pärast siinninmd neist ainult lesed. Selle pääle
waadates wõib tõeudada, et ema mitte mesipuus sngnliseks saada ei wõi, ehk see
küsimus küll weel lõpuotsnslikult wastatud ci ole.

Kui kana ema sugutamise waimalnft alal hoiab.
See küsimus on kasutoowa mesilaste pidamise jnures wäga tähtjas, näit. sellega
kokku puutudes: kas wõib ema, kes wara kewadel süunib, ka weel siis suguliseks saada,
tui päris soojus tuleb. Sellekohased uurimised tõeildasiwad, et ema stlgutamise
ihaldus ühe kuu jooksul ja ka weel kauem nähtaw on ja ta selle aja sees sugntamiseks wälja lendab, aga ühes sellega tõendasiwad need uurimised ka seda, et kni
ema leskedega Pärast 21. päewa sündimise järel kokku puudub, siis see paarimine ilma
järelduseta jääb, sellepärast et seesugune ema ilma sngntamata nnrne muneb, lese
mune, nii tui tema mingi Põhjuse pärast leskedega täiesti paarida ci wõiks.

Kuuas ema «»«uema hakkab.
Kohe pääle munade sugutamist paisub euia jämedamaks, mis suure hulga
munade tekkimisest tuleb, mis küll jnba enne sugutamist sünniwad, aga mitte nii
kiiresti: Kolm päewa pärast kordaläinud paaritannst hakkab ema suguliseks tehtud
mune munema. Aga et ema enamisti alles seitsmendal päewal kärjest wälja läheb,
iii* hakkab tcma harilikult alles ü h e t c i st t ü ni n c m a l p ä e w a l pärast sündimist
munema.
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ЩщшЬі paisumise pärast pääle sugutamist hattab ta enrn koht kohe j.ämehamaks
minema, mitte järelduse! tema keharõngad tähclepandawült läienewad. Sellepärast
wõib juba enra koha wormi pääle waadates otsustada, kas ema suautatud on ehk
ci. Sugutawd ema koht on tjilinbri sarnane, mille wastu mittesngutatud ema
kõht keeani sarnane wälja näed, s. o. tema teine ots on teraw. Selle jumes peame
tingimata meelde tnl'etama, et ka sugutatud ema keha siis snhtrnpää sarnast knjn
wõtab, tui tema munemise järele jätad, s. o. siis sügisel, ja et sngntamata lese ema
keha wõi koht siis jälle suurenema hakkad, fui ta munema algad; iseenesest on arusaadaw, et wiimse jnhtumise juures neist sngntamata manadest ainult lesed tektiwad,
nagu eespool räägitud on.
Noor sngntatnd ema mnneb esimesel aastal peaaegu itta nõndanimetatud nerb
sel isi mnne, ning mesilased, kelledel seesugune ema on, teewad töömesilase kärgesid.
Üksnes niisuguste juhtumiste kordadel, kui ema wara kewadel sündis ja suguliseks
sai ehk tugew puu percheitnliseks walmined, hakkab ema jnba esimesel aastal lese
mnne munema, mis ometigi meie maal harwasti ette tuleb.

Mõned tönknde Kaewamise jnnve« ja pn« seisus ettetulewad
iseäraldused.
Nü rut tõlkidel olewustel, nii jahtub ta mesilase juure* asjaolusid, mis õigest
seisust lahku lähewad. Puudutame siin sarnaseid asjaolekuid lühidelt, kuua kaugemal
lähemalt ja täielikumalt sellest räägime.
ttahtine, ilma tupeta, tõuk. Kewadel wõib sagedaste mesipuu tärjedes terwe
rida sarnaseid kärgi näha, milledest paljad tõnknde pääd wälja paistawad ja milledel
katust ehk kaant pääl ei ole. See tuled sellest, et tähendatud kärjetoopides, enamiste
tärje testet, walge tõngntene sünnib, liblika rõugu sarnane, aga jalgadega ehitatud,
nii kni seda knjnst 38, mis suurendatud on, näha wõib.
Seda tõuku hoitakse ja söödetakse km päris mesilase oma, kuni
tupeks muutmiseni. Mesilased, kui nad mingisngnst liikumist tm
nikaetnd karjelannus kuulewad, mõtlewad muidugi, et mesilane
kesta hakkab ajama, ja teewad sellepärast, nagu harilikult itta,
kärjekannnde wahase tatnse katki, pääle selle kni nad näewad,
et noor loom pääle poole tõuseb, wõtawad nad järele jäänud
tatnse tükid kõik ära, ja nii saab weel täiesti walge tont wabaks.
Kni meie niisngnse tõngn kärjest wälja tõmbame, siis leiame, et
nendel ka tagamine pool ilma kestata on; wõtmise juures tukub
säält alati walge tõuk wälja, kes kiiresti meie silmade eest ära
tahab jooksta. See tõnk (Меіое variegatns) on parasiiti elatas.
Hiljemini räägime sellest pikemalt.
Noor tõukСМеІое аriegatus),rtft>ä mesilase tõuguks peetatse
ju selle nime all üles
kaswab. Täieline suurus pärast täislaswa»iist.

tõukude meelega ärahäwitamine.

Mesilaste seisukorda mesipuus uurides tuleme meie selle
otsusele, et nemad oma noorte poegade eest kõige õrnema armastnsega hoontsewad; seda imestnsewäärilisem on see lugu, et nemao mõnikord ilma halastuseta noored loomad ära hakkawad.
Kõige enam wõib tähele panna, et mesilased lesetõugn ära häwitawad, ja ei
mitte üksi numa ja tõngn, waid ka kinni pitseritnd poegi, eee sünnib nimelt pärast
percheitmist, millal mesilased ilma armuta katused katki näriwad ja lesetõagnd wälja
tõmbawad. Ka töömesilase tõukusid wiskawad nemad ära, aga üksnes ' seesugusel
inhlnmise torral, tui nemad endid Näljasurmast päästa tahawad, millal nad 'oma
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elu selle wedelikugq pikendada tahawad, mis nad töomMaste tõukude juurest on
saanad.
Esimese sarnase juhtumise puhul peawad mesilased siis oma pere ülewaatust ja
wiskawad kõlbmataa ära, teisel korral kaitsewad nad iseeudid. Mõned tõendawad)
et mesilased tõuqud siis ära hukkawad, tui karjes mee panemise tarwis tühja ruumi
ei ole. Ise ei leidnud ma seda kunagi ega et wõi sellepärast seda otsust tiuuiiada.
Sellewastu olen mina mitugi korda tähele panna wõiuud, et mesilased kõikide mesilaste tõukude tärjekaiiuu loodid, niihästi töömefilasiel, leskedel, kui ka emadel, lal,ti
tegiwad ja tõugud ära hakkasiwad, kui kärjed mingil wiisil kahju oliwad saauud,
millewavtn nad teiste juhtumiste kordadel neid parandawad. Niipalju tuüin ma
tähendada, et wanad mesilased kärjes tõngud ära hakkawad, siis kui noored, kes
noorte kaswarnsega tegewad on, kohe wia ära parandawad, kui nad seda leiawad.
Kärjekannus nmberlüänatud tõuk. Kärjekannns on tönt harilikult ikka nii,
et tenia pää taane poole Üles hoiab, ja selg alla, tagapoole jääb. Mõnikord wõib
aga ka tbömesilaste tupvesid ja lesetõukusid leida, kes ümberpöördult kärjes seisawad,
s. o. pääd wastu keskmist seina. See tuleb sellest, et tont teist tärje pooli weel
oma paigaks walmis asendada ei ole wõinnd, tema jääb selles olekus liiknmataks.
Niisugune tont sureb tärjcs ära, sest et tal mitte oma kaswamise eest wõimalik ei
ole hoolt tanda.
See juhtub kõige sagedamini nõrkades ja haigetes puudes, (näit. tni puus
mädapoja haigns on); see ilmumine ei loõi aga jnst haiguse märgiks olla, aga ta
tuleb enamasti ta puudulikust toitlusest ja soojendamisest.'

Korratuma ltehaehitnsega mesilased.
Nnche hnlta tuleb kõige esite w ä i k e s e d t ö ö mes i l a s e d arwata, mida monele niesilasepidajale korda on läinud waadata. Nii näit. kirjutab Lubeurhki % et
tema 1856 n. oma mesilastepidamisea hulga N'äiteseid mesilasi leidnud olla ja et ta
nende seast nelja tükki, mis ta selleks olla wõtnud, et neid wõrrelda, siis leidis ta
nende jnnres, et mid kõik oma töökohnsed hästi täitsiwad ja niisama töötasiwad tni
barilised mesilased. Prof. Tsesselskij ei ole kunagi nii wäitseid mesilasi leidnud.
Õige küll, ütleb tema, et lihtsates mesipuudes wäga wanaks targedes mesilasi (eidnö, kes wähemad on kni harilised mesilased, mitte aga nii iseäraldi pisukesed, et
neid sellepoolest just tähele panna ja wõrrelda wõiks, ka Klein kirjutas niisuguste
mesilaste Üle, mis oma snnrnse poolest sipelgaga wõrrelda wõiks, ning arwas seesuguse waiksust põhjuseks pnndnliltu toit» ja soojust, sest iseäranis wõib toidupuudus
kaswamise kohta tatis lawalt mõjnda. Ka leskede seas on sarnaseid pöialpoiss-mesilasi wäga sagedasti leida, wisi sellepärast, et lesed mingisngnse Põhjuse pärast töömesilase kärgedesse saawad ümber muudetud. Tääl ei wõi lesetõugnd ruumi ja
toidu pundusel tarwilisel! edeneda.
kahepoolsed mesilased. Mõnikord leitakse töömesilasi, mis keha ühest jaost
nagu töölised, aga teisest kohast nagu lesed wormitnd on. Sarnaseid kahepoolseid
ütsiknid loomi leitakse ka mitme muude loomade seas, ja neil on mõlemate suguelundid, sellepärast wõib neid tahesugulisets kutsuda.
Seesugustest kahesugulistest mesilastest teadwad mitmed mesilastepidajad kirjutada. 1S76 a. sain mina, ütleb prof. Tsesselskij, mõtled eksemplarid sarnaseid mesilasi, mis hariliste mesilastega ühesuurused olitoad, nende paa oli leskede pää
sarnane, aga koht täiesti niisamasugune, lai töömesilastcl, sest pääle nõela oliwad
ucil ta kõik seesugused sugueluudid, tui igal ühel õigel töötuesilasel. Mõned nendest
omandasiwad nõela, aga tühjaks jäännd sünNitufe organid ligiaesiwad oma ehituse
poolest meessugu mesilastele.
*) Vienenzeitnng 1857 a. lf 140.
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Mustad ja walKfa«haUid mesilased.
Mustad töömesilascd, mis mõnes mesipuusse оіща wäilese hulgana juhtuwad, millest meie la rääkima saame, ei awalda mingrt sarnadust wauade töömesilastega, tes nagu warem räägitud, omad kanvad ära taotawad, enamasti warssusc pääl. Mustad löömesilascd, nagu meie neid näeme, süuniwad seesugustena
juua; nad on waigu sarnased tumemustad; nende tagumine pool on natuke pikem
ja peenem tui harilikult mesilaste!, nende teha on wäga mnsta, lühikeste, aga mitte
ära õõrntud tarwatcstega laetud. Mustad mesilased ilmuwad wäitesel hulgal nhes
kni teises puus enne pereheitmist, aga hiljem lõpewad nad. Mõned mesilastepidajad
arwasiwad, tui olctsiwad need niisugused mesilased, kes leskede paha tõukusid teewad, ja et need ühes leskedega on wälja aetnd.
Santuseid mesilasi klaas torns mõned korrad uurides ei leiduud niiua nende
juures otsustawalt nlidagi iseäralikku; nende kehaehitus on niisamasugune tui töömesilastel. Mesilased peawad neid fui ebasüunitnstcts ja sellepärast ei lase neid
töömesilased ka mee juurde.
Mõuitord, ehk küll harwa, juhtub ka mesilaste seas, et waltjashallid mesilased
eht peaaegu walgete küljesilmadega eht ka punakatega, inis sarnased on, kni troolitute, hiirte, rottide ja teiste juures, — kes albinosmuse põdejad on. See tuleb
puudulisest pigmentist sarweaine olluse all. Albinosi haigeid leitakse niihästi töömesilaste kui ka leskede seast; wiinlsctc juures on nad seda metsalisema näolised, et
leskedel wäga suured küljcsilmad on. Need mesilased peawad wististi pimedad olema,
sest mesipuust wäljalennates ei pööra nad sinna enam tagasi.
Mõned emad sünnitawadZ!seesuguseid kahcsugulisi eht hirmsasti „ära wärwitud" mesilasi rohkel arwnl ja teewad seda oma elu lõpuni; teised on sellest koguni
wäljaarwatud. Juhtub ta uii, et ema, kes kord õigesti ema on sünnitanud, teisel
korral jälle sarnaseid ebamesilasi sünnitab.
Pääle selle leitakse ta emade seas õigesti wärwitud mesilasi, peaaegu musti,
enam eht wähem walgeid, eht la tollaseid. Suuruse poolest wõiwad emad ta mitmcsuguscd olla; mõnikord leiame jämedate töömesilaste suuruseid mesilasi, kuid selle
pääle waatamata wõiwad nad ometi õigesti sngntatnd olla.

