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Tseremissien mehiläisviljelyksestä.

Voidaan ei ainoastaan sanoa, että mehiläinen hyönteismaail- 
massa on ainoa, joka on valloittanut merkillisen sijan ihmisen talou
dessa, vaan lisäksi voimme väittää sen koko eläinkunnassa olevan 
ensimäisiä, joiden historia liittyy ihmisen aikaisimpaan historiaan. 
Kulttuurin ensimäisten ilmausten ohella on useasti löydetty todistuk
sia mehiläisen ja sen tuotteiden käytännöstä. Niillä kansoilla, jotka 
ovat eläneet sellaisissa seuduissa, joissa mehiläisen esiintyminen on 
ollut mahdollinen, ulottuu mehiläisen tuotteiden tunteminen ja käyt
täminen näiden kansojen esihistorialliselle ajalle saakka. Niinpä on 
Sveitsin kivikautisista paalurakennuksista löydetty hyvin säilyneitä 
reiällisiä saviastioita, jotka on selitetty jonkinmoisiksi laitteiksi, 
joiden avulla hunaja eristettiin kennoista. Sitäpaitsi on samojen 
seutujen kivikautisista organisista jätteistä löydetty mehiläisviljelyk- 
sen tuotteita. 1

Edelleen tiedämme mikä huomattava asema mehiläisellä on 
monien kansojen muinaistarustossa. Se esiintyy mitä erilaisimpien 
kansojen myyteissä, saduissa ja legendoissa, ja niinikään tapaamme 
sen kansojen aikaisimpien oikeuskäsitteiden ilmausten yhteydessä 
sekä niiden taikauskossa.

Tarkemmin asiaa ajatellessa ei näytäkään ihmeelliseltä, että 
mehiläinen jo luonnonkansojen elämässä saavutti tällaisen aseman. 
Hunaja jo semmoisenaan muodostaa huomattavan ravinto- ja nautin-

B e s s l e r , J . G., G eschichte der B ienenzucht. S tu ttg a r t 1886, s. 2.
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toaineen, eikä sen hankkiminen tuottanut luonnonihmisellekään voit
tamattomia vastuksia. Hänen tarvitsi vain löytää jostakin puunon- 
telosta mehiläispesä ja tutustua sen tuotteisiin. Myöhemmin hän 
tuli huomaamaan, että jonkun menettelytavan kautta voitiin mehi
läispesästä saada pysyväinen saalis. Pitemmälle edistyttyään hän 
keksi uusia käytäntötapoja medelle, oppi käyttämään sitä lääkeai
neena ja valmistamaan siitä juomaa. Myöhemmin hän oppi käyttä
mään toistakin mehiläisen tuotetta, vahaa, ottaen sen ensiksi valais
tuksen välikappaleeksi, sekä vihdoin kirjoituksenkin apuneuvoksi.

Alettuaan harjoittaa jonkunmoista mehiläishoitoa, tuli ihminen 
seuranneeksi lähemmin tuon pikku eläimen elämääkin. Moni kohta 
siinä jäi häneltä salaperäisen hämärän peittoon, mutta toisissa koh
din hän teki merkillisiä huomioita sen elintavoista. Hän oppi huo
maamaan niissä järjestystä ja lainmukaisuutta. Joskus mehiläisyh- 
teiskunta jostakin ihmiselle tuntemattomasta syystä kokonaan hävisi, 
kun taas toisissa tapauksissa uusia merkillisellä tavalla syntyi. Kä
sitykseen mehiläisestä liittyi näin jotakin mystillistä, ja sitä, samoin
kuin hunajaakin, alettiin pitää puhtaan ja pyhän vertauskuvana.

Mitä suomalais-ugrilaisiin kansoihin tulee, näyttää mehiläis
hoito monelle niistä sangen aikaisin olleen tunnettu. Tässä suhteessa 
kiinnittävät jo mehiläisen ja meden nimitykset huomiotamme. Sanat 
ovat levinneet kautta koko suom.-ugrilaisen kielikunnan ja toisaalta 
tavataan niille vastineet indogermanisissa kielissä, mutta niiden suh
teet eivät kielentutkijoille ole vieläkään täysin selvillä. Toiset nä
kevät suom.-ugrilaisissa sanoissa lainan indo-iranisista kielistä, kun 
taas muutamat ovat taipuvia lukemaan ne sellaisten sanojen jouk
koon, jotka puhuvat näiden kansojen alkusukulaisuuden puolesta. 1

