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J.Vlesilased. -- -----
I. .1.•1esi on oluline toitaine inmmese organismile.Peamine osa meest 
\taime suhkur) imbub verre otsekohe, seer'ärast aitab körvaldada keha 
v8.s imust j n e j n e. 
~jalool~selt tunti .mesilast ja mett juba 3000 a enne ar.Sest Araa

bla muum1ates on le1tud meevahG. olluseid. 
J~ ini:r:-k~ha vastupanu. tugver;d~miseks on.näi~.k~suta~ud ~·l'laalimasöja 
aJal pohJal8stud Ingl1se re1S1laeva'1Lus1 tan1a"ulestostm1seks ette 
valmistamiseks söödetud iga inimesele(tuukrilE) IüO klg mett. 
Viimastel ~uudel kuni 3/4 klg.mett päevas. 
2.i>~lesila.ste pölvenemine: 

i•ie i le tuntud meemesi lased pö lv enevad kurnalas test (me tsmeälilased) 
Aa erilased kuuluvad sama sugukanda ja erilasi tunneme ka mitmeid 
liike.Neist üks suuruselt palu tugevama kehaehitusega nimetake vaa•
la.seks.Vaablasel on ;>alju suurem "kihvti"kogus,s.p. väga valus. 
~·le s i lase JJnöe lamine" erine D eri lase "nö elamisest 11 sellega t et me s i
lase nöel jääe kinni,sellel on haralised kisud kÜljes ja peale nöe
lamist mesilane sure1D 9sest äralennates kisulD ISIÖelakogumiku välja . 
.. Eestikeeles mesilase nimetus vihjab meele. . 

Näit: r otsi keeles ~i-honungtBee-honey,mjot-ptsela~vene k.) jne. 
- Hesilaste töugu on ca 1500 liiki,neist ca 250 liiki leidu~ meie 
laiuskraadi all. 
Aga meetootjaid mesilaste liike leidub ainult: 

-kollane I ta. lia me s i lane 

-Aust.ri.a vöi nn krani m.e.silane on pärit.t\8.rpaatia ja 

Balka.ni mägimailt. 

-Kaukasia- hall mägimesilane 

-.Föhja ~uropa-tumemesilane(Rootsi,Pöhja ~aksamaa, 
~esti,Soome Jne. 

-Ameerika kuld-kollane. 

j. l"les ila s pere( sü lemi) koo sse i sus on: 

-mesi lasema 
-isamesilane llesk) 
- töölime 

~orma.alne mesilaspere koosne@ harilikultuhest paaritunud mesilas
emast,kevadel-suvel.täiel meekorjamise ajal kuni 70-80.tuhat töö
mesilast,ja suvel kuni paarsada isamesilast vöi leske. 
llesilasem_g. on ainuke täielikiJ.lt väljaarenenud ,suurema kehamöödU6a 
,ja raskusega isend.Tema pikkus vöib-olla 18-25 mm,ja kehakaal 
0,25-0,28 miXiigxxmmi.gr. 
Emamesilane paaritu• 3-4 päeva peale koorumist. 
Paaritumisel saa• o-20 miljonit isarakku,mune~ ööpäevas kuni 2000 
muna(rakku),aastas kuni ca 150 000 muna. 
Emamesilane vöi~ elada kuni 5.aastat. . 
Emamesilane välislende ei tee,peale paarituslennu.lüks kord) 

Isamesilane(lesk) Neid on mesilasperes väike %,Tugevas mesilaspe
;;s-vöi'i~id ettetulla kuni paartuhat.Paarituslenn~le le?davad 
välja kuni 6-7 leske.Peale ülesande täitmist sure'B ~~.tt~31~· 
Leskede kasvatamine ja ülalpidamine on väga kulukas ulesanne,sest 
neid toidetakse,nagu emamesilastki nn ammmesilaste poolt. 