Oma emade hukkamine.
Nagu euuemalt juba tähendatud, auustawad mesilased wäga oma ema; jnhtnb,
et nad emast ilma jääwad, fiis on tohe nende hulgas rahutust märgata. Siisgi
tuleb niisuguseid juhtumisi ette, fns mesilased oina ema ära huttawad. Asi ou järgmine: Wöõrast ema wihtawad mesilased kõigest hingest; jnhtnwad nad wõõraga
tolku, siis laugemad nad wihaselt ta kallale, rebiwad tiibadest ja pünawad teda
ilõeluda. Selle''wihkamise põhjnseks on ilma lahtleniata mesilaste hoolekandmine
oma pere hän täetäign eest, iseäranis oma eest. ШЬ hoiawad selle läbi oma ema,
et ta wõõra emaga kokku ei puuduks, kus muidugi mesilastele sissckaswannd snnni
järele wõitlns algaks, mis nende emale tahjnlit eht wõits olla. Et mesilased tõesti
oma perekonna kastide eest wõitlewad, wõib sellest näha, et kui nad, snnreks tahjnts,
oma emast ilma jääwad, walmis on wõõrast ema wastn wõtma, ntuidugi uüsugtlst,
mis hästi sigitalo on. Tilleb ka seda ette, et mesilased oma elua ära ei tnnne,'tni
see paaritamiselt tagasi letidab, latigewad ta tallale ja nõelnwad halastamata tuui
see sureb. Mõuitord langeb ema ta ilma wälja lendamata, puus, nende ohwrits.
Sagedaste mesipuud järele waadatcs ou puu põhjas ema leitud, kes teistest mesilastest tihedalt ümber piiratud ja kaettld on ja kõik ühes kobaras sumisewad.
Kui see elaw kobar puutumata jätta, wõib ema las talumatuse ehk nõelamise läbi
ära surra.
Niisuguse mesilaste wäga hirmsa teo üle seletawad mesilastepidajad mitmet

moodi. Ühed arwawad, et niisugune segadus tulla siis, tui nicsipuud lahtitchcs öl)t
ehk walgus häkisti puusse pääseb.
Teised seletawad, et ema pääle laugcmise märku mõui wõõras mesilaue annab,
kes puu lahtitegemise juures sisse lipsatab ja ema taganema sunnib. Mesilased
piirawad ema siis ümber et teda kaitsta, ehk jälle ära hukata, kui uad teda kogemata wõõraks peawad. Esimesel arwamise! ei ole mingisugust asjalikku põhjust;
teme, ehk ta küll mesilaste loomuga kottu passib, siisgi aga õigeks ei wõi arwata.
Üt niisugune summas ema huktamiue aiuult kewadel ja sügisel ette tuleb (muul
ajal ei ole uiul ka seda ette tulnud) siis nia arwan, et niisugusel juhtumisel järgmine põhjus ou: Mesilased näitawad iseäralist sõbralikku olekut oma ema wastu
suuremalt jaolt sel ajajärgul, kui emal munemise aeg ou. Muul ajal, uagu näha,
pauetoad teda wähe tähele, kewade warakult ja sügisel mesipuude järele waatuse!
wõib näha, et mesilased meekärgede ümber suruwad, kaua ema ilma kaitseta mööda
kärgesi ülemalpool mesilasi, kes kobaras seisawad, jookseb, ja nende keskele kudagi ei
wõi saada; üksgi ei tee talle teed ega tee temaga siis suurt tegemist. Kui siis tuheudatud ajal mesipuu lahti teha, wõib juhtuda, et ära hirmuuud ema teiste kärgede pääle põgeuedes niisuguse mesilaste kobaraga kokku juhtub, millega, ta wähem
tuttaw ou. Teised mesilased, seda põgeneja rahutust ja „trewogat" nähes, arwawad
põgeneja ema wõõra olema ja surmawad ta siis uiisuguses eksituses päälelitsumise
läbi ära. Juhtub mesiuik uiisugust mesilaste kobaras surumist uägema, peab wiibimata ueid ära lahutama — laiali фое§ ehk — weel parem — wett wahele
wisates.
Nõudawiisi wõib eiua Vigastamata katte saada ja ettewaatlikult pesakärgede
pääle lasta, kus mesilased teda siis rahuga wastu wõtawad.
leskede emad. Kui ema mõnesuguste põhjuste pärast, kas leskede puudusel
eht kui emal wõimata oli puust wälja leuuata, sugutamata, eht lesega hilja, s. o.
pärast 21 päewa pärast sündimist, kokku saab, siis, ehk ta tüll töötegijate mesilaste
kärgedesse muneb, ei surnu muuadest mitte töömesilasi waid a i n u l t l e s e d , mille
pärast la uiisugust ema l e s k e d e e m a k s nimetatakse. Et lesetõuk töömesilase tõugiist märksa suurem ou, peawad mesilased tema tarwis karge suuremaks wemtama.
Pitseeriwad kaane pääle, siis ou ta, tõuk, rohkem küüras kui töömesilase tõuk. Mesiuitkudc keeles nimetatakse niisugust tõutu k ü ü r a k a k s , eht ta küll seda ei ole,
aiuult kõrgem.
Lessede ema ou mesilastele kahjulik, sest et lühikese aja sees sigineb lestesi nii
palju, et wäike arw töölisi neid enam toita ei jõua; sellepärast peab uiisuguse ema
ümber wahetama.
Niisugune leskede sündimine tuleb la hää ema juures ette, nimelt siis, tui ta
wanaks saab. Lühidalt, kui munad munemise ajal sigitatnd ei saa, sünniwad nea-

dest lesed.
Gma. kellest lesetongud sünniwad.
Mõnikord kewade on töömesiläste tõnknde hulgas ka niisuguseid uäha, kes teistest kopsakamad ou. Lähemal uurimisel tuleb awalikuks, et see lesetõuk om Niisugune scgatõugu sündimine annab teada, et ema surm lähedal on.
Need tõngnd sünniwad siis, kni ema jnba wanaks jääb. tine ema jaoks pitsecriwad mesilased uue kanna kinni, kuna endine ema mõnikord enne ära sureb. Ainidngi mõista, peab mesinik niisugusel korral waua ema, kellest segatõugud süuuiwad,
noore wastu ümber wahetama, muidu wõib puu jõuetuks jääda.

Nii«mestlane-ema.
tiuui.

Kui ema kesk suwet ära sureb, pitseeriwad mesilased teise ema tarwis uue kannu
Peats aga jälle noor ema hukka saama, ei wõi nad euam teist korda oit-

ы
seerida, sest et neil lahtiseid torgi enam ei ole. Siis täidawad ema whilseid, munewist, üts eht mitu töömesilast, teda siis l e s k e d e s ü n n i t a j a t e k s n i m e t a t a t s e , sest et neist munadest ainult lesed sünniwad. Niisngllsel korral algad mesiШШЙ Würsti priiskamine, millest ainnlt osawa mesinitn abi wõib päästa.
Ehk küll töömesilascd, nagu jnba teame, muud pole, kui täitsa wäl^akaswaltiata
emad, Wõib siisgi arwata, et ainult mõued neist wõiwad leskede sünnitajateks jäädu,
muidu peats igas mesipuus, kus wõimalik ei olnud õigel wiisil ema kaswatada, leslede sünnitaja sündima, kana seda aga ei ole.
Ehk ma küll mitn korda olen proowinud, ei ole mül kordagi seda juhtumid,
et ma kas kewadel ehk sügisel oleks leskede sünnitajat töölist leidnnd niisugusest
pilust, milles tõuk oleks puudunud, eht milles enne ema targe ei olnud, uiisama ka
niisuguses puus, üts mesilased pärast ema kõrwale heitmist ehk oleks wõinud uut
targe pitseerida. Uurimised on selgeks teinud, et leskede sünnitaja niisngnstes puudes
ette tuleb, kus emakärjed tüll pitseeritud saiwad, asi aga ema uuendamiseks korda ei
läinud. Sellest wõiks siis tõeudada, et leskede sünnitaja sündimine sellest tuleb, kui
mesilased teni tõuknsi ematõngu tarwis walinistamd piimaga rohkem ja kauem toidawad, kui seda tarwis oleks. Et niisugustest tõukudest süudiuud töömesilased paremini toidetnd on, он neil sugutamise organid täielikumad tni teistel, millepärast
la siis muueda wõitoad.
Hltber arwab, et need tõugud, mis eMakärje lähenial on, rohkent saawad toidetnd. Milla leidsin aga ka cmakärjest eemal niisuguseid tõnftist, millede keres weel
5 päewa eest mcsileiba ei ulnnd, sest et llad ematõugu toitmise piimaga oliwad
söödetud.
Siiaajani tehtud uurimised ja katsed ei tõenda seda, nagu oleks igas mesipuus
ühel ajal pärisema kui ka leskede sünnitaja, kes Sehiraehi, Vllseh'i, Stern! ja teiste
anoamiste järele ainult lestesid süuuitaks ja päris ema jälle töötegijaid. Kes üts
kordgi tähelepanelikult leskede sünnitajast mnnetnd mnne järele waatab, wõib neid
kergesti pärisema munadest ära lahntada. Et leskede sünnitajad mesipnnsse illnnload, näitab seda, et mesilased looduse surnu järele püüawad oma peret huwituse
eest kaitsta. Ema pnndnse pärast püüawad nad ise tema aset täita, mis aga kahjnls neil täitsa korda ei lähe. Niisuguses puns ott mnidngi puudust ja jõuetust
tunda, mille pärast siis mesilased itta jälle oma kärgesid peawad pitseerima, millest
muidllgi mõista, ninnd wälja ei tule tni lesed. Nõnda siis, mida nõrgem pnn, seda
roh lern ilmnb leskede sünnitajaid, seda rohkem leidnb mesilasi, kes pere päästjaid
anoaioad oma järeltnlejates olema. Tngewas plms õn ainnlt üks leskede sünnitaja.
Wiilnaseid ei wõi oma wälimise knjn poolest teistest pärismcsilastcst mitte ära lahntada, ainult nende sisikonda järele waadates wõib näha, et munafan neil üles
kerkinud, sest et munad sääl kaswamas on.
Sla-i leskede sünnitajad endid päris leskedega ka ühendawad nagn emad, on
raske otsnstada, ehk küll, nagn jnba ennemalt selctatnd, seda ka wõimatlils ei
Wõi pidada.
Niisngllsel sugutamisel ci wõi aga tarwilikka tagajärge olla, sest et seemnepõis
töömesilastel nii pnndnlik on, et seemneniidid temasse ei alata, leskede sünnitajad
immewad suuremalt jäult lese, mõnikord ta töömesilasle kannudesse. Leskede sünnitajad mililewad peaaegu alati ühte lamm mitn mmm, mis ilma mingisuguse korrata,
üts tord kaillill põhja,' teille lord seinteteste pääle on pandud, millest ka hõlpus on
lestedeema ja nende sünnitajat töömesilast üksteisest ära lahntada, sest et leskede
enia oma munad alati õieti kanna põhja pääle paneb.

M e s i p u u leselt« j ä ä m i n e .
Mesipnll leseks jäämine on see, illi mesilaste pere Nlõnesngllse juhtumise läbi emast
ilma jääb. Mesipuu wõib emast ajntiselt ja päris ilma jääda; esimene juhtumine on
sel korral tni tüll ema õtsa sai, teda siisgi weel andumise läbi saada wõib; teine —

sel formt, üti cum lõngn шипа вал ta lahtist tõuku ei ok, kellest wõiks mit cum
kaswatada. Sel minutil, mil mesilased oma emast ilma jfifirnio, on nende mures
rahutust märgata, keerutawah lennuaugu juures ja häälitsemad haledasti. Parast
seda kui uad uue ema muretsemiseks juba sammust on teinud, jääwad nad rahnlikumaks; on aga mesipuu lõukas, siis kestab ärritud olek tuui noo« ema fucmtnmiseni edasi, mida sellest wõib ära tunda, et lennuaugu ümber palju töömesilasi kogub,
kes möödaminejate pääle langewad ja kui uad puu lahtitegemise juures wäga
kurjad ou.
Tugewas puus, kus mesilased ajutiselt ilma emata on, ei ole muudatust mära,ata: mesilased tüütawad nagu ennegi hoolega ainult selle wähega, et wähem mesileiba kannawad, kni sel ajal, mil pnns ema on. On aga mesilased päriselt oma
emast ilma jäännd, siis on nad külmawerelised ja laisapoolsed, mis sellest tnleb,
et pere on nõrgaks jäännd, mis alati emast ilma jäämise järeldus on.
Niisuguse puu mesilased käiwad korratult tööl ja ei näita oma kurjust, nieeleiba ei kauna sugugi, ehk toowad õieti wähe, kni neil päris ema asemel lesesiinnitaja on. Pün wastu koputades teewad nad niisugust häält, mis pikka hoigamist
meelde tuletab, kuna hääs korras seisaw puu alati lühikese ja elawa wastuse annab.
Piiu, mis p ä r i s e l t oma ema kaotanud, wõtab wõõra sigitawa ema häämeelega
wastu, kni neil endil leskede sünnitajat töömesilast ema asemel ei ole.
On aga ema kaotas ajutiseks, ei wõta mesilased wõõrast ka mitte hästi sigitawat ema wastu. Eel korral peab wõõrast ema umbes 24 tuubi pu ürikese sees
mesilaste hulgas hoidma, kus uad temaga ära harjnwad, nõnda et pärast seda jnba
wabalt wõib pere hnlka lasla.

Pere heitmine.
(inrn hää sigidnse läbi saab mesilaste pere liikmete arw suurendatud, kaswab
aga see arw kaks ja rohkem korda snnremats, jääb jnba endine ruum kitsaks; siis
tunnewad mesilased, nagn kõik elawad hinged, wõitmata tungi nut kodn otsides oma
tegewuse riugkouda suurendada.
(il aga nende elnwiis ja seltskondlik olek üksikult koost lahkumist ei luba, siis
lööb ema mesipuiist üks seltskond, mis ennast hulga töömesilastest ja leskede loba.
rast toos seisab, lahti; seda seltskonda nimetame meie pereks, aga seda lahkamist
ennast perelieitmiseks.