On olemassa historiallisiakin viittauksia, jotka todistavat muu
tamien suomalais-ugrilaisten kansojen hyvin aikaisin harjoittaneen

1 A h l q v is t  san oo  m esi-sanan o le v a n  n iitä  sano ja , jo tk a  o v a t  y h t e i 

siä  „a a r i la is e l ie  j a  tu ra n is e lle *  k ie lik u n n a lle  ja  e d e l ly t tä ä  la in aa  to is e lta  

ta h i to is e lta  p u o le l ta ;  B u d e n z  jä t tä ä  sanak irjassaan  sen  la in asan an a  k ä s it t e 

le m ä ttä , A n d e r s o n , K ö p p e n  ja  v i im e k s i W ik l u n d  lu k e v a t  sanan a lku su ku - 

la isu u tta  t o d is ta v ie n  jo u k k o o n , T h o m s e n  m a in its e e  sanan n iid en  h a rv o je n  

jou k ossa , jo t k a  eh k ä  v o is iv a t  o s o it ta a  s u k u y h te y te e n  in d o -g e rm a n is te n  ja  

su o m .-u g r ila is te n  k ie lte n  v ä l i l lä .
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mehiläishoitoa. K aramzin huomauttaa CARpimn ja EuBRUQuisin 
mainitsevan, että mordvalaisten maa ennenaikaan oli rikas aino
astaan pedonnahoista, medestä ja jahtihaukoista. Ja tsaari Feodor 
Joanno vitsin aikoina mordvalaisten maa tuotti niin paljon 
mettä, että se oli ulkokaupankin esineenä. 1 Edelleen täytyi perma- 
laisten Moskovan tsaarin alkaessa kantaa heiltä veroa, maksaa oi
keudesta keittää mesijuomaa neljä rahaa soptsalta. 2 Seitsemännen
toista vuosisadan tseremissit tunsivat SMiRNOvin mukaan mehiläis
hoidon kolohoidon (öopTimqecTBo) muodossa. 3

Mehiläishoidon mainitaan metsästyksen rinnalla vielä viime 
vuosisadalla maanviljelyksen jälkeen olleen votjakkien huomattavim
pia elinkeinoja. Ainakin Malmysin piirin votjakit harjoittavat ny
kyäänkin mehiläishoitoa alkeellisen kolohoidon muodossa. K osurni- 
Kovin mukaan ei ole harvinaista tavata Sarapulin piirissä votjak
keja, joilla on 100 — 150 mehiläispesää. 4 Varsinaisen pesämehiläis- 
hoidon (yjiteuoe nuejioBOACTBo) sanotaan heillä olevan uudenaikaisen 
viljelystavan, mutta tällekin kannalle kohottuaan votjakki vielä et
sii mehiläispesuuksia metsästä ja muuttaa ne pesiinsä.5

Uudet metsälait yhteydessä metsien katoamisen kanssa ovat 
monesta paikoin tehneet lopun mehiläishoidon alkuperäisimmästä 
muodosta, kolohoidosta. Paitsi mitä on mainittu votjakeista, tie
dämme kolomehiläishoitoa harjoitettavan Pensan läänin Krasnoslo- 
bodskin piirin moksalaisissa metsäkylissä, sekä nähtävästi samassa 
muodossa Pensan läänin Insarin piirin mordvalaisilla.6 Huomatta- 
vimmassa määrässä tavataan kolomehiläishoitoa kuitenkin metsäseu- 
tujen tseremisseillä, vaikka näilläkin edellä mainitut syyt sekä uu
denaikaiset viljelystavat ovat tehneet tämän alkuperäisen viljelysta
van yhä harvinaisemmaksi. Venäläisten ottaessa haltuunsa Volgan, 
Kaman ja Vjatkan seudut, tavattiin siellä tuhansittain mehiläispuita.

1 K a r a m z in , IIcTopia Focy^apcTBa Pocc. T. IV, ss. 54, 60; T. X, s. 251
2 ibid. T. IX, huom. 767.
3 HepeMHcti, s. 87.
4 E b i r b  BOTaKOBrb C ap a n y jib C K aro  y fe s^ a ; v rt. S m ir n o v , B othkh. s . 111.