Töömesilane.Normaal eluiga on töömesilasel kuni 36-37 päeva.Aga 
talve ;eriõ odi 1 t:t.../e::t 6 t<u n/ ,K.(.{t.t.5 t< u t-t p Str? t2 h k e 1/ ad co .e_ 
fJ e t:r./ e /' ' t /.... a S 1-z" 5 f (> 11 el cJ , • 
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Iöö~ila~ ül~gQed !ema_elual~_JQoksu1: 

2-3 päeva tare (me s i puu) korrashoid: peamiselt kärgede pUhastamine 
meekannude poleerimine~"prahi"vä javedamine jne.jne. ' 

3-I3 päevani:ema söötmine,vak ade söötmine,n.n. ~es±lased. 
I3-I8 päevani kärgede ehitamine 

I8-2I. " valveteenistus.Aga. ka. käiksugu tööde tegemine. 
2I-3o/37 päevani saagi korjamine. 

Töömesilase pöis mahutab 40-45 mg nektari~missugust ta lille vBi 
puu öitelt imeb. 

Meepöie täitmiseks veab mesilane lendlema kuni 100 öiele. 

ühe kilogr.meesaamiseks peab mesilane lendama 2u.miljonile valge

ristiheina öiele. 

Meetaimede meesaamise keskmised normid(kg-des ha-lt) 

Kanarbik 200 
Valge mesi kas 
J.vles iohakas 
Paju 
Pärn 
Kurgirohi 
Tond.ipea 
Tatar 
Vaarika s 
Harilik vaher 
Öunapuu 

200 
IOOO 

I 50 
IOOO 

200 
·270. 

70. 
IOO 
200 
20. 

Siin on toodud ainult suurema saagi vöiroaluste taimede-puude 
nimed 

l~les i 
Mesi saadakse 1~~ktaii,yaha ja meeleiva(suira)segamise6a 
lVJee koosseis: 

20~b vett 

G, 5 % mineraale 

Sest 4% meekoosseisust on alles 

K-kalium(kaalisool) 
Ga-kaltsiumi(lu8i) 
lVlg-magneeium •. 
J?e-rauda jne •••• r;; N-lämmastik 

kindlakstegema ta. 

Peamine aine:Viinamarja ja puuvilja suhkur 75/76 %. 
Mett kasutada alla 40 soojuskr. 
N.ee keemiapunkt on 80 kr. 
Kui tahetakse hangunud mesi vedalaks muuta,siis asetage purk 
alla 40,gr vette. 

Mesilasmürk 

J.vles ilaeernurk on värvi tu iseloomuliku lö:·magavedelik 

K - ö}).us kiiresti kristalliseerub 
- - s1salda~ ~eale teiste ainenete 2,6 % väävelt 
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Mürki produtseerivad I3-20 päevaaed mesilased(mitte lesed) 
Ühelt mesilaselt saab kon·aga ü,3 mg mürki. 

Esimesed mesilasmürgi preparaadid valmistati Saksamaal I92/.a. 
apikosaan 
forapin 

l'1es i lasmürki kasu takse süs~imis teks ja salwdeks. 
J.vlürk on me s i lase tagumises otsas, nn mürg ikogumikus ,mille sees ört 
mürginöel,mis on mesilase kaitsevahend. 

Aui mesilane on nahka torganud,jäab nöel kisadega kinni ja mesilane 
äralennates kisub nöela koos mürginäärmete kogumiku välja ja mesilcm 
sureb •• Viimasel ajal kasutakse mürgi kogumiseks nn klaasplaate,kUs 
juhitakse nörk elektri vool läDi mesilaste ja need torkavad klaas-
pinnale, ilma et ise sellest viga saaks. . . 
~öela tömblemine nahka kestab 5-6 minutid(isiklik katsetus) 

Paljud inimesed on mesilasmürgi vastu väga allergilised.l•lesilasmür.si 
sattumine organismi tekita~ paistetuse,mis kesta8 ligi kolm päeval 
Saksamaal sain mina mesilasmürgi kuuri kuni 2I süstimist. 
Rootsis olen lasknud endale "torkata"korraga 50 nöela.i.vlesilasi karja 
ti vöilille öidelt. V~ ?O ~~ 
ll1es i lasmÜrki kasutaks e: reumaat il is te 'r1aiguste vastu, bronhidi-astma, 

allergiliste tunnuste vastu jne. 