іШіо m õ j u b p e r e h e i t m i s e pii iile ?
Pereheitmise pääle mõjub, nagn eespoolsest seletusest selgub, kõige фк oma
pere hää seisukorra ja rikkuse eest hoolitsemine ning üleüldse kõik, mis linnu pere
jõudsa kaswamisega ühendatnd on, s. o., esiteks hää ema, mesilaste täielik töö (elamife) jõud jnba kewadest pääle ja pärast poole rikas mee \a meeleiwa tagawara, mis
snnrearwelise järeltnlejate toitmiseks tingimata tarwilik on.
Ühes sellega mõjub
ka rutulise pereheitmise kui ka perede rohkuse arwu pääle ka loodus, nimelt: soe kewadene aeg, meeleiwa ja mee rohkus, mis põldndelt saab korjatud.
Sellepärast, mida õnnelikumalt mesipuud talwest üle jäänud, mida rohkem
neil tagawara, mida ühetasaseni kewadene soe, mis meeleiwa ja mee korjamiseks tarivilik oii, inida rikkam ümbrus kewadeste lillede poolest, seda waremiili tulewad
pered wälja ja seda rohkeni on neid. Seaduseks wõiks pidada, et kuue uädala pärast pääle esimest rohket meekorjamist esimesed pered wälja tulewad.
Pere heitmine. (5ma, seda ära tundes, et lahkumise aeg lähedal ou, juba
warakult walmistab ennast selle wasta nimelt sellega, et wähem toitu wõtab,
mille läbi ta la wähem muneb, ja seega wäljalendamiseks kergeni ja sündsani on.

Üleüldse teisel päewal pärast esimest cmakaimn kinni pitseerimist lahkuwad üks osa
mesilasi mõne lese ja шсіоа omast korterist harilikult kella 11 kuni kella 8 pärast
lõunat ja, õhu sees keerutates ja waljusti sumisedes lendawad omast endisest kõrterist ära, et omale nut asutada. Kes kordgi niisugust wäljalcndawa pere heledat
kõmmat on tuulnnd, wõib kergesti kangelt juba wahet teha selle ja hariliku (mängn)
wäljalcnnn snniisernise wahel.
Kuus eht seitse päewa pärast pere äraminekut wana emaga, tnlcb esimene ema
wälja ja püüab sissekaswanud sunnil teiste ema kärjedele läheneda, et nende sees
olewaid emast surmata. Sel ajal on noor ema wäga rahutu ja teeb umbes ti-iti-ti
sugust häält, läheneb kärgede poole ja siristab tiibadega. Niisugust häält nimetatakse mesinikknde keeles laulmiseks.
Selle hääle pääle wastawad mnidugi tuppede sees olewad emad, kes niipalju ju wälja kaswanud ou, et sagedasti ise kaane katki teewad, aga oma wastast
kartes weel paigale jääwad, kus neid mesilased edasi söödawad. Nende hääl ou
tume ja tiibadega tupe seiuakeste wastu lüües, tuletab kouuadc krooksumist meelde,
millepärast see hääl ka krooksumiseks nimetatakse.
See noorte emade laul ja krooksumine kestab harilikult 2—3 päewa, fem kui
lahtine ema, kui ju küllalt jõudu kogunud, mesilaste summaga ema puust wälja
teudad. See tuleb harilikult kolmandal Päewal pärast esimese noore ema sündinust
ja 9 päewa Pärast esimest ema wälja.
Kolmandal päewal pärast teist tuleb kolmas pere jälle mitme noore emaga.
Juhtud aasta pereheitmifeks korralik olema, tuleb pärast kolmandat weel neljas
jne.; neid tuleb wahetpidamata iga päew järestikku, ja ou mõuikord ju nõuda jõuetud,
et peres leskesi rohkem ou kui töömesilasi.
Pereheitmise aeg. Pere tuleb wälja kella
11 ja 3 wahel pärast lõunat. Mõnikord läheb
sellest ajast la natuke kõrwale, kudas ilm lubab.
Esimene pere ou üleüldse jõukam kui järgmised, tuleb ka ette, et teine esimesest tugewam
on. Tngew jõukas pere kaalub umbes 2 ' / , klg.
(umbes 7 <a) arwa mõnikord ka rohkem. Warased
pered on alati nõrgemad kui need, mis esimese
meekorjamise ajal wälja tulewad. Need mesilased,
mis pereheitmisega wälja tullewad, wõtawad endile mett tagawaraks ligi, mille pärast nad ka
raskemad on. Neid kaaludes leidsin mina, et
100U niisugust mesilast umbes 130 grrn. kaalub,
nõnda et peres, mis 2'/ klgr. kaalub, umbes
20,000 mesilast on, mis jnba wäga jõukaks pereks
tuleb lugeda; suuremalt jaolt kaaluwad pered 1'/,
kuni 2 kigr. 12,000—16,000 mesilasega.
Et pere alati wiinamarja kobara moodi rippuma jääb, nagu seda kõrwal seisab pilt näitab,
kus mesilased jalgupidi üksteise kulles rippuwad,
siis peab küll imestama, et kümmekond mesilasi,
kes oksa kulles on, niisugust rasket koormat, mis
sada ja rohkem korda eneste raskusest suurem on,
ülewal jõuawad pidada.

Ülewalpool sai õige pereheitmise wiisist kõneldud; tulewad ta kõrwale astumist ette, nagu
Mesilase pere oksa lullen.
pere waua puusse tagasi tulek ehk jälle, kus pered
määratud ajal wälja ei tule, ehk uiisuguse puu
pereheitmine, mis selleks ettewalmistatud ei olnud ja wiiulaks perede ühte hunnitusse
segamine. Perede wana puusse tagasitulek tuleb esimeste perede juures ette, mis
wana emaga wälja läksiwad, sel korral kui wana wäga jõnetu ou, hulgast hukka
saab, ehk rai ema wõre taga ehk puuris hoitakse.
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P e r e h e i t m i n e p u u s t , m i s w e e l e t t e w a l m i s t a m a t a juhtub
siis, klli aeg ueile оіща meele järele ou ja kui teised puud julhtUWlld sel ajal
peret heitma, uõuda et mesilased oma elawa sumisemisega ka teisi wälja meelitawad.
Need „wälja meelitatud" „pered ou mõnikord uõuda puudulikud, et emapuus ematuped päris puuduwad. Üleüldse wõib ütelda, et pereheitjate mesilaste elaw strniisemiue üksi mesiptlude pääle ci mõju, waid ta iga wuõra puu üksiku uicsilase pääle,
nõuda et, nagu ma mitu korda olen näinud, wälja tulnud pere hulka wõõrast puust
üksikud Italiä mesilased ou tuluud.
Waesets jäänud pered ou üks koguni iseäraline pcreheitmise wiis ja ueil ou
päris peredega airnllt uiipalju ühisust, et ka oma seniaegse kodu maha jätawad, ja uut
otsiwad. Päris pered uäitawad puu jõukat olekut, tuua uecd suurt waesust tmiuistawad.
Nad ci muuda oma kohta mitte selle eesmärgiga, et edasi sigineda, waid et
hukatusest pääseda. Niisuguste waeste perede ilmumise põhjus ou siis uälg, sellepärast tulewad nad kewade wara wälja enne mee wötinist ehk sügisel tui mee korjamine jnda lõpctatnd ja mesipuus tagawara ei ole. Niisugused pered, kes nälja
pärast wälja tulewad rnmctatakse uälgiuuteks.
Sagedasti ott ka wälja tuleku põhjtiseks mustus, kui kärjed kõik määritud ou.
Niisama jätawad nad oma korteri maha, kui see wäga halb ou, näituseks, lälujootseb
ja uad sellele ise alu ei saa. Need pered saawad hukka kas külma wõi uälja lälu,
tui mõni muume neid ei päästa. Mõnikord lcudawad uad ka wõõrassc puusse;
juhrnwad uad aga siuua kus ema juba ees, siis häwitatakse uad muidugi ära,
Lähewad uad aga niisugusesse korteri, kus ema puudub, siis leiawad uad pääwarju,
sest et ilma emata puu emaga mesilasi alati wastu wõtab.
M e s i l a s t e r u u m i d . Meie kliimas peab mesilaste peret kange tüllini/
halwa ilma kui päikese kiirte eest warjama; soojamaa-uurkades tuleb ainult kauge
palaioilse eest kaitsta. Selleks otsiwad siis mesilased endile niisuguseid pääwarju,
kus uad täheudatud mõjude eest warjatud oletsiwad.
>tõigc kohatisemad ruumid mesilaste tarwis on kaswawate õõnsate puude sees,
sellepärast iseäranis, et ümberringi olewa puumahla mõjul palawal suwcl õhk übesugune seisab, niisama hoiab jälle talwcl wälimiue tülmetauud kord puu sisemisi kordasi kangete külmade eest. Uurimised on selgeks teiuud, et mesilased niisugustes
õõnsates puudes wäga armastawad pesitada ja kaua ka alles seisawad. Ou ette
tuluud, et mesilased, kes toores pnus juba kaua aega ou oluud, uii pea tui puu
ära tuiwab, lohe ära surcwad. Kui tliisugust oõuest puud saada ei ole lcpiwad uad
pragude ja tühja kalju wahedcga, pcsitawad maa ja seiule sees: sellepärast ou
sagedasti majade põrandate \a katuse all, seinte pragudes, ta korstnates ja kiriku
tuplites mesilaste pesasid leida; wümascs kohas, tns neil kahjulikkude wälimisl,
mõjude wastu tarwilikku kaitset ei ole, surewad sagedasti ära.
>Voha otsimine. Mõni päew pärast wana koha mahajätmist lendab ftfs sall
mesilasi nne koha otsimiseks mitmesse külge laiali. Neid nimetatakse mitmel moodi
tüll korteri otsijateks, kolijateks, maakuulajateks ja weel mõneks muuks, leiawad
uad ülsbil kohalise ruumi, asuwad suma mõneks päeloats sisse, wahetpidamata, lennuaugu juures surudes; puhastawad mõuikord ta puu kõigist purust pllhtatst, waatawad uut ruumi igast küljest ja lendawad siis ööseks ema puusse tagasi. Mõuikord
ou toha otsijate arw nõnda suur, et wõiks arwata nagu asuks nad juba kõige perega
nnde kohta elama.
Ilmub kuskile niisugune salk koha otsijaid, siis wõib julge olla, et warsti ka
tcrwe pere tuleb, kui aga mõni mõjnw Põhjus ci takista.
U u e k o h a l e a s u m i u e. Harwa tuleb seda ette, et emamesilased pnnst N'älja
tuletul kohe koha otsijate järele nnde kohta lendawad; enamasti alati peatawad esi-
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alguselt waua puu kahekorras kuskile puu pääle lastes, alles pärast seda kui nad
jõudu kogunud ja pikem ehk lühem aeq puhanud on, lendawad nad korraga samba
kujul kiiresti otsitud koha pääle. Juhtub pere päewapaiste kätte seisatama jääma,
leudab warsti jälle minema, kuna wilns nad kauemini scisatawad. Tuleb ka seda
ette, et pere ta terweks ööks oksa külge rippuma jääb. Wäiksed pered, uagu tolmandad ja neljandad j . N. e. seisatawad kobaras kaueuline, wõib olla selle pärast,
et ei ole weel aega oluud uut korterit otsida.
Uue kohale jõudes langewad mesilased terwe sammaga alla pnu pääle. Üks
jagu mesilasi wenib lennust juba nöörikujul puusse, kuua teine jagn wälja jääb ja
iala augnst sisse sammub, nõnda et mõne miuuti pärast warsti waikus walitseb,
ainult kõige wähem osa on weel wäljas.
Mõnikord langeb pere teise mesipuu Pääle ja püüab korraga sisse tungida.
Niisugusel korral tõuseb tüli, mis hulga mesilindude elu maksab, nõnda: et mõnikord
säälolijate kui juurde tulijate ema surma saab.
Armu heitmatad on mesilased iseäranis selkorral, kui pere noorte sngutamata
emadega niisngnse pün pääle lendab, kus wana ema ees.
Pere korraldused uues kohas. On pere uude korteri asunud, siis wõtawad
mesilased kohe selle korraldamise käsile. Kõige esiti seawad nad omas perekonnas
korra jalale; on peres üks ema, siis on asi muidugi korras juhtub aga ueid rohkem siis walitsewad jäädawa itta õige wanema ehk sigitavama ema hnlgast wälja
ja hakkawad teisi häwitama. Selle jaoks koguwad wäikse summadega iile jääuud
emade ümber, litsuwad ueid üksteise ligi nõnda, et õnuetud emad lännnatusc surma
peawad surema.
Sellepärast wõib sagedasti pärast pere asumist puu põhjas suruud emasid leida.
Pärast oma pere korraldamist wõtawad mesilased oma uue korteri seadmise
käsile: kõige päält kärgede tegemise. See töö läheb ueil kiirelt edasi, sest et mesilased, kes wanas puus hästi toidetud saiwad, uüüd palju wähä wälja annawad.
Sel ajal seawad jälle wanemad mesilased ruumi korda: näriwad konarknd kohad
tasaseks ja silitawad seinu. Niisama ka praod, millede läbi wihm wõiks sisse peaseda, liimiwad nad kinni.
On üks jagu mesilasi kärgede ehitamisega ametis, lendab teine jagn mett korjäma, et tarwilikuks tagawaraks koguda.
See pere, mis parajal mee korjamise ajal wälja tuleb, asub ja kogub oma
tagawara ruttu, sest et mesilased oma perekonna üle rõõmu tundes iseäralise usinnsega töötaload. Aga häda selle perele, mis waeseks ajaks wälja tuli, nõuda et et
korjatud mesi kauaks ette ei löö ja mõne päewa pärast juba nälga tuleb tuuda.
Nüüd wõiks arwata, et niisugusel korral enese päästmiseks peats wauasse puusse,
kuhu tagawara küllalt jäi, tagasi minema, luua seda aga tmiagi ei ole. Ou kord
pere wälja tulnud ja teisi kohta asunud, nnnötawad kogum oma endise koha ära ja
surewad ennemalt priitahtlitult, tui wauasse puusse tagasi läheks, Esimeseks nälja
tundemärgiks on see, kui mesilased mööda pnnd laiali lähewad ; mõned roniwad nägust, teised mujalt pragude wahelt wälja poole mesipuud ja ootawad waikselt, tobaras istudes, surma. Wiimaks langewad nõrkcnnlt maha ja surewad. Ainult
wäike osa jääb kärgede pääle, mõned roniwad kannudesse ja snrewad sinna. Ema,
kas jääb kärgede pääle, ehk kuknb põhja; kaunu ci roni ta aga kunagi.
ttui asjaolekud lubawad, teeb pere 8 päewa sees umbes 50 • decimtr. targa
(1 decimtr. on sugu wähem kui 4 tolli); neist kärgedest on küllalt, et tarwilikku talwe
tagawara sinna sisse mahutada ja meie ütleme siis, et pere on joones. Selle korraldamisega ei jää pere rahule, waid teeb tööd edasi kuni kõik ruum kärgedega täidetnd on, mis esimesel aastal neil arwa tüll ette tuleb, iseäranis siis kui' ruum
suurepäraline.
Nagu juba ennemalt tähendatnd seisawad kõik kärjed üksteisest ühe kaugusel.
Wahede laius ou nõnda kuidas mesilaste suurus; ou mid suuremad, jätawad
ka laiemad wahed ja ümberpöördult.