5 S m ir n o v , B othkpi. s . 111.

6 S a v k in , V. Ha mopaobckomt* nHejibHHKF. (Hbb KasaHcaaro Oöir. ap- 
xeoji., hct. h BTHorp. T. XX).
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Venäläinen hallitus jätti tämän alkuperäisen elinkeinon rauhaan. 
Kun Kasanin valloituksen jälkeen ryhdyttiin rakentamaan valtion 
rakennuksia, käskettiin säilyttää mehiläispuut metsissä hakkaamatta. 1 
Volgan ja Kaman seuduilla, etenkin Kasanin arkkipiispan perintömailla 
sanotaan X V I—X V II vuosis. mehiläishoitoa kolohoidon muodossa 
harjoittaneen ei ainoastaan „vierasheimoisten" vaan myöskin venä
läisten. Mehiläismiehet samoilivat metsiä mehiläispuita etsien, ja 
löydettyään sellaisia merkitsivät ne puumerkillänsä. 2 Mehiläishoi
toa koskevasta tilastosta käy selville, että Kasanin läänissä mehi
läishoitoa kolohoidon muodossa nykyään tavataan pääasiallisesti vain 
niissä piirikunnissa, joissa tseremissit muodostavat enemmistön. 3 
Seuraavassa aiomme tehdä selvää, miten Kasanin läänin Tsarevo- 
koksaiskin piirin tseremissit harjoittavat mehiläishoitoa. 4

II.

Mehiläishoitoa pidetään tseremissien keskuudessa arvokkaana 
ammattina sekä sen harjoittajaa erityisessä kunniassa. Epärehellis
ten ja huonotapaisten ihmisten ei katsota voivan menestyksellä har
joittaa tätä ammattia. Itseään mehiläistä kunnioitetaan erityisesti; 
mehiläishoitaja ei nimitä sitä tavallisella nimellä mfJTcs, vaan kiertää 
sen jollakin tavalla, käyttäen sen asemasta esim. izi leatök ’pikku 
lintu’, tahi tdydöd jal ’pikku jaikainen’ . Mehiläisen tuotteita, mettä 
ja vahaa, pidetään myös erityisessä kunniassa. Meden katsotaan 
olevan puhtaimman kaikista ruoka-aineista. Kuten jo mainittu, täy
tyy mehiläisviljelijän täyttää muutamia eetillisiä vaatimuksia, ennen
kuin hänen katsotaan voivan toimessaan menestyä. Mehiläishoitoa 
voi harjoittaa vain sellainen henkilö, jonka kotona vallitsevat hyvät 
tavat. Jos perheessä tapahtuu esim. kotivarkautta, häviävät mehi-

1 POKROVSKIJ, I . BopTHHHeCTBO (imeJIOBOACTBO) KaiTb 0,H,HHB H3B BĤ OBB 

HaTypaabHaro xo3HHCTBa 6jiii3b  Ka3aHH bb X V I—XVII bb. (H3b. Ka3. Oönj. apx. 

hct. 3THorp. T. XVII, b. 1). s. 68.

2 Ibid., s. 72.
3 n^ejioBOnc/rBO bb Ka3aHCKoS ryöepmn. Ka3anb 1906.
4 Muistoonpanot ovat tehdyt Unzan kylässä.
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Iäiset. Samaten täytyy niiden, jotka ovat liittyneet yhtiöön mehi
läisiä viljelläkseen, noudattaa muutamia välttämättömiä määräyksiä. 
Missään tapauksessa he eivät saa riitautua keskenään, eivätkä osak
kaat saa harjoittaa vilppiä toistensa suhteen. Jos joku oikeudetta 
salaa tahi anastaa jotakin tuotteista, alkaa yritys menestyä huo
nosti ja hajoaa pian kokonaan.1

Mehiläishoidolla on oma suojelushenkensä, miikS $o<t&$n afta 
‘mehiläisten hedelmällisyyden äiti’. Tälle uhrataan Pietarin päivän 
seuduissa, sen jälkeen kun lehden kasvu puissa on päättynyt. Uh
rina on lammas. Unzan kylässä toimitetaan uhri kylän suuressa, 
aidatussa uhripuistossa, erityisen puun luona. Tsarevokoksaiskin 
Rus-rodan kylässä oli aikaisemmin erityinen puisto (muks-otd), jossa 
mehiläishoidon suojelushengelle uhrattiin; nykyään on puistikosta 
vain pari puuta jälellä.

Kuten yleensä tseremissiläisissä uhreissa, uhrataan mukS £o- 
fM n a^a’llekin toimitettavassa uhrissa kokonainen sarja. Se tapah
tuu seuraavassa järjestyksessä:

1. miikS ajalle (mehiläisten siunauksen äidille) lammas;
2. miikS p iir s^ lle (mehiläisten sallimukselle) oinas:
8. miikS So fian  afian (mehiläisten siunauksen äidin

sanansaattajalle) sorsa;
4. p u rs in  (iiDnäzPlle (sallimuksen sanansaattajalle) sorsa;
5. miikS perke'1 le (mehiläisten lisääntymiselle) sorsa;
6. miikS kaznatfH 'lie (mehiläisten kassanhoitajalle) sorsa;
7. milks saktiä'1 le (mehiläisten enkelille) sorsa.