'r2ruvaik 
i"lesilaskitt,bikittlr.k.) J2!:0opolis - ~-~- ----- ---~-
Aine millegamesilaerecr-troöpavad taruseinte pragusid ja ebatasandusi. 
värvus el t on proopo li s tumepruun ki t ti taoline aine .iTärvuse helk VÖi b 
ka veidi vahelduda. 

Praopolis on rahvusvahe.~iselt tuntud ja kasutatav,peale Rootsi. 
A.uuldavasti olevat nn halsolivs h_ärides müüa vaiku 60 kr gramm?'?? 

Proopolis on mörkja maitsega,kasepunga löhnaga,paks vaigune kleep 
aine 

vaigu koosseis: " 
taime vaike 50-55 ~ 
vaha 30-40 ~ 
eetrilisi ölisid 8-IO % 
öietolmu 5-IO ~ 

Taruvaik takista)> mitmete haiguste pisilaste arenemist 
-parandab haavu ja paiseid 
-leevendab valusid 

kasutakse - nohu ,grippi, keskkörva pöletiku, astma, tuberkulo 
nahahcdguste ,hambahaiguste jne jne vastu. 

fravimiseks) 
Taruvaik säilitakse ca 200 gr.ca 25 mm l~~imöödugad.l<:uulikeste:O, 
asetakse tsellovanxi v.M::txt.:iHK:mrfi~~ v€1i9~gamen 1 patter1s:>e 
asetakse kinnisesse klaas pur~1-n1ng 01 a 

pimedas,kuivas ruumis.(kuiv ja jahe) Säilib kuni 5 aastat. 

Praeguses Eestis kasutakse artimisteks kuni II preparaati. 
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Mesinduse arenemine bestis. 
Esimesed andmed mesilastest on juba Läti Hindreku kroonikas I200~.a. 
Arvatavasti vijeldi ka siis juba nn."metsmesindust".Sest siis ei 
tuntud veel kodumesiln.si ja praegu tuntud mesipuid v1:.ii tarusid. 
Toll ajal pesiteesid meilased puu consustea • 
Ja selle eeskujul hakati I6.dal sajandil kodu ümbrusesse valmistama 
pakk tarusid,vöi midagi selle sarnast ja asetati need 3-4 mtr. 
körgusele -karude pärast. 
Tegelik kodumesilaste pidamine algas Eestis XVI11.sajandil ca 

I'/00 aa~tatel, 
Juba 1760 a saadeti mesilasi Soome.Ja juba Peeter Suur,Vene tsaar 
olevat Tartust saanud oma möisasse mesilasi. 
Eestis kasutati 1800.del aastatel pakk,laud,ölg tarusid. 

Esimene mesinduse organisatsioon Eestis asutati I899a Viljandis-, 
"Viljandi lVIesilas tepidaj a te Sel} s" ja sellest peale algas teadlik 
mesinduse arenemine. 

Eestis oli R.Rootsi andmetel : 1939.a. 
I944.a 

19'l7·a· 

ca 109.000 tar:J. 

17.000 11 11 

" 6t.OOO " 

( söj aaeg) 

Äindlasti vöi~ üteldatet Eestis 1930.-tel aastatel oli tarude 
arv suurem,sest paljud ei registreerinud ülde oma mesipuid,kuigi 
registreerimine oli nöuetav,haiguste ära hoidmiseks. 

Ed Karj el 