59
Pesa ja tagawara ait. Et walmis kärjed alati käepärast oleks, teewad mestlased esimesed kärjed alati c\iti lennuaugu lähekorda, он ruum suurem, siis täidawad
ülejäänud ruumi. Siinsamas leuuuaugu lähekorda asutawad ka pesa, mis suwel
noorte mesilaste üleskaswamise kohaks ja talwel neil eudil seisukohaks on.
Ruumikas mesipuus, kus kärjed lennuaugu poolt tagumise seina poole on ehitatud, wõib uäha, et tõugud targedes jaokaupa, leuuuaugu lähekonuas on, puudub
emal leuuuaugu lähedal eUum, siis wõib tõukusid ka kaugemalt leida. Lennuaugu
juures jätawad mesilased alati seina ja kärgede mahele sugu ruumi, et. neil hõlpus
kärgede juurde saada oleks ja õhk sisse pääseks. See kärgede jagu, kus tõugud on,
nimetatakse pesaks.

Mesilased Kewadel ja suwel.
Tuleb kewadene soe wälja, kas kraadiklaas warjus 10" С näitab, siis astuwad niesilüscd omast talwekorterist jälle raskele tööwäljale.
Esimeue wäljalcndamiue.
Pärast talwe puhkeaega esimest korda
wälja leuuatcs tähendawad mesilased endid talwe jooksul пеиЬе tagumisesse keha
\aoö\t kogunud wäljaheidetest, mida mesinikud puhastuseks nimetawad.
Tähendatud puhastuse ajal leudawad mesilased elawalt riugi keerutades mesiPiiu lähekorras ümber. Pärast riugi keerutust tulewad nad jälle mesipuusse tagasi
ja hakkawad seespool töösse.
Kewadel on uicsilastcl kõige suuremaks hooleks endid arwu poolest suurendada.
Elnast sigineb noortsugu niipalju, et pere seda toita jõuab; töömcsilascd higistawad
selle tarwis ööd tui päewad: päe)val käiwad nad wett ja mett toomas, öösi sorraldatliad sisemist ruumi, tui tarwis, ehitawad uusi kannust, auwad tõukusi ja puhastalvad tiibadega wehtides õhku. Wärske kui tagawara niec segawad nad weega ära
ja panewad seda tõukude ligidal olewatesse kanuudesse, seda jälle — tähele panues,
et ema toimetus takistatud ei saaks, nõuda et mesilaste toitmiseks mesi alati kae,
pärast oleks.

Nööwimine. Sagedasti mee puudusel püüawad mesilased teiste käest wägiwallaga mett saada. On wastased nõrgemad, siis langewad tallale, hakkawad uad
halastamata ära, wõtawad wõõra tagawara ligi ja täidawad sellega oma aitu.
Wii) ilgused kallalekippumised uimetawad mesiniknd rööwimistets.
Mõnikord kui mesilastel riisumine õnneks taimid, lähewad nõnda julgeks, et
ta tugewasse puusse sisse tungiwad. Siis algab äge wõitlus, ja kui teised ära
ära wõidetud ja ema hulka saauud, ühendawad endid, et riisumist edasi pidada.

| ( Ije sugusi* soojuse a l a l h o i d m i n e .
Sel ajal kui üks jagu mesilasi mesipuusse mett kannab, hoolitseb teine selts
selle eest, et seda toitu tõukude söötmiseks walmistada ja et pesas ühesugune soojus
35" C. järele oleks, mis tõukude korralikuks kaswatamiseks tingimata tarwis.
Mesilaste suure tegewuse tagajärjel saab õhk mesipuus rikutud.
Sellepärast on mesilased sünnitud ta õhu puhastuse eest hoolt kaudma, mis
neil ka täiesti wõimalik on, kui uad tiibadega tihti wehkledes ära rikutud õhu
wälja ajawad.
U u e p e r e k o n n a s ü n d i m i n e . Nooresoo eest hoolitsemisel on eesmärgiks
esiteks, et uut pere soetada ja teiseks, talise tagawara kogumiseks suuremat töö
jõu saada.
Sest minutist, kui mesipnn oma jõndn jnba tunneb ja seda märkab, et pääle
tulewa sou jaoks waua korter wäga waikseks jääb, teewad mesilased kõiksugu waiÜlistamise töösid, et uue pere sündimisele ja teise korterisse kolimisele ligi aidata.
See ajajärk ou mesilastel kahtlemata kõige rõõmulik, mis ka ueude eluwiisist
näha on. Pereheitmise ajal ou mesilased oma õnne kõige kõrgemal tipul.
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T a g a w a r a k o r j a m i n e . Wähe ou ilmas neid hingelisi, kes nii suure
hoole ja wäsimata olekuga elu ülespidamise tagawara, selleks ajaks, kns seda saada
ei ole, korjawad tui inesilased. Ühed elajad annawad endid saatuse hooleks ja elawad nõnda nälja aja üle; teised lähewad sel raskel ajal teisi maadesse, kns eln
ülespidamine hooletu; teised magawad talwcnnd ja ootawad hääl ajal ülesärtaniist,
mõned lähewad selleks ajaks hända, pärast seda tui nad omad munad on ära munenud.
Ütsi mesilane torjab omale raskeks ajaks tagawara, mis näitab, et nad
waimu töös palju kõrgemal järjel seisawad kni teised, isegi inimesele teewad nad
mitmes tükis häbi.
Esimesest wälja tulekust pääle kuni hilja sngiseni töötawad mesilased ilma
waheta ja tarwitawad iga minutit tasuga.
Mesilane lendab mee järele ja 10" C. soojuse ajal, aga kõige hoolsamalt ja
kiirelt töötawad nad 20—30° (J. soojusel. Ou soojus suurem, siis jääwad nad
töötamises pikaldasemaks, sügise poole jääwad mesilased iseäranis pikaldasteks ja
lendawad annilt wäikse summadena wälja, kui soojus warjus 12" C. on pääle nende
kordade tui mõni kord snnr nieesaat ehk riisumise himu neid wälja meelitab.
Meetorjamisest. Rohkest meesangist wõib ainult siis tõuelda, kui taimi, mis
mett annawad, ümbrnses rohkelt on. Kui suur lillede arw ou, mida mesilased mee
korjamisel läbi täinud, wõib järgmisest uurimisest jn arwest uäha,
Selle tarwis waadati ernte päikese tõusu tatra põllu ääres järele, mitu lille
mesilane läbi käib, enne kui ülesse leudab, et опт koormat kodu wiia. Siis ou
leitud, et üts mesilane 60, teine 90 ja kolmas 120 lille läbi käib. Nõnda wõiks
siis ütelda, et.'mesilane läbisegi \n tatra oie päält mett korjab, enne kni niipaljn mett
on saanud, mis tema mee keresse mahub. Nagu eespool sai üteldud, torjab mesilaue korraga läbisegi 0,063 grammi mett, et üts tilogrm. saada, peawad 1,444,44:;
tatra õit läbi käima, s. о. nmbeS 1'/, miljoui õisi. Aga et tugew puu rohkel meesaagil igapäew 5—6 kilogrm. kogub, siis peawad ühe mesipnn niesilased 8—9 milj.
õit päewas läbi otsima.
Sellest on siis uäha, kni snnr hulk lillesi peab ümbruses olema, tui mesilastel
hää saak oleks. Kolme wakamaa (hektar) pääle wõib umbes 4 miljoui tatra taimi
arwata, kus iga taime wahe umbes ".> tsent, on; aga et ühes õiewarre otsas mitn
õit ou, wõime arwata 5, siis tuleb 3 wakainaa (hektar) pääle 20 miljoni õit, ehk
nit palju, mis kahe jõuta puu pääle päewas ära läheb. Et nüüd üts puu wõiks
tasuga elada, läheb selle tarwis l '/, wakamaad õie põldu waja.
W a l s a t e n a n k a u g u s . Mesilane lendab mee torjamisets mõnikord wäga
kangete wälja. On ette tnlnnd, et nad 7 tilom. kaugusel täinud. (1 tilometer on
sugu werstast wähem, õigemalt ou ta 46s sülda 2 arsch. 1 V, wersch.) Vhk tüll
mesilane kaugele mee järele lennata wõib, ei ole niisugune kaugelt torjamiue mitte
kasaks, sest et linnud ueid palju kinni püüawad, wäsimuse eht mõue muu põhjusel
hukka saawad; niisama kulub la kauge maa pärast üks osa mett ära. Kõige rohkem
korjawad mesilased mett 1, 2—Л tilometr. kauguselt mesipuudest arwatud. Olgu ta
tähendatud, et tui kauge tuul puhub, siis uad nii püüawad lennata, et wähem tuule
mõju alla sattuks. Ou mett wõimalik lähemalt saada, siis lendab mesilane wasta
tuult korjaiaa, aga saagiga alla tnnlt, eht jälle külje päält õige winkli all.

Mesilaste elu keset talwet.
Pärast niee torjamist jätab ema munemise aeg ajalt wähemaks, nõnda et parajas kliimas septembri-knu keskpaigas enam tõutnsi ei leidu. Noored emad »Ütlewad üleüldse kauemini kui wanad; munemine kestab senitana, kni ilmad weel soojad
on. Molli tord, kni mnnemine juba lõpetatud, hattab ema uueste munema, mi pea
kni ilmad soojaks lähewad. Niisama niõjnb ka mee rohtnS munemise pääle.
Nõnda siis mõjub rohte nurnemise pääle kõige enne soojlls siis ta mesi. —
Pärast seda tui mesilased mesipllns talwekoha on korda seadnud, panewad nad
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hoolega kõik augud ja praud kinni kust kül« tuul wõiks sisse peaseda, iseäranis
ülewel pool lennu autu. Ou wiimne wastu tuult, siis panewad ta selle poolest
saadik kinni.
M i l l a l a l g a d j a k u i k a u a k e s t a b t a l w i n e a j a j ä r k . Parajas
kliimas algad talwcjärt oktobri-kuust pääle, kui mesilased puus juba wagnsad on.
Kui sel ajal, olgn ka sooja ilmaga, puu lasti teeme, siis wõime uäha, et mesilased
oma liigutustega wäga aeglased on. See on nende puhkeaeg, mis neli kuud kestab
nimelt, oktober, nowewember, detsember ja jaanuar. Kui soojus 8 ° C. suuremaks
ei lähe wõiwad ta kauemine olla: weebruari ja niärtsi kuud läbi. Harilikult kestab
see waikne wäikene aeg jaanuari teise pooleni. Pärast seda ega tulewad ju mõnikord soojeniad ilmad, nlis läbi nad elawamaks lähewad, munema hakkawad ja ka
wälja lendawad. Nõnda siis wõib ju jaauuari-kuu lõpust pääle järgmiste kunde
sees tõufusi leida. Kõige rohkem aga on neid, tõukusi, pärast esimest kewadist wäljalcudu. Päris talwe puhkeaja järk' kestab siis oktobri-kuust pääle kuui märtsi-kuu
pooleui wõi ka lõpuni.
K u i d a s m e s i l a s e d t a l w e a j a m ö ö d a s a a d a w a d . Talwe kohas
olles on mesilased päält näha koguni waikselt liikumata; wi meie aga kauemalt ja
hoolega järele waatame, siis Wõime näha, et sääl ka tõesti liikumist ou märgata,
nimelt: need mesilased, mis mesilaste kobara keskpaigas on, tulewad mõne aja
pärast kobara ülemisesse jakku, teised jälle kobara seestpoolt wäljapoole; see sünnib
tõik wäga aega mööda ja tähelepanematult. Üks osa mesilasi istuwad kobara keskpaigas kannudes. Kokku litsutud tobar nihkub kärgede mööda kõrgemale seda mööda
kuda mee tagawara wäheneb, ja tui mee tagawara ülewal õtsa lõpeb, lähewad kiilgebe poole; seda teewad nab siis kni kewadene soe juba wälja tuleb.
See edasi liikumine mee järele sünnib nii korralikult, sunni järele, nõnda et
mõnikord on ette tnlnnd, kni ülewal pool mesi õtsa saanud, uad nälga surewad, ehk
küll allpool mett saada ou.