1 Prof. SuMTSOvin mukaan ilmenee venäläisissä kansansaduissa suuri 
kunnioitus mehiläistä kohtaan. Tämä voi hänen mielestään olla osaksi myö
häistä kirkollista vaikutusta, johtuen mehiläisvahan merkityksestä kirkko- 
palveluksessa. (8THorpa(jj)HqecKoe oöo3phHie XVII, s. 181). E. Jakuskinhi mu
kaan katsotaan muutamissa paikoin ihmisen sielun, ollessaan erillään ruu
miista, olevan mehiläisen kaltaisen (9iHorp. oöo3p. IX, s. 7). Muinaiset pa
kanalliset germanit pitivät mehiläistä pyhänä eläimenä (Bessler, Greschichte 
der Bienenzucht, s. 51).
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Sitäpaitsi rukoillaan kaikissa uhritoimituksissa, niinhyvin yksi- 
tyisuhreissa kuin uhrijuhlissakin, myöskin mehiläisiä. 1

M e h i l ä i s v i l j e l y s  k a s v a v i s s a  puissa.  ( „Ko l o ho i t o “).

Alkuperäisimmän mehiläisviljelyksen perustana on se ilmiö, että 
metsämehiläiset pesivät onttoihin puihin, s. o. mehiläisyhteiskunnat 
ottavat asuntonsa lahoamisen kautta onteloksi muodostuneeseen sei
sovaan puuhun. Kulkutieksi onteloon tarvitsee mehiläinen vain hyön
teisten tahi tikkojen muodostaman reiän puun seinämän läpi.

Ehtona tällaiselle mehiläisten esiintymiselle on siis ensiksikin 
se, että jollakin seudulla on olemassa kylliksi vanhaa metsää, jossa 
tällaisia ontelopuita tavataan. Toisena ehtona on taas se seikka, 
että seudulla esiintyy sellaisia kasveja, joista mehiläinen voi saada 
toimeentulolleen välttämättömän meden. Sässä suhteessa, ovat ku
ten tiedetään, muutamat lehtipuut, etenkin lehmus tärkeimpiä; 
edelleen käyttävät mehiläiset keväällä, jolloin medensaanti on vai
keinta, hyväkseen muutamien pajulajien kukkia.

Jos joku löysi metsästä tällaisen mehiläispuun, tuli se samalla 
hänen yksityisomaisuudekseen. Siinä tapauksessa, että löydön teki
vät useammat yhfaikaa, tuli se kaikkien yhteiseksi omaisuudeksi.

Osoittaaksensa omistusoikeuttansa löytöönsä, pani löytäjä puu
hun merkkinsä (tamya; vanha tseremissiläinen nimitys tiStd). Täl
laiset merkit olivat useimmiten jonkun esineen näköisiä, esim. ka
nanjalan, tadikon, vyössä kannettavan nahkapussin muotoisia, toisi
naan taas paljaita kulmikkaita murtoviivoja. Alkuaan oli suvun 
puumerkki yksinkertaisempi, mutta suvun yhä haarautuessa teki ku
kin siihen erikoisen lisäviivansa eroittamaan sen isänsä merkistä.

1 V rt. Suom .-ugr. seuran aikakausk. XXV, 3 . s. 6.
P en san  läänin Insarin  p iirin  V ertelim in kylässä uh ras iva t m ordvalaiset 

E liaan  päivän aa tto n a  (heinäk. 19 p. v. 1.) m ehilä is tarhassa  lehm uksen  ju u 
re lla  valkean hanhen . ( H 3 b . Ka3aHCKaro 06m. apxeoji., h c t . h  3THorp., T. XX. 
S. 193—194).
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v / x / x v
K uva 1.