Kni funvt sooinse mesilased pirn* peawad.
Talwel on mesilased ilma tegewuseta. Selajal walendawad nad omad loomnliknd toimetused ja nõuded, ja püüawad niisuguse soojuse hoida, et uad ära ei
külmeta. lit mesilane dhns, kus wähem kni Ю" C. soojust ou, kõige esiti langeks
jääwad ja pärast poole ära surewad, püürnond nad soojust alati mitte wähem fui
10° (J. hoida nõnda, et nad elus seisawad ja tegewus la wõimalikult õige wähenc oleks.
Kui pika taelaga soojamõõtja mesipuu lae august mesilaste kobara keskele panna,
siis wõib soojamõõtja teisest otsast, mis puust wälja jäi, kõige wähemat õhn muudatust näha. Niisugust katset tublide puude juures mitme aasia jooksul tehes ou
otsusele jõutlld, et mesilaste wagusal olekul soojus 10 () ja 12° 0. wahel seisab, ja
külma wasta hästi kaitstud puus soojus alati ühesugune on umbes l<>" С Kibedat;
ott aga puu õhukesest materjalist tehtud, ehk kni tatige külm mesilaste kobara juurde
peaseb, tõuseb soojus sumemals. See sünnib sellepärast, et mesilased külma ei sureks.
Säw' klaasi järele waadates wõib näha, üldas mesilased külma pääle litsumisel
loomale ja paraja külmaga jälle laiemale lähewad. Õieti lange lülniaga ei litsil
nad üksteist ligi, tvaid wehllewad weel tiibadega, et selwiisil tanoilitkn soojust alal
hoida. Niisugusel juhtumisel uäitab soojamõõtja kobara kestvamas ta 80° С Nii
sama tõuseb ka soojus sel korral, kui ootamata tõukamisega mesilased rahutuks lähewad. Siis sünnib haruldane nähtus: mne tõukamist näitas soojainõõtja 10°—12" C.
aga pärast lonkamist, kui mesilased juba liigutanud ja tiibadega töötanud oliwad,
tõusis elaw hõbe ruttu üles poole ja mõue sekundi Pärast seisis juba 25°—30° C.
pügalate wahel. Sel kohal seisab uatilteue aega ja pärast mesilaste rahulikuks jääraist langeb jälle esialguslise pügala juurde, ehk küll allapoole ttllel wäga aega
mööda sünnib.
Sellest selgub siis, et mesilased wäga ruttu wõiwad soojuse pesas kuui 30° C.
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tõuta, ja selleks ci ole muud tarwis tui uatukeue tiibadega liigutada ja teha lülisid
laiemale ajada.
Sellest tuled siis arwamiue, et mesilase siseiuiue soojus 30" C. ümber kaldub,
et uiisuguue soojus mõue sekundi wältusel tõused; wõimata oleks, et mesilased Wähema
leha soojuse juures uõuda ruttu ja palju soojust tõsta wõiks, aiuult wähe ttiautitji
tehes. Katsete abil ou selgeks tehtud, et mesilastel mitte k ü l m w e r i ei ole, nagu
mesilastepidamise kirjatöödes tirjutatatse, waid selle wastu soe m õ n i t o r d ü l e
30" C. järele.

Üksiku mesilase sisemine soojus on üle 30" C. aga külmemas õhus peab ta keha
rohkem soojust walja andma, kui sisemiue tegewns seda walmistada jõuab; sellepärast
siis augud keha ja läheb kaugeks; ja kui ta sellesse olekusse kauaks jääb, siis lõpeb ka elu.
Koos istudes ou igal mesilasel oiua enese soojus, ja et nad kõik korraga hakkawad soojust wälja audina, soeudawad nad üksteist wastamisi ja suurendawad ka
0iua ümbruses soojust. Siin on seesama, mis inimeste koosolekulgi. Ülemal seismust seletusest selgub siis, et uad uii kaua külma wälja kauuatawad kui nad koosolekn ja wastastiku foendamife abil soojuse 10° C. pääl saawad pidada; nii pea,
kui nad seda ei jõua, siis surewad uad ära. Uurimised on näidanud, et mesilased
ta kõwa külma wöiwad wälja tauuatada.
Need uurimised õpetalvad meid, et mesilased siis õieti talwe mööda saadawad
tui õhk jaй ruumid niisugused ou, et mesilaste! wõimalit ou ühesugust soojust hoida,
10°—12 С wahel.
K u s t mesilased t a l w e l w e t t w a t a w a d .
See küsimine on mesilaste elu uurijatel ammust ajast juba wäga huwitaw
olnud, ja pea igaüks püüdis seda mõistatust wälja arwatn. Mõned on otse imelilta seletusi ja arwamisi awaldauud, ilma et asjalikul uurimisel tõe Põhjust oleks
kätte saanud. Kõiki arwamisi üles lugeda, mis kirjatöödes ou ilmunud, oleks iliuaaegu: siin saab aga neid meelde tuletatud, mis praegusel ajal weel makswad ou.
Suurem jagu mesilastepidajaid tinnitawad, et sellest lastest, mis mesilased
mesipuu lae, külgede j . n. e. wee asemel wõtawad, neil küllalt on.
Teised arwawad, et mesilased talwel üleüldse wähe wett tarwitawad ja selle
Weega läbi ajawad, mis kaimudesse pitseeritud mee seest saawad.
kolmandad ütlewad, et wesi ise neile wee hallikaks on. Nende mitmekesiste
arwamiste põhjusel on tegelikus elus mesilaste talwe ülepidamise asjus mitmesugused
seadused olemas, seadused, millede tagajärgedel mesilased ise peawad kannatama, sest
et hulk mesipuid iga talwel mesiuitkude tarkuse ohwriks laugewad. Ühed kiuuitawad,
et mesilaste taliue elu olgu külmas, teised seisawad soojuse poolt, kolmandad soowitawad talwel tuulutamist, neljandad arwawad, et mesipuusse tuleb talweks wett
pauua, kuua wiiendad selle wastu seisawad, et mitte wett panna, kuueudad kuulutawad, et mesipuu lagi tuleb külmas hoida, mille läbi siis ta pääle niiskus kogub,
seitsmendad — et lae külge wee kogumine mesilastel hukatuseks ou.
Äiissugust segadust kõik need arwamised on sünnitannd, seda ou Berlesch selgesti näidanud, kes oma kindla otsusega wälja astus, et mesipuns, milles kaste sigineb, wett wäga wähe on, kuna tuiwas puus teda küllalt leidub. Allpool näeme,
et see Verlepschi arwamine, mis nii imelikul kujul ilmub, mituie kindlnse pääle
põhjeneb.
Talwe jooksul on mesilastel tõesti wett tarwis, mida nad meest enesest saawad,
sest et mesi ümberringi niiskest õhust wett enese sisse kisub, uagu siinip, sool, weewli
hapu j . u. e.

Järele proowimiseks wõib mett lahtistes kurgedes niiske Ы)<х Pääle panna,
näit. keldrisse. Juba teisel eht weel parem järgmistel päewadel wõib näha, ..et kärgedes mett juurde on tnlnnd, tiõnda et juba tnnmid hakkawad iile ajama. Ülejooksew mesi on aga palju wedelam tui enne, mis seda näitab, et mesi ümberrülgi
õhust wett enesesse on korjanud. Mesi on sellest wee kognmisest siis hoitud, kui
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tärjed on kinni pitseeritud; sest silmapilgust, kui kaanekene katki tehtakse, hakkab wesi
mee sisse koguma.
Kes mesilasi talwel hoolega tähele paneb, wõib näha, et ülewal mesilaste
kobara keskel alati lahtiseid käigesi on ja et mesilased aegajalt ikka jälle uued kärjed
lahti teewad ja mett mitte kohe pruukima ci hakka, Need lahtised kärjed ongi sellepärast, et wee anru sisse imeda ja selle läbi wett saada.
Wiisikast teame meie, et õhk ainult teatud arwu järele enesesse wee auru wõib
mahutada. Mida soojem õhk, seda rohkem wõib õhk wee auru sisse wõtta ja jälle
ümberpöördult.
Kui see õhk, milles wee aur nii kaugele külmaks läheb, et ta temas olewat
wee auru enam ei jõua sees hoida, siis ilmub üleliigne wee anr tilkade kujnl. Sel
põhjusel ou siis kõrge soojusega õhk, millesse weel wee aur mahub, täitsa niiskusega
täidetud ja on iseenesest niiske, km ta nii palju ju külmemaks läheb, et endisest wee
aurust täis saamiseks juba küllalt saab.
Seda wiimast juhtumist, mõnikord ka esimest, wõib nende mesilaste juurest
leida, kes talwe aja õieti mööda saadawad.
I g a mesilase keha soojus, nagu enne juba üteldud, on 3 5 " C. ja mesilaste
kobaras niisama ka ümbruses 10°—12° C.
Oht, mida mesilased wälja hingawad, mille soojus uendes kehas alles + 35° C.
nlatab, on osalt juba wee auruga täidetud, ja sel silmapilgul, mil ta kiitma asjaga
kokku puutub, läheb ta jahedamaks, mille pärast ka enam temasse wee auru ei mahu.
Puutub ta aga niisuguse asjaga kokku, mis ahnelt enesesse õhku tõmbab, nagu
see pitseerimata meega sünnib, siis on selge, et see asi õhust wee auru ära wõtab ja
teda nõnda kuiwaks teeb. Niisugusel korral wõib mesilase pere õnnelikult talwe
ülewal pidada.
Kui aga mitmesugustel juhtumistel, nagu ruumi puudusel ehk kui mesipuu üleliia kinni on mässitud, lennu aut kitsas eht madal, mesipuu talwel soojas on, et
mesilastel wõimata on oma kobara ümbruses 10°—12" С ümber sooja hoida, siis
tõuseb mesipuus soojus nõnda, et lahtistes kannudes olew mesi soojast õhust, millesse
wee auru weel mahub, nii rohkesti wett enam ei saa enesesse koguda, kui palju mesilastel teda elamiseks tarwis läheb.
Siis tuleb mesilastel piinaw janu, mille tagajärjed neile wäga kahjulikud on.
Nõnda ei ole siis mesipuul wõimalik õigel wiisil talwet mööda saata.
K u i p a l j u m e s i l a s e d t a l w e l m e t t j a mee l e i b a t a r w i t a w a d .
Iäreleuurimised on näidannd, et mesilase pere, mis külmas talwet mööda saadab,
s. o. kui ta külma katte on pandud ja päälegi ou niisnguses ruumis, mis küllalt
sisse tungiwa külma eest hoitud ei ole, talwe aja jooksul paljit rohkem mett tarwitab kui pere, mis jahedas on, nimelt, kus pesa ümbruses 10"—12" C. sooja ou.
Selle nähtuse põhjusest ei ole raske aru saada, kui seda tähele paneme, et pere, mis
külmas talwet mööda saadab, peab sooja alal hoidmiseks (10° C.) oma tegewust
suurendama, mille pärast nad ka rohkem sööma peawad, et elawamalt tiibadega töötada ja sügawamalt hingata ja sellega nagu oma keha kütta. Sellega ühenduses ou
weel üks teine nähtus, nimelt, et tähendatud puu ou sunnitud oma soojust kuni
3 5 " C. tõstma; selle läbi hakkab ema warsti munema, kuna tõugud omalt poolt
aitawad mee tagawara wähendada.
Mesilased/ niis soojas on, s. o. niisuguses seisukorras, kus nad omas .pesas
wõiwad soojust 10" 0. ümber hoida, nõnda et siis ka tegewus kõige alamal järjel
seisab, peaaegu seismas ou, — niisugused mesilased sööwad mett wähem, kui see pere,
mis jahedas kohas talwet peab, ainult sel korral kui neid walgus üles äratab ja
tui nad joogi pundnst kannatawad.