Niinpä teki merkin a sitä 
käyttäneen mehiläishoitaj an
poika muodossa b. 1

Luonnon muodostamasta me- 
hiläisontelosta, ei sellaisenaan 

voitu ottaa ulos mehiläisen tuotteita, sillä aukko, 
josta nämä kulkivat koloon, voi olla aivan pieni 
ja puu muutoin ympärykseltään eheä. Tätä tarko- 
tusta varten tehdään puuhun pitkähkö aukko. Tämä 
suljetaan kahdella puukannella (jaktem). (Kts. kuva 
2). Koko laitosta nimitetään pops'iksi. Kanteen teh
dään neljä pyöreää pikku aukkoa, sekä alimaisen 
kansipuun alapäähän vähän suurempi kulmikas lovi. 
Koko aukon pituuden määränä pidetään 1,5 arssi- 
naa, leveyden 2 versokkia. Joskus lyötiin kansi- 
puiden molemmille puolille naula niitä kiinnipitämään. 
Sitäpaitsi varustetaan kansipuut päältäpäin, jotta 
mehiläispuu tulisi suojelluksi tikkojen hävitykseltä 

kahdella hienohkolla, tiheäoksaisella kuusen karangolla, joiden oksat 
ovat katkaistut ja teroitetut teräviksi piikeiksi. Nämä karangot 
kimitetään puunauloilla kansipuiden päälle, niin että niiden välille 
jää vain versokin suuruinen loma.

Mutta usein sijaitsi mehiläiskolo kymmenen, jopa viidentoista 
metrinkin korkeudella oksattomassa ikihongassa. Tällöin oli mehi
läispesän kokeminen ja hoito ilman erityisiä apuneuvoja mahdoton. 
Tätä varten keksittiinkin erityiset kiipeämislaitteet, jotka osoittavat 
suurta harkintaa ja kekseliäisyyttä ja nykyisessä muodossaan var
maankin ovat pitkän kehityksen ja lukuisten parannusten tulos.

Kiipeämislaitteisiin (fiops kandra) kuuluu ensiksikin taivute
tusta lehmuksesta tehdyt, rautaisilla kynsillä varustetut jalkineet, 
„rautajalat“ (M rtM  jal). Ne sidotaan jalkoihin hamppunuorasiteillä 
(kuv. 3). Edelleen kuuluu niihin pitkä, niinistä punomalla valmis-

K uva 2.

1 Prof. Y r jö  W i C H M A N N i n  suullisen  tiedonannon m ukaan tek iv ä t vuo- 
ritse rem issit K ozm odem janskin piirissä ko tona sam anlaisen  puum erk in  kuin 
m ehiläispuuhunkin , jo t te i  om istuso ikeu tta  vo ita isi teh d ä  riidanalaiseksi.
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tettu köysi, jonka toisessa päässä on istumalaite (kuv. 4, a) sif$m$- 
olmd, sekä pidäkenauha (Jcery^nerb). Toisessa päässä liittyy köyteen 
väliköillä varustettu kaksinkertainen köysisilmukka (lerjrjä), jonka 
toinen pää niinikään on silmukallinen, toinen päättyy solmuun.

Kiipeämään lähdettäessä pannaan kaksinkertainen silmukka- 
nuora puun ympäri ja otetaan nuoran molemmista päistä kiini. No
jaten vuoronperään „rautajalkoihinsa“ ja silmukkaan, heittää kii
peäjä sitä kerta kerralta ylöspäin, kunnes on saavuttu tarpeelliselle 
korkeudelle. Täällä pujotetaan silmukka puun ympärille ja laitetaan

K u va 4-

K uva 3

kuntoon istuinlaite. Kireälle puun 
ympärille vetäytynyt silmukka kan
nattaa istujata niin, että hän voi 
turvallisesti vapaana työskennellä.
(kuv. 5). Alaslaskeuduttua heittää 
hän taitavalla nykäyksellä kiipeä- 
misnuoran solmun irti silmukasta, 
jolloinka nuora vapautuu ja irtautuu puusta (kuv. 6).

Hunaja kootaan koloista Eliaan päivän (heinäk. 20 p. v. 1.) 
seuduissa. Tällöin otetaan ontelosta kennot alimaisen kansipuun 
kohdalta, yläosa koloa jätetään mehiläisten omiksi tarpeiksi. Pui
tansa kokemaan lähtevä mehiläismies ottaa mukaansa paitsi,‘kiipeä- 
mislaitteita nahkaisen laukun, pienen puuvanteen ja puulapion. Ko
lolle kiivettyä irroitetaan alimainen kansipuu ja sisällys otetaan puu- 
lapiolla laukkuun, jolloinka mukana oleva vanne pitää laukun suuta 
avattuna.

Tämän perästä jätetään koskematta seuraavaan kevääseen 
saakka. Loppupuolella huhtikuuta, maan alkaessa jo paljastua lu-
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mesta, käydään mehiläispuita katsomassa. Tällöin irroitetaan ylem
män kansipuun ala-osan kohdalla olevat tyhjät kennot, sekä, jos 
hunajaa näyttää vielä runsaasti olevan jälellä, otetaan noin kolmas 
osa jälellä olevasta kolon sisällyksestä, alhaalta päin lukien.

K uva 5.

Edellä kuvaamamme mehiläisviljelystapa oli jossakin määrin 
mahdollinen alkuperäisimmälläkin asteella olevalle ihmiselle, mutta 
semmoisenaan se ei voinut muodostua erittäin tuottavaksi ja suuri- 
arvoiseksi. Mehiläispuiden löytäminen oli tietysti harvinaista ja täl
laisia saattoi tavata vain harvassa siellä täällä. Niiden etsiminen 
ja kokeminen vaati paljon aikaa ja vaivaa. Mutta kun oli edis
tytty tarpeellisen pitkälle, keksittiin keinoja tämän luonnon viljelys- 
tavan edistämiseksi keinotekoista tietä, s. o. alettiin valmistaa kei
notekoisia mehiläispuita.

Niinpä nykyään tseremisseilläkin, missä kolohoitoa vielä har
joitetaan, tavallisin mehiläisviljelystapa on tehdä puuhun keinotekoi
nen sisusta, ja odottaa kunnes mehiläiset asettuvat siihen.



10 A. H ämäläinen. XXVI, i

Kolon tekoon käytetään, paitsi tavallista kirvestä, kaiverrus- 
kirvestä ((.lasko, kuv. 7) sekä pitkävartista kaiverrustalttaa (nilsTce, 
kuv. 8). Koloa tehtäessä hakattiin ensiksi aukon suuruinen syven
nys, sitten koverrettiin puun sisusta tarpeen mukaisesti ontoksi ja 
peitettiin aukko kansipuilla niinkuin edellä on kerrottu. Kolopuita 
valmistelevat mehiläishoitajat keväällä kelirikon aikaan, jolloin on 
runsaasti vapaata aikaa. Mehiläispuiksi valitaan tavallisimmin suu-

K uva Ö.

ria honkapuita, mutta voidaan tarkoitukseen käyttää suurta tammea 
ja lehmustakin. Paikaksi valitaan mieluimmin jonkin joen läheinen 
seutu. Mehiläispuita saattaa yhdellä omistajalla olla sataanviiteen- 
kymmeneen saakka. Omistusoikeuttaan osoittaakseen asettaa kukin 
puuhunsa omistusmerkkinsä.

Nykyään, kuten jo mainittu, tehdään mehiläispuita vain har
voissa paikoissa, sillä yhteismetsissä ei ole tätä varten sopivia puita, 
ja valtion metsiin saa paikotellen vain erityistä maksua vastaan 
niitä tehdä, paikotellen on se kokonaan kiellettyä.
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Tällä kannalla oli mehiläishoito mahdollinen niin kauan kuin 
ihmiset kunnioittivat toistensa omistusoikeutta. Entiseen aikaan tur- 
vasikin puumerkki kunkin mehiläispuut vieraiden kosketuksilta. 
Usein jättivät mehiläismiehet kiipeämislaitteensakin metsään puit- 
tensa seutuville, ollen turvalliset siitä, ettei kukaan koske vieraalla 
merkillä varustettuun puuhun. Sattui kuitenkin tapauksia, jolloin 
mehiläisvaras kävi kokemassa puita. Tällaisten varalta keksi mehi
läishoitaja varkaalle säälimättömän koston. Huomattuaan vieraan 
käyvän puillansa, viilsi isäntä kiipeämislaitteen köyden eräästä huo
maamattomasta paikasta (pidäkenaulan uurteesta) poikki, niin että 
se vain vähän jäi pitämään. Kiivettyään kololle asettautui varas 
istumalaitteelle, mutta hänen painostaan köysi katkesikin ja hän 
syöksyi korkeudesta päistikkaa maahan.

Tällaisten tapausten käydessä asutusten kasvaessa yhä tavalli
semmiksi, täytyi mehiläismiesten miettiä keinoja niiden poistami
seksi. Sitäpaitsi vaati kaukana asunnoista hajallaan olevien mehi- 
läispuiden hoitaminen paljon vaivaa ja aikaa. Tämän vuoksi tah
dottiin saada mehiläispuut lähemmäksi asuntoa ja ahtaammalle alalle. 
Näin syntyivät liikkuvat mehiläispöntöt eli -patsaat (omarta), ja me
hiläishoito kehittyi alkuperäisestä luonnonviljelyksestä säännölliseksi 
mehiläishoidoksi.