See sünnib sellepärast, et tähendatud tiugimiste mõjul elu tegewus tõuseb,
uad hakkawad liigutama, sellest tõuseb ka soojus kuni 3 5 " C , mille järele munemine algab ja ühes sellega ka ülespidamise tarwituste wähenemine. Kui niisugune
olek kauem kestab, siis surewad mesilased ära selle läbi, et august wälja lendawad
wõi jääwad wee puudusel haigeks, nõnda et surewad.
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On aga mesilased talwel soojas ja p i m e d a s ja et nad k o r r a l i k n l t w e t t
s a a w a d , siis on nad wäga rahulikuo, seisawad pesas laiemalt, munemise lust kaob
neil ka ära ja nõnda tarwitawad nad wähe mett.
Palju kordasid ou selles asjas katseid tehtud, tus mesilased külmas, jahedas
ja soojas ou lastud talwel olla, ja igakord ou otsused iga seltsi katsete juures
ühte läinud.
Selle tarwis saiwad 15 ühe jõnlist peret wõetud, kolmel puul saiwad wälimised raamib ümbert ära wõetud, mille läbi nad küliliats läksiwad, sest et semakesed
vaksemad ci olnud tui 14 kilomtr.; teistes J 2 puus oliwad seinad paksemad. Nendest \~) korralikult ära kaalutud puudest saiwad tolm puud A õhukeste ühekordsete
ja kolm — В kahekordsete seiutegn nõuda üles seatud, et ueid igast küljest wõimalik
ou waadata. Kolm pund С saiwad suurde kuiwa wõlwialusesse ruumi pandud, kus
mesipuude sissepanemise aeg 4- 10" 0. See soe alanes ühetasaselt ja pitkamisi,
nõuda et esimeseks aprilliks soojamõõtja -4- 3 5 " C. näitas.
ftdfae suuremad uhu muudatused tuliwad märtsi-kuu sees ette, mõuikord poole
ümber. Kolm puud E saiwad meelega 2 arsch. 2 ' / , wersch. sügawusesse autu pandud, lauad pääle paudud ja muld kuhja wiisi pääle aetud. Wiimased 3 — I>
saiwad tuppa jäetud, kus soojus 18° С ümber seisis, ja nõnda warjatud, et nad
pimedas olekus. Pääle selle seisis mesipuu leunu augu juures wäike wee riist. Paremats arusaamiseks ou järgmiue tabel kokku seatltd.
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Selle tabelile tuleb weel järgnune seletus juurde lisada. Ohu soojust mõõdeti
alati kell 12 öösi, ehk Mli õigus oleks seda kellaa ajal hom., 12 päewa, r> õhtu ja
kell 12 öösel teha. Ohu keskmine soojus sai ka öösisest järelewaatamiscst arwatud.
Talw oli katsete aeg pehme. Walju talwega oleks muidugi teised arwed olnud.
Kõige wähem tarwitawad mesilased mett detsembri-tuul. Nagu tabelist näha, tarwitnsiwad need mesilased kõige wähem mett, mis talwe maa sees mööda saatsiwad,
s. o. 5 '/j kuu jooksul läbisegi 2 klgrm. ja 50 grm.
O h u u u c u d a m i u e m c s i p n u s . Mesilaste! on wärske õhk niisama kui
kõigil teistel eluloomadel tarwilik. Talwel, kus incsilaste elntegewus märksa wähenemld, pruugiwad mesilased õhu seest wähem hapnikku, kui suwel, kus suur hulk noori
mesilasi ühtejärgi wärsket õhku tarwitawad. Sellest wähcsest õhuliikumisest, mis
mesilaste tiibadega wehklemise läbi sünnib, on õhu puhastamiseks küllalt. Et mesilased talwel wärsket õhku tarwitawad, wõib järgmisel wiisil aru saada: mesilaste
pere aetakse niisuguse tlaasriista sisse, mida iga silmapilk wõib kinni panna.
Kõige parem on wecwlihapn pndel wõtta, millel mnidngi õled ümber on pandud ja korwis hoitakse, sest et pimedust tarwis on. Pndel tuleb weega hästi pnhtaks lopntada ja pärast walatakse mcewett täis sellepärast, et pudelisse meclõhn
jääks, pärast seda pandakse üks ehk mitu wahatükki pika traadi otsas paksn Arabia
gumnüga pndeli põhja ja nõnda on siis klaasist mesipuu walmis. Ou pere sees,
pööratakse pudel ühes korwiga ümber ja (kiuuitatatse) pandakse ümmarguse lana
pääle kinni, ШпЬа wõib siis mitmesuguseid katseid teha. Et nüüd näha saada, et
mesilased hingamiseks tõesti toärsket õhw tarwitawad, paudagu pudeli suu sel ajal
kinni tui nende elu wähemal mõüdnl ennast awaldab s. o. nowembri- ja detsembrikuudes ja hoidagu, et mesilased mitte ärritatud ei saaksiwad, ja meie näeme, et mesilased alla kukuwad ja warsti surewad. Kni aga kohe pndeli lahti teeme ja sooja
tuppa wiime, siis tõnsewad weel ülesse, mis aga mitte ci sünni, kui kauemaks jätame.
Sellest wõime otsnstada, et mesilased hapniku õhust ära tarwitasiwad, nõnda et nüüd
tast wiimati pnndns tuli, mida, hapuiktu, mesilased mitte ise ei saa mee lahutamise
abil walmistada, nagu mõned arwasiwad ja et nad, nagn kõik teised loomad, seda
õhust peawad saama. Kni meie põlewa tiku ehk küünla leegi mesipuu augu ülewal
tui all ääres hoiame, siis näeme, et ülewalt äärest õhk wälja tuleb ja leegi wäljavoole ajab ja all jälle sisse woolab leeki ühes tõmmates. See on wäga arusaadaw,
sest mesilaste pesast kobara keskelt tõuseb sojeudatud õhk ülesse, sest et ta kergem on,
ja täidab mesipuu ülemise ruumi, senikaua kni enam august ja pragudest ruumi puu«
dusc pärast wälja hakkab tulema; loälimine külni õhk kni palju raskem tungib augu
alumisest äärest puusse ja täidab puu alumise ruumi, kust ta soojcndatult jälle mesipuu ülemisesse jakku tõuseb. Niisugune ringi õhuwoolus wiib ka söehapatnse, mida
mesilased wälja hingawad, punst ära.
See õhuwahetus süunib iseäranis niisuguses puus õieti, kus leunuauk mitte
all Põhja ääres ei ole, waid natukene kõrgemal, sest et sissewoolaw wärske õhk
mesilaste kobaraga kohe kokku puutub, kus ta ära soojeneb, tuna niisuguses puus, kus
leunuauk madalas, tõik ruum ülewal pool autu sooja rikutud õhuga täidetud ou;
alt sisse tuhnid õhk ci soojeue ega tõuse ta uii ruttu ülesse.
Selle põhjuse pärast ou siis uiisuguses puus, kus leuuuauk madalas., õhk alati
süsinikuga rikutud, mida mesilased ou suuuitud hingama, nõnda et kni pääle selle
weel ta teisi puudusi ou olemas, mesilased surema peawad. Kõige suurema hoobi
talises elus auuab mesilastele madal lennuauk, mille järeldused nagu nämme wäga
kahjulikud on. Kni meie nüüd küsime: kas wõib õhu puhastamist ka selles mesipnns ette tulla, mis mnlla alla on maetud, siis peame wiisila tõenduste Põhjusel
jaatawalt kinnitama. Wiisila katsed õpetawad meid, et õhk ühesuguse kergusega
puust, kiwi seintest ja mnlla kordadest läbi tuugib ja weel niisuguse jöuuga, et tea9

titb abinõuudea« wõib mitme jala paksusest seinast läbi teine pool küünla ära kustntada. Nõuda wiisi pääseb siis õhk wabalt läbi mnlla mesipuusse seda paremate
tagajärgedega, et muld omalt poolt süsiuilku suurel mõõdul enesesse wõtab ja selle
läbi õhw puhastada aitab.
M i s t a l w i t a m i s e p ä ä l e h a l w a s t i m õ j u b . Eespool seiswaid jagusid seletades pidime möödaminnes tähendama, mis talwitamife pääle halwasti
mõjub, uimelt: wee kui tarwiliku õhu puhtuse puudus.
Nüüd tahame weel juurde lisada, mis niisama kahjulikud on kui wee puudus,
uimelt: l i i g w e s i , m e s i l a s t e r a h u t u o l e k , s u h k r u k s m u u t u n u d
m e s i , p it s e e r i ui a t a m e s i , mee p u u d u s e h t k o r r a t u s , ä r a j a g a m i n e j a w i i m a k s ü l e m ä ä r a k ü l m , mis tüll mitte ci tapa, aga siisgi wäga
kahjulik ou. Millest see wee puudus tuleb, ou juba ennemalt seletatud, aga praeguscst seletusest tuleb wälja, et selle nähtuse põhjuseks on soe talwitamiue. Liig wesi
süuuib kahel Põhjusel: а) kui lae külge, kärgede ja seinte pääle liiga wett kogub ja
h) kui mesipuu läbi jookseb.
Mesilaste rahutus tuleb kas walimistel wõi sisemistel põhjustel. Walimised
põhjused ou: iga tõukamine, liigutamine, läbi lõikawad hääled, nagu kellade helin,
sagedad püssipaugud jue. Kordawad need õige korra järele määratud aegadel, siis
harjuwad mesilased ära nagu iuimesedgi.
Nõuda uäitusets elawad mesilased westi- eht sepikoja kõrwal wäga rahulikult,
sest et uad juba ära harjusiwad.

Mesilaste waenlased.
®öige suurem mesilaste waenlane ou inimene. Temal, sel „looduse kuningal",
ou korda läinud wäikest mesilast oma alla heita, teda enese wastu sõnakuulelikuks
sellepärast teha, et tema tööst euesele kasu saada. Seni kui ta targasti ja mõistlikult teeb s. o. kuda ainult sellega rahul on, mis ta mesilaste tagawarast omale wõtab, ei ole ta, inimene, mesilaste perele mitte hnkatnsets, sest siiamaale on see weel
auus tegu, (waatab ta aga rahulikult päält, kni mesilased nälga eht mõnda muud häda
lauuatawad ja ei tee nende aitamiseks midagi, sus täidab ta oma kni „loodnse tuuiuga" lohust wäga alatult), aitab ta tara« weel mesilaste! nende raskel nälja ajal,
siis on ta päälegi mesilaste soo häätegijaa ja täidab oma kui „loodnse kuninga"
lohnst auuwäärt wiisil. Aga palju on neid juhtumisi, kus inimene oma tühise tahtniise täitmiseks neid silmapilk ära surmab, ehk — mis weel halwem — nälga laseb
surra. Tõesti nõndawiisi toimetajad mesinitnd ei ole küll „inimese" nime wäärt, sest
nad on metselajast weel alamad, kes, mis küll õige, oma wastase ära surmawad, s.
o. surmawad silmapilk ja ainnlt oma elu kaitsmise korral. Ühte looma piinata ja
weel niisugust, kes kasulik ou, on hirmus asi.
Ou ette tulnud, kus neid tnhandate wiisi on ära hukatud. Siiil peaks küll
inimene meeles pidama, et ^ooja kõigile ühesuguse elamise õignse on andud. Halb
mcsiuik ci ole üksi oma mesilastele karmiks waenlaseks, waid sagedasti ta naabri
puudele kardetaw. Wäga palju tuleb ette, et mesilased riisumise tuhinas sinna lendawad, tns mesinik oma laastamise tööd on teinud ja langewad sellesama mcsinitn
kätte ohwriks, kes neid kättemaksmiseks, ilma et asja läbi mõtleks ja oma wiga
parandaks, sadade kaupa ära hukkab. Halwemat õnnetust ei wõi enam olla, kni
mõistliku mefiniku naabriks niisugune mõistmata mesilastepidaja on.
Pääle selle on ta mesilased ise endi soole häwitajaaks kui uad oma tagawara
aita rööwimise teel wõõral knlul püüawad täita. Niisugusel korral on nad häbematad riisnjad. Nad langewad nõrgemate kallale, huikawad ucude ema ära, wõtawad wõõra tagawara ja wiiwad oma puusse. Waesed rööwitud mesilased, et nad
emast ilma jäänud, ühendawad endid rööwliatega ja lendawad ühes ucude, riisnjäte, korterisse. Lee sünnib aga siis, lni nad pärast oma wahwat wastupanekal

sunnitud oliwad waenlase rohkuse ehk suuruse pääle tungimise pärast alla heitma.
Wõidetud saawad enamasti need puud, milles ema puudub, sest et mesilased ilma
emata halwad wõitlejad 011.
Mesilastel cm weel teiste elajate hulgas waenlasi. Imetajatest elajatest olgu
iliuietada kõige päält k a r u , kes eudistel aegadel, kus mesipuid weel metsas peeti,
suurt kahju tegi ja kelle eemale hoidmiseks mitmetsugu püüeriistu üles seati.
Praegusel ajal ou karu haruldaue asi. Siisgi ou weel kohtasid, kus uad kardetawad ou.

Nirk ou ka suur тес sõber. Kas ta mesipuus eneses kahju teeb, ei wõi kiunilada, aga see ou kiudel, et ta riistades hoitawat mett ahuelt sööb.
Niisama kahjnlikud on ka rotid, hiired ja siil.
lindude hulgas on palju neid, kes teiste putukate hulgas ka mesilasi kinni
püüawad.
Pääle mitme wäikese linnu ou t o o n e k u r g kõige kurjem mesilaste häwitaja.
Pääliskaudselt ei wõi teda kahtlustada, et niisugune pikasääre mees, kes luhtades ja
soodes hiirte, kouuade, sisalikkude mõnikord ka wäiksete lindude ja jänestega ennast toioab, ka wäliseid mesilasi puudub; aga asi on tõesti nii. Sel ajal kui luhtade ja
põldude lilled oma õitsm isetõige kõrgemal tipul ou, wõime tihti näha, kus toonekurg
lillede keskel oma ümber nokib. Mis ta sääl lilledelt korjab? Kui meie uudishimu
pärast ta maha laseme ja ta puu lahti lõikame, siis leiame säält hää peotäie
mesilasi. Sellepärast maha katuselt meie wana armas naaber ja kewade etteknnlutaja!
Lase ta sääl klaperdada, kus armsad sumisejad mesilased puuduwad.
Rähn ja tihane on mesipuu - aiale ka kahjulikud. Suwel ei tee uad nii suurt
kurja, aga talwel ou nad pundele, mis wäljas talwitawad, õtse piitsaks. Talwel,
kui neil metsas toidn puudus tõuseb, asuwad nad inimeste elumajade lähekorda.
Rähn taob oma terawa nokaga wanasse pnntüwesse augu sisse ja wõtab mesilased
säält siis wälja, kuua tihane leuuuaugu juures seisab, wahest ka oma wäikese uokaga
puu külge koputab ja ootab tauuatlikult kuni mõni mesilane juhtub näha olema;
sääl püüab ta siis kinni ja sööb ära pärast seda km ta mesilase nõela on kõrwale
heitnud. Minuti pärast on ta jälle säälsamas walwamas ja kinni püüdmas, seni kui
koht täis saab.
Warblastest ja pääsukestest tehtud kahju üle lähewad arwamised weel lahku.—
Ühed tiunitawad, et warblased ja pääsukesed mesilasi ei söö, kuua teised selle wastu
räägiwad. See on aga kindel, et wara kewade nad halastamatalt mesilasi kinni
püüawad ja sööwad ja aiunlt suwel, tus mnid putukaid küllalt leidub, aiuult rammnsate leskedega lepiwad. Et aga kewadene mesilaste kaotus kõige kahjulikum ou,
tulewad uad mesipuu aiast eemale hoida.
Weel ou mesilaste waeulaseks räästa seltsid, ööpik ja mõued muud wäiksed
linnnd.
Teisest kullest on need ülewal pool tähendatnd linund wäga kasulikud, et uad
hulk putukaid ära hukkawad ja ainult putukate poolest waesel ajal ja halwadel ilmadel püüawad oma nälga mesilastega knstutada.
On küll õigus, et kõik kanad mitte elus mesilasi ei söö, aaa ou küllalt nähtud,
kus kmiad, kes mesipuu-aia lähedal üles kaswauud, mesipuu juures mitte Ütsi ära
nuguuud mesilastega ei lepi, waid ka augu poole hüpates säält seisioaid mesilasi kilmi püüawad ja ära sööwad. Parem, kui kaua, parta ja müsid mesipuude
juurde ei lasta.
Harilik käru-tonn (bufo cinereus) teeb mõnikord suure kahju. Päewiti ou ta
niisketes kohtades warjul, aiuult widewikul tuleb saagi pääle wälja. Ta toidab euuast plttukatest, ussidest ja tigudest, mille pärast ta aedades ja toiljaaedades oodatud
külaline ou. Prantsuse ja Inglise aednikud peawad meelega neid omas aias. Mesipntl-aias ei ole ta sugugi soowitaw wõõras, sest et ta mesilasi, kes onia suure koorma
pärast maha kukuwad, siisgi aga mesipuusse läheks, kiuni püüab; mõnikord teeb ta
õige jnlge tüki: läheb kükitab іпшисшци all olewa lauakese pääl ja püüab rahulikult sääl olejaid mesilasi kinni, et oma kohtu täita. Seda tähele pannes nnsfugust
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lasu ta saadab, sellecza et ta hull putuklid ära sööb, ci maksa ucid mitte sust häwilada, ainult eemale hoidmisest saaks lüllalt.
ЙдіЬШиЬ on tuil mesipuudele kahjulikud. Suwel «ee järele leiluates juhtuwad mesilased sagedasti äuiblilu wõrtu, lus uad tuerejäuillise waeutase, ämbliku,
saagiks langewao.
V tulikad (і;-и11игіа шеіонеііа L.) fui teised putukad on tõik enamasti mee aruiastajad ja mesipuusse pääsedes wõiwad uad palju uiett ära raisata. Kõige rohlem püütalUl mesipuud erilaste ja teiste suuremate erilaste seltside eest laitsta; ueed
selle poolest endistest putukatest weel halwemad, et uad mitte üksi mett ei söö, waid
la mesilaste eneste tallale tttliwad ja ka eiuad ära sööwad.
S i p e l g a d . Mesipuu lähetorras ei wõi ueid mitte sallida, sellepärast, et uad
mee maiusel mesipuusse rouiwad ja mesilasi niikaugele tülitawad ja segawad, et ueed
mõnikord korraga mesipuu maha jätawad ehk pikkamisi jõuu poolest uõrgemats jääwad. Älõuikord pesitawad sipelgad uiesipuus eneses, kus uad mesilaste suureks kahjüts peremehed on.
Mesipuus nõude häwitamiue igakord ei mõju, parem on jälgil järele minna ja
nende pesas uad ära hukata.
On sipelgale pesa ülesleitud, tuleb kurn õhtuni oodata, kus tõik sipelgad losu
luletoad. Pesa leskpaita tuleb tehirekujulitie aul teha, mille sisse leewa toett Шак=
latse; nõuda wõib ueid peaaegu lõili ära hiltata.
Oll uad mesipuus pesitamas, siis ei jää muud nõuu üle lui mesilased teisse
puusse vauna.
M e s i l a s e t ä i (Ьгаіііа соеса) tuleb palju sagedaiuiui ette tui eespool kirjel,
datud putukad. Tihti wõime mesilasi leida, tos nende putukatega laetud ou, iseäranis
otsitoad uad emad wälja.
Seo Wäike putukas ou pool millimeetert pik, teha mnst, wäiksete larwatestega
kaetud; silmi tal ei ole; pea kolme uukeliue ja alla poole päördud, mille kulles .2
lühikest katsumise sarme on. Rind, piht ou tal lühikene, ilma tiibadeta. Putukal
ou kolm paari larwase otstega jalgu, millede, karmade, abil ta libedate asjade tulles
ennast peatada wõib. See putukas elab teiste, mesilaste, kulul ja toidab ennast
mesilaste higist, (ima sünnitab elus poegi ja toidab ueid oma Vedelikuga. Pärast
poole mundawad etldid pojad tuppedeks. Pärast kaheuädalalist tupes olekut tuleb
täielik läislaswauud putukas wälja. Sel ajal püüab la mesilaste tulge seada, kus
ta oma terwe elu aeg mesilase saatja ou. Nende kurnamisel jääwad mesilased laisaks,
töö wastu pääliskaudseleks ja surewad ka sagedasti ära, iseäranis emad, teda uad
lõige rohkem turuawad.
Juhtub ueid putukaid mesipuus ette tulema, peab koho ema ülesotsima ja teda
tiibadest limtihoides pehme harjaga ehk linntt sulega putukatest ära puhastama. Seda
peab tihti kordama. Kõige hõlpsamini wõib neist lahti saada lni mesipnid tihti
pühkida ehk kampsori mesipuu põhja pauna. Meil tuleb ueid harwcmall ette, aga
Saksamaal on neid täisid paljn.

Mesilaste haigused.
Haigust wõib tõutnde lni täiskaswanud mesilaste juures leida.
Tõukude haigused oti: а) tõukude põdemine ja b) mäda tõbi.
Täislaswannd mesilaste juures oti järgmisi haigusi leida: а) nörgesNls (аіопіа),
(Ь krambid ja с) kõhutõbi.
T õ u t u d e p õ d e m i s e l , mis mesipuudes lauuis sagedasti ette tuleb, ou
mitmesugused põhjused: а) kõlwatn ema, b) mittetohatto toit ja 0) tülmetamine,
Esimesest põhjusest on juba euuemalt seletatud. Põhjuseks on see, et ema mtmad
siginemiseks kõlbniatad on ehl sünniwad juba haiged tõugud, kes enne aegu ära surewad. Sellest tuleb siis, et ühes kannus tõuk kastoab, kuna säälsamas lõrwal põeb
ja enamasti ära sureb; muneb ema aga imesti nõudesse kannudesse, siis tühjad katt-
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nud, munad tui ka tõukudega kärjed toit seqammi. Nõnda ou siis luesipuus tõukude
kaswamises suur korratus. Emad, kes niisuguseid tõukusid sünnitawad, heidetagu
kõrwale ja pandagu terwed emad asemele.
H a l w a t o i d u p ä r a st p ü d e m i u e tuled wamasti halwa! uiee kewadel
ette, kus mesilaste! wõimata ou meeleiba ja mett tarwiline jagu walmistada. See
haigus kaob aga jälle ära, nii pea kui mesilased wärsket toitu saawad, millega uad
tõulusi toitma hakkawad.
K ü l m e t a m i s e läbi surewad tõugud enamasti kärgede alumistes osades ja
neis kohtades, kuhu läbijookse» wesi tilgub.
Kewade järsul õhuwahetusel ja ka
pärast kauget tormi ja rahet juhtub sagedasti, et mesilased ei saa kõiki tõutust katta
kas külma wõi jõuu puudusel ja nõuda surewad siis soendamata ja söötmata tõugud
ära. Viiisamasugused järeldused on ka siis kui pikaldase wihtua järele Mesipuu läbi
tilgub ja loest kärgesid mööda alla jookseb, kus saatuse kätte jäänud ulärjaks saanud
tõugud warsti surema peawad.
Tõukude suremitte wõib ta nälja pärast tulla, uimelt — kui ootamata tormi
ja rahe pärast suurem jagu mesilasi meekorjamisel htltka saawad ja järele jäänud
mesilaste jõud suure arwelise tõukilde toitmiseks ei ulata.
Mädatõbi ou lülgchakkaw haigtis, mida tõuk muuast wälja tuletust kuui finni
pitseerimiseni põeb ja mille tätte ta ka wiimati sureb. See haigus hakkad sistkouliast pääle. Tõugtl walimine karw läheb kollataks, pärast poole ioiolet-karwa, kuna
toiimati terwe tont üheks mädakognts muutub, mis hirmsasti haiseb. Mädatõbi on
toaga kardemto tjaigus, niida ütlemata wäiksed elukad — bakteenad — pisielukad —
sünnitawad, kes mesilaste tõntude sisekonnas siginewad ja elus tõtitude keda rikuwad
^lahlltawad). Need pisielukad on nõnda wäiksed, et neid ainitlt kõige paremate snnretstegewate klaaside abil wõib näha: nendest on, wõib ütelda, terwe «us ilni tokln
seatud, sest praeguse ajaui teatakse nendest palju seltsist. Mõnede üle weel taluletakse
aga teiste üle wõib titldlasti ütelda, et nad inimeste kni elajate juures mitmesuguseid
lülgehaktawaid ja kardetawaid haigusi süuuitawad.
M ä d a - t õ b e s t m e s i P t l u pu h a s t a m itle. Seda haigust wõib parandada
tui ta põhjtls teada on, teda kõrwale püüame hoida ja uõuda siis tõukude hukka
saamisele piiri paneme. Tõbe wastu wõib kahte abi tarwitada: а) kas pistelutnd
ära Hillata eht L>) neid tagandada ja kõrwale heita.
Nagu arwata Wõiks, ou esimeue rohkem otstarbeliseni, tuua tegelikult ilmsiks
on tulnud, et ta (tarwitamine) teokstegemine igakord wõimalik ei ole ja nimelt sellepärast, et tõik, mis seda tõbe taotats, ilma kahtlemata ta mesilasi eudid ära hukkaks;
sellepärast peab seda pisielutate ärahukkamise wiisi wäga ettewaatlikult ja mitte järsku
tarwitama.
tuuagi ei toõi ueid mesipuid tarwitusele wõtta, mis nnrjaläinnd mesipnn-aiast
on ostetnd, sest et enamasti ikka mesipuu-aia ärahäwitajaks mäda-tõbi on. Niisama
ei wõi ka а) teistest mesipttn-aedadest nagn raamisid, kärgesid j . m. osta, olgu siis,
tui kindlasti teada on, et nad rikknmata ja puhkad on, b) ega mesilasi rööwima
miilita, c) ta ei wõi ema kui teist mesilasi inäda-tõbe põdejast puust terwe pün ligi
lasta, <]) mesipnud, raamid fui tõik teised riistad, milledel tõbe-pnnga kokkuptlutumist
oli, olgu korralikult ära pilhastatud, s. o. karduli weega ära pestud, mille tarwis
I«»»» gram, wee pääle 1 grm. karboli wõetakse. See hirmus haigus, mis lühikese
ajaga mesiuiku hooletusel terwe mesipnn-aia wõib ära häwitada, ci tnle õnneks meie
juures uii tihti mitte ette.
N ö r g e s t u s (atonia) ou niisugune haigus, kus mesilased oma liikmete painduwuse ja lelldannse loõiuin ära kaotatoad ja suurel arwul surewad. Sakslased nimetatoad seda mai haiguseks, sest et see mai-tuul ette tuleb. Mõned arwawad, et
pihlata (soi-lms ацеирагіа) õitest korjatud mesi mesilaste pääle tahjnliknlt niõjnb,
luna teised käokatalt, wõilille ja teisi selleks arwawad.
K r a m b i d . Selle haiguse juures kukuwad mesilased mesipuu põhja pääle ebt
leiluuaugu ette maha, rabelewaa ja keerlewad selili olles eht laulawad wagusalt ja
liigutawad tramplibtlt jalgu ja keha tagumist õtsa.