Pö n t tö h o i to .

Edellä esitetyt syyt yhteydessä metsien vähentymisen ja uusien 
metsälakien kanssa ovat tehneet kolohoidon yhä harvinaisemmaksi. 
Sen sijaan on tseremisseillä samaten kuin votjakeillakin tullut pal
joa kehittyneempi tapa, mehiläisten viljeleminen irtonaisissa pön-
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töissä.1 Näin on mehiläishoito siirtynyt metsästä ihmisasuntojen 
lähelle, joko erityisiin mehiläistarhoihin taikka mehiläishoitajan puu
tarhaan eli vihannesmaahan (pctlcföa).

Pöntöt valmistetaan keväällä tahi kesällä, milloin on riittävästi 
vapaata aikaa. Ne tehdään noin 2 intr. korkuisiksi; sisus koverre
taan samanlaisilla aseilla kuin mehiläiskoloa seisovaan puuhunkin 
tehdessä ja aukko varustetaan samantapaisilla kansipuilla. Mätäne- 
misen estämiseksi peitetään pöntöt niinen tahi kuusen kuorella ja 
asetetaan kivi- tahi puualustalle.

K uva 9.

Tämä keinotekoinen pönttö vietiin metsään ja ripustettiin kor
keaan puuhun odottamaan, kunnes mehiläisyhteiskunta oli ottanut 
siihen asuntonsa. Pöntöt ripustettiin tavallisesti metsään niityn reu
naan tahikka joen rannalle. Kun mehiläispesue oli asettunut pönt
töön, irroitettiin se puusta ja vietiin kartanolle, jossa pystytettiin 
pellon pientarelle, vihannestarhaan tahi erityiseen mehiläistarhaan, 
joksi valittiin aukea paikka lehtimetsässä mieluimmin joen seutu
villa (kuv. 9).

1 Sm ir n o v , puhuessaan  vo tjakk ien  m ehiläishoidosta , sanoo vä liasteena 
kolohoidosta pön ttöho itoon  m eh iläistarho issa olleen tav an  ripu staa  p ön tö t 
korkeisiin  puihin. K u ten  seu raavasta  käy selville, kuuluu täm ä tap a  koko
naan jä lk im äiselle  m ehiläishoidon astee lle. (Vrt. S m ir n o v  B o takh , s. 111.)
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Sen mukaan kuin mehiläishoitaja yhä enemmän tutustui mehi
läisen elintapoihin, edistyi hän vieläkin pitemmälle ammatissaan. 
Kun oli opittu tuntemaan emon merkitys mehiläisyhteiskunnassa 
ja pyydystämään parvia, ei ollut enää tarvis ripustaa pönt
töjä puihin odottamaan, että mehiläiset ottaisivat ne asunnok
seen. Nykyään varustaudutaan paikotellen säkistä ja metalliverkolla

K u va 10.

K uva 11.

tehdyllä naamarilla, puukauhalla, sekä säkillä, jonka suuta niinen 
pinnasta tehty vanne pitää pingotettuna ja pyydystetään puun ok
salle asettunut mehiläisparvi säkkiin (kuv. 10).1 Suuren vaatteen 
alla etsitään joukosta mehiläisemo, joka vangitaan pieneen puiseen 
häkkiin (muks-afia seUek) (kuv. 11). Tämä asetetaan pönttöön, jol-

1 P arve illessaan  (s. o., kun vanha m eh ilä isyh te isku n ta  uud en  em on 
sy n n y tty ä  jak au tu u  kahtia) a se ttu v a t m ehiläiset puu n  oksaan tih eään  sul
lou tu n eek si ryhm äksi.
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loinka emon seuralaisetkin alkavat pitää sitä asuntonaan. Kun asuk
kaat ovat kotiutuneet, vapautetaan emo vankeudestansa. — Kuinka 
paljon viimeksimainituissa tavoissa saattaa olla uudenaikaisen mehi- 
läisviljelyksen vaikutusta, on vaikeata määrätä.