Nende lrmnpide põhjuseks ou üks töiste kulul elustaja putukas, (der Parasit)
s т о т aasta huluana mesilaste kulles asuwad.
K õ h u - i õ b l on üks kõige raskematest haiausteft, sest et ta halwa talwega
terwe niesipuu-aia ära hätuitad ja ta kõige paremad puud tema pärast waesuse sisse
IliiilU'wad. See baigus tuleb siis, tui mesilased talwe puhkeajal ci jõua müümisesse
keha osasse rohkel mõõdul kogumid wäljaheidet tagasi hoida ja et ueil wõimata on
eudid wäljapool puud lühendada, siis määriwad nad leunuaugu, seiaad ja ta kärjed ära.
Nagu meie mesilase keha ehitusest teaine, on mesilase wiimane soolikas uiisuaune, niis terwe talwe ajal kogutud wäljaheited enesesse wõib mahutada. Sellest
koormast Pääseb mesilane alles esimesel tewadesel wäljalnrnul. Kogub aga wäljaheiteid uiipalju, et uad euam sinna ci mahu, siis püüawad mesilased eudid keset
talwet tüheudada. Selle eesmärgiga lahtuwad uad kobarast ära ja lähewad lennuaugu juurde, et wälja Icnuata. Ou puus soe, lcuuuauk lahti ja õht inesipuu ümber
mitte wäga külm, siis leudawad mesilased wälja, kas nad eudid siis kas ära rühmdawad ehk õtsa saawad. Sini jälle mesipuus eneses jahe ou leuuuaugul wõre ees
eht kui wälimiuc õhk külm ou, siis jääwad uad mesipuusse ja tühcudawad eudid
leuuuaugu juures ehk kui see ju wäga mustaks saamid, siis seimi mööda eht' ka pesas kus uad ka üksteisa ära määriwad wiimati kaugeks jääwad ja surewad, uõuda
et morn kord terwest puust aiuult uäputäis mesilast järele jääb. Ntrsmmsi mesilaste
puhastamist wõi tüheudamist nimetatakse k õ h u - t ö b e k s . Põhjused, uiiks mesilaste
tagumisesse kehaosasse talwel wäljaheideid kogub, ou järgmised: а) halb toit, b) rohke
toitmiue, с) wee puudus ja d) liig wesi.
H a l b t o i t ou sagedasti kõhu-tõbe põhjuseks. Nagu teada ei ole kõik mee
seltsid ühesugused hääd; kõige paremaks loetakse see mesi, mis lilledest ou korjatud
ehk la seegi mõuitord oma hääduse poolest mitniesuguue on; kõige halwem aga, okaspuudest korjatud mesi. >tuustlikult walmistatud mesi, uagu siirup eht mõued muud,
teewad ka kõhu-tõbe, ainult siirup, mis walgest ehk wiiuamarja suhkrust ou walmistatud, wõib kahjuta mesilastele auda. Ka hää mesi wõib kahjulikuks saada, kui ta
mõnesugusel põhjusel käima hakkab. See mesi pääle selle, et temast palju loäljaheiteid kogub, süuuitab oma käimise läbi mesilaste sisetoinias gaasisi, millede läbi
wiimaue soolikas mesilasel üles paistetab, putuka haigeks teeb, uõuda et ta korratumalt wäljaheidetest lühendama hakkab. Niisamasngtised järeldused ou ta halwaks
läiuud mee leiwal.
Ш o h k e t o i d u t a r w i t a m i u e toob ka kõhu-tõbe, tui lõpusoolitas wäljaheidetest täidetud saab. Pääle mee tarwitawad mesilased weel mee leiba, milles
wäga palju raskesti seediwaid olluseid ou.
itülmaga sööwad mesilased rohkem, mis ka kõhu-tõbele põhjusi auuad. Mesilased tarwitmoad ka euam toitu kui ärritatud saawad, uäit. puu wastu koputades,
raputades, ehk kui hiired puusse tungides neid oma krabinaga hirmntawad, niisama
on ilma emata mesilased rahutud.
Wee p u u d u s wõib niisama tõha-tõbe tuua. See sünnib kahel põhjusel:
wäga soojal talwitamisel ehk mee kristallideks mnutmisel. Et mesi esimesel kui teisel
juhtumisel ohust tarwilikka jagu wett enesesse ei saa koguda ja mesilased muul teel
ka wett ei saa, siis sünnib jäuu ja mesilased jääwad tõhu-tõbesse.
L i i g w e s i toob talwe jooksul alati kõhu-tõbe. Liig wesi sigiueb siis, kui
mesi niisuguses olekus ou, kus ta õhust rohkem wett euesesse kogub, kui seda mesilastele tarwis läheb, nõnda et ta wiimati kärgedest üle hakkab jooksina. Kui mesilased seda mett tarwitawad, kogub ueude tagumisesse kehajaosse rohkesti wäljaheiteid
ning pärast seda hakkab tõhu-tõbi oma häwitawa tööga pääle. Et ülewel tähendatud juhtumine euamasti mesipuus külmema õhnga ahenduses on, siis tuleb sagedasti
ette, et mesilased, kes talwe kobara keskpaigas seismoad ja millede tagumised kehajaod
Wäljaheidetest täidetud ou, kergesti kaugeks jääwad ja uiuuwad.
Niisuguse puu mesilased ei wõi ka õuuelitul wäljalendamise ajal endid ära
lühendada, sest et tagumise kehajao uiuslulid kuluta pärast tüheildainisele ligi ei saa

aidata, ja nõnda saawad siis niisugused mefttojeb wäljapool puud kõik hukka. Ecda
haigust wõid aiuult selwiisil eemale ШЫ, tui mesinik" mesilastele Viae aja wäljalennu ja puhastamise wõimalikuks teeb.

Mesilastest laada,u Kas«.
Kasu, mis meie mesilastest saame, cm kahe sugune: kaudue ja otsekohene, Kaub
seks wõiks meie seda kasu uimetada, kui mesilased taimede sigitamisega saati rohkemdawad; otsekoheseks seda, kus meie mesilaste töö läbi saadud saatisi s. o. mett, tvaha
j . u. e. tarwitame.
M e s i l a s t e kasulik t e e u i s t u s t a i m e d e s i g i t a m i s e j u u r e s .
Katsed ja teadus tuuuistawad, et uõuda nimetatud were segamine, s. o. niisuguste
lähedalt suguliste orgauiliste olemuste wastastikune sugutamine, nende tulewase edeuemise pääle wäga halwasti mõjub, sest uiisuguscl teel puudutvad ja saawad kõlb^
matad ja haiguste idudega iseäraldused üksikute orgauismuste järcltulewas soos alal
hoitud ja edasi kautud, mis wähemas eht kaugemas aruuemises kehalikult kui waiiuliselt uähtawalc tuleb ja sagedasti kaob ta sigiuemise jõud kogum ära. Selle saaduse
alla käiwad tõik orgaulised olemused looma- tui taimeriigist, ainult selle wähega, et
ühede juures siis kiudla saaduse järele süuuib, kuua teiste juures uiisugust kiudlat
määra ja korda igakord just märgata ei ole, mõuikord tulewad ta wäljatoõtted üleüldisest saadusest ette. Loodus Püüab weresegamise eest tema kahjuliste järelduste
pärast mitmel wiisil hoiatada. Et loomad iseseiswalt kohalt liikuda wõiwad, siis
on ka neil wõiiuatik niisuguste isikutega ühendada, kes üksteisest sugulase poolest
kaugel seisawad; niisamasuguses seisukorras on ka mõned toimed, milledel ta iseolew
tohalt liiknmise wõimalus on.
Nagu ineie teame, hakab taim ainnlt siis seemet kaswatama, tni isastsngn sugu
saadnsed emastsngu saadustega ühendatud saawad. Sigitamise tolmu ühe lille päält
teise pääle edasi laudjateks ou tuul ja putukad, kõige euam nendest mesilased, esiteks,
sellepärast, et nad suure hultadeua koos elawad ja suure mee tagawara korjamiseks
palju lillesid peawad läbi täima ja teiseks sellepärast, et iga mesilane mee korjamisel
mesilaste pruugi jäide aiuult ühte seltsi lillede päält mett korjawad. Et see tõsi ou,
wõib kergesti uäha, kui mesilased lnha pääl mitmet seltsi lillesid mööda lendawad,
ja selajal tui üks mesilane ainult ühte seltsi lillede päält mett korjab, teine nendest
aga tõsiselt mööda läheb ja teist seltsi lillesid mööda ümber lendab: wäga harwa
tuleb aga seda ette, tus mesilane ühe seltsi lillede juurest teiste pääle leudab, mida
ta ainult siis seda teeb, kui walitud selts lillesid wäga wähe mett wälja annab.
Uurimised ou tõeks tärnid, et, uäituseks: tatar, tubakas, Rootsi ja walge ristit
heiu, siis rohkem secmireid, rohkem wiljakandwaid pungasid kaswatawad, kni mesilased snnrcl hnlgal nende õied läbi käiwad. Neis kohtades, kus mesilased puuduwad
eht ueid wäga wähe ou, kaswatawad tähendatud taimed kehwalt seemneid, iseäranis
on seda wiljapuude juures märgata.
Näituseks olgu tähendada, et kni Euroopa asunikud Australias wiljapuid oliwad istutauud, uägiwad nad, et puud wäga wähe wilja kandsiwad ilma selle pääle
waatainata, et puiid rohkelt õisi täis oliwad. Nad hakkasiwad põhjnsi otsima ja
tuliwad wiimaks selle otsusele, et waese wiljasaagi põhjuseks putukate puudus on,
kes loiljakandnüsele ligi aitaks. Sellepärast lõiwad nad Euroopast mesilasi, ja tui
ueid rohkem sigiueö, hakkasiwad ka wiljapuud omal säädnslitul wiisil wiljakandma.
Inba sellest on näha, kui kasulik ueid pidada ou. ^lesilastepidaminc saab weel suurema tähtsuse, kui meie seda tähele paneme, kui suurt kasu uad oma töösaadustega,
mee, wähä, liimiga toowad.
M e s i . Häädel aastatel wõib tugew mesipuu kuni 50 klgr. mett korjata.
Sellest arwast kulub sügisel, talwel ja kewadel mesilaste eueste tarwituseks — kõige
rohkem — 20 klgr., nõnda jääks siis inimesele tema waewa ja hoole tasuks umbes

30 klgr. Niisugune kasu on mnidngi harwcmatel kordadel, keskmiseks kasuks loetakse
umbes 15 klgr. mett, millega wäga rahul wõib olla.
M e e t a r w i t a m i n e . Mesi ci ole mitte üksi terweks toidu aineks, waid ka
wäga hääks arstirohuks. Wauasti loodeti temast koguni, et ta inimese eluiga pikendab, mida arwamist meie järelejäänud kirjatöödest wõime leida.
Selle arwamise järele põhjendades uskusiwad greeklased nende ajalooliku elu
algusel, et nende jumalad ainult sellepärast suurematad ou, et uad niisugust toitu
tarwitawad, milles mesi pääaiucks on.
*
Kui kõrgeks mett waual seädusel peeti, ou sellest uäha, et teda Ouuistegija tee
tasaudaja aistija Johannes toiduks tarwitas, niisama wana jutu järele ka Eelias
ja (ilisabet. Wanaaja kirjanikud on mee kohta wäga huwitawaid arwamisi järele
jätnud. Pitagor, näituseks, tõeudas, et tema mee tnrwitamisc mõjul nönoa kaua
elanud (90 ei.) muidu oleks tema 50 elu-aastal juba ära surnud. Demokrit, kui ta
tuudis, et surmatuud juba lähedal oli, ja kartis, et ta oma surma läbi tütardele
takistaks tulewasest juniala- pidustusest osa wõtta, pikendas oma elu sellega, et ta
mett toiduks tarwitas ja teurn lõhua sisse hiugas. Aristotel, kes oma kirjatöödes
tihti mesilaste kirjeldustele ruumi audis, arwas la, et tal elu pikcudamise wõim on.
Niisama suure auu sees oli mesi ta keskaegadel, kus mett wäga laialt söögiks ja joogiks tarwitati ja kus iuimescd teda terwise alalhoidjaks kui wärske jõuu andjaks
pidasiwad ja tema arstirohuks tanoitrnniue kestab ka tänapäewani weel, iseäranis
alama rahwa arstimisel edasi. Arsti teaduses ei ole tal uii suurt tähtsust, wõib olla
sellepärast, et ta apteekides puhastatult muudakse, kas temast arvtiwad ollused wõib
olla puuduwad. EuuenuUcl aegadel oli tema täiesti suhkru asemel. Et mesi kui toit
ja arstirohi suhkrust üle käib, ei ole cuam küsida waja. Mesi on taimede mahla
õrna jaokestest kokkupandud saadus, nõnda et temas tõik ueed jaokcscd olemas on,
mis meie orgauismusele tarwis läheb, sest et temas leidub — suhkur kõige oma
seltsidega, maua walge, raua ollused, sipelga-hapu j . n. e. Mesi on wäga toitew ja
kergesti seediw, nõnda et ta kõik enamasti meie ihu ülespidamiseks läheb. Seda
wõime meie sellest ära näha, et mesilased, kes terwelt (> kuud mesipuus elawad ja
enamasti mett tarwitawad, tuuagi wäljaheüest endid ei tühenda, olgn siis, kui uad
ta ühes meega mee-leiba tarwitawad. Kui uüüd meest jätiseid järele jääks, ei wõiks
mesilased mitte niikaua aega ilma wäljaheiteta olla.
Toiduua pruugitud aiesi teeb meie orgauismuse wärskeks, auuad werele tagawara jõudu, mille läbi terwe keha muuskulitele kõwadas, painduNMs ja kerge liigutus jnnrde tuleb, wärskeadab erkusid, auuad rahulikku und.
Kõigil ueil kordadel, tui uõrlust, tohmetllst ja erkude korratust on nuirgata,
wõib mett hää tagajärjega tarwitada.
Pääle selle hoiab mesi ka külgehatkawate haiguste eest. Iseäranis pruugitakse
teda niisuguste haiguvtc wasmudits, millede süanitajad pisielukad ou; uiisuguscd
haigused on: disterit, tiisik, scharlach j . m. m. Ou tähele pandud, et noorte naesterahwaste kahwatust haiguse ja ,wcrc puuduse arstimisel rauapillid, tui uad mee sisse
oliwad tehtud, palju paremini mõjusiwad, kui ühes silhtruga.
Prantsusemaal ja Schweitsis on mesi rikka kui waese laual, uõuda ou ta sääl
üleüldise tarwitust saauud. Meest walmistntakse mitmesugused wäga maitscwaid ja
terweid jookisid, arwamata weel hulk maitsewaid soolisid ja inainse asju.
J u u s t e a l a l h o i d m i s e m ä ä r e (помада) 25 grm. mesilaste waiku ja
50 grm. koudi üdi, peeneks teha ja segi segada; 150 grm. peru-balsami ja 150 grm.
mett jnnrde lisada; hoolega segi segada ja tarwitamiseks alalhoida.
S o o j a d w a u n i d . (umbes 32" C. ja 25" B.) Wesi, millesse wanu kärgesid ja sugu mett on sisse pandud, mõjub wäga paraudawalt laste kui täistaswauud illjmeste nõrkenud organismuse pääle.
Ü t l e m a t a hää lakk m e s i l a s t e l i i m i st. Segada L00 grm, lille
lmu 200 grm. spiiritust ja N0 grm. terpeudiiui.

Hind 40 кор.