III.
»

Sen perustalla, mitä edellä on esiintuotu, ei tietysti mitään 
ratkaisevaa voida sanoa mehiläishoidon alkuperästä ja iästä kysy
myksessä olevilla kansoilla. Tämä edellyttää perinpohjaista tutus
tumista sekä suomalais-ugrilaisten, että muutamien muiden kansojen 
vanhoihin mehiläishoitotapoihin ja mehiläisen merkitykseen niiden 
tarustossa ja mytologiassa. Tässä suhteessa ovat tietysti tiedot tältä 
alalta länsisuomalaisista kansoista tärkeät. Rajoitumme tässä suh
teessa vain muutamiin viittauksiin. Liiviläisten mainitaan muinoin 
olleen tunnettuja mehiläishoidostaan. Nyt ovat siitä muistoina jäl
jellä ,,paksut, harmaat mehiläispatsaat, joita siellä täällä näkee kal
lellaan puutarhoissa ja pensastoissa". Näiden mainitaan olevan teh
tyjä »pitkistä puuntyvistä, jotka ovat olleet sisältä lutoja, tahi joita 
on vartavasten ontoiksi koverrettu".1 H enrik  L ättiläinen kertoo 
virolaisten ja liiviläisten mehiläispatsaista ja meden käyttämisestä.2 
Lättiläiset ovat myöskin harjoittaneet kolomehiläishoitoa ja käyttä
neet jonkunlaisia kiipeämislaitteita. Mehiläispuiden (arbores apuni) 
hävittäminen oli syynä lättiläisten ja liiviläisten liittoon saksalaisia 
vastaan, jonka seurauksena oli kristinuskosta luopuminen ja veriset 
taistelut.3

Voitaisiin ehkä olettaa länsisuomalaisten oppineen mehiläis
hoidon liettualais-lättiläisiltä. Mutta mahdollista on myös, että

1 Alho (Vallin) V., Liivin kansa, sen en tisyy s ja  nykyisyys, s. 129.
2 ibid. s. 130.
3 B i e l e n s t e in , S tud ien  aus dem  Grebiete der le ttisch en  Archäologie, 

E thno g rap h ie  u nd  M ytbologie. B iga 1896. s. 2—3.
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mehiläisviljelys alkuperäisimmässä muodoissaan olisi ollut tunnettu 
jo alkusuomalaisille heidän Itämeren rantoja kohden siirtyessään. 
Edellä esitetyn nojalla voidaan ainakin sanoa mehiläisviljelyksen 
Volgan suomaloisilla olleen kaukaisista ajoista tunnetun. Ei liene 
mahdotonta, että mehiläishoito alkeellisimmassa muodossaan toisten 
luonnonelinkeinojen rinnalla oli tunnettu jo suomalais-ugrilaisella 
alkuajalla, ja että esim. tseremissit tältä kannalta olisivat omaperäi
sestä kehittyneet mehiläishoitotapoihin irtonaisissa pöntöissä.

Lopuksi viitattakoon parilla sanalla mehiläisen ja meden ase
maan suomalaisissa loitsurunoissa. Näissä mehiläinen esiintyy (voi
teen ja tulen sanoissa, raudan karkaisusanoissa) k ä s k y l ä i se n ä ,  
joka lähetetään hakemaan mettä tahi voidetta sekä tulen sanoissa 
noutamaan akkaa Pohjolasta. Mettä lähetetään mehiläinen hakemaan

Kuuen kukkasen nenästä,
Seitsemästä heinän päästä.

Edelleen noutamaan sitä Metsolasta ja Tapiolasta, sekä voiteen 
noudantaan

Tuurin uutehen tupahan 
Palvosen laettomahan;

tahikka

-------- Luojan porstuahan,
Kamarihin kaikkivallan.

Mehiläisen tehtävä voiteen valmistuksessa vastaa useilla kan
soilla tavattavaa käsitystä hunajasta lääkeaineena. Lähettinä tava
taan mehiläinen esim. mongolilaisissa saduissa, joissa se, SuMTsovin 
mukaan, esiintyy paratiisin käskyläisenä.1 Sarttien legendoissa val
kea mehiläinen esiintyy jumalan sanansaattajana, samoin romania-

1 Vrt. S it m t s o v , N. F., H3i> C K a 3 a H in  o n n e j i a x ^ .  Ö T H o r p .  o ö o 3 p .  XVII, 
s. 178-180.
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laisessa maailmansyntysadussa. Koska tällainen piirre esiintyy sel
vänä ainoastaan mongolilaisissa saduissa ja legendoissa ja kun siitä 
muualla tavataan vain vähäisiä viittauksia, pitää S umtsov näitä 
jälkimäisiä edelliseltä taholta saatuina. Sitävastoin hän asettaa erään 
votjakkilaisen sadun hyttysestä ja pääskysestä läheiseen yhteyteen 
mainittujen mongolilaisten kanssa.

A. H ämäläinen.


