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Tekijän esipuhe.

Olen tätä teosta kirjoittaessani seurannut paitsi omaa 
pientä kokemustani omassa mehiläistarhassani sekä havain
tojani Saksassa viime kesänä, useissa mehiläistarhoissa, 
myöskin teoksia: »Deutsche Illurstrierte Bienenzeitung’eja», 
vuosikertoja 1909, 10 ja 11, »Leipziger Bienenzeitung’eja», 
vuosikertoja 1909 ja 1911, sekä senlisäksi teoksia: »Unsere 
Bienen» von Aug. Ludvig, »Leben und Zucht der Honigbiene» 
von D:r O. Krancher, »Handbuch der Bienen kunde» von 
Prof. D:r E. Zander, sekä herrojen, Mikko Ilkan ja Kaarle 
Vanamon kirjoja. Monet kuvat olen saanut tri O. Krancher’- 
ilta Leipzigistä.

Suomennostyössä on minua avustanut herra ylioppilas 
Sulo Koskenoja, jolle lausun kiitokseni saadusta avusta.

Paljon apua olen saanut monessa asiassa Hämeenlinnan 
venäläisen seurakunnan kirkkoherra A. Schaharoffilta, sekä 
Möhnersdorffin mehiläismestarilta O. Weberschock,ilta, 
joille lausun kiitokseni.

Kiitän myöskin meidän omia kotimaisia mehiläishoita
jiamme etenkin rouva Ida Vuoriota, pastori Alfred Mäkistä, 
konsulentti H. Järvistä, sekä ylioppilas Lauri Tuomasta, 
joista rouva Vuorio ja hra Tuomanen ovat hyvin paljon näh
neet vaivaa teokseni syntymisessä minulle antamillaan huo
mautuksilla ja neuvoilla. Konsulentti H. Järvinen on taas 
etevänä ammattimiehenä lukenut korehtuurin ja siinä san
gen paljon asiallisia huomautuksia tehnyt.

Vihti kesäkuulla 1912.
Tekijä.



Monissa piireissä on ryhdytty tositeolla pohtimaan vä- 
hempituloisten ja etenkin pienviljelijäin taloudellista ky
symystä. Hyvin polttavaksi on tämä kysymys tullut myös 
mehiläismiestemme keskuudessa. Tähän asti saavutettujen 
kokemusten nojalla on tultu näet siihen tulokseen, että me
hiläishoito maassamme menestyy hyvin ja vieläpä kannattaa 
eikä vain kannata, vaan antaa lisäksi sievosia tuloja. Sik
sipä useat mehiläishoitajistamme ovat uhranneet kallista 
aikaansa ja varojansa saadakseen mehiläishoidon leviämään 
sivuelinkeinona mitä laajempiin kerroksiin kansamme kes
kuudessa. Tätä varten ovat useat antaneet valtion, yhdis
tysten ja seurojen avustamina mehiläishoitokursseja, käy
neet tutkimusmatkoilla, puhuneet ja kirjoittaneet paljon. 
Vähään aikaan on jo ilmestynyt useampia teoksia tältä alalta. 
Kaikki nämät ovat vaatineet suurta uhrautuvaisuutta. 
Mutta työ on kallis, jalo, tarkoitus hyvä, epäitsekäs. Näin
ollen eivät vaivat merkitse mitään, kun on kyseessä uhrau
tuva rakkaus kansalaistensa onneksi ja siunaukseksi.

Tässä tarkoituksessa on opettaja Juhani Pankko tart
tunut kynään kirjoittaakseen ikäänkuin sisimpänsä vaati
mana kirjan mehiläishoidosta omistaen sen »sydämen läm
möllä Suomen pikkueläjille». Ja hartain toivoni on, että 
tämä kirja olisi monille ja taas monille tosihyödyksi, joten 
tekijän ja samalla kustantajan vaivat tulisivat korvatuiksi. 
Sillä eihän tekijä muuta kaipaakaan kuin sitä, ettei työnsä 
olisi ollut turhaa.

On ilahuttava asia, että tekijä on vaivojensa hedelmäksi 
saanut teoksestaan arvokkaan lisän vielä niukkaan mehi- 
läiskirjallisuuteemme. Täytyy myöntää, että teos lyhykäi
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syydestään huolimatta on perin asiallinen ja selväsisältöi- 
nen puhumattakaan oivallisesta kuvituksesta. Onhan sii
hen otettu vain se, mikä on taatuinta, helpointa ja yksin
kertaisinta toimittaa hoidossa syrjäyttämällä turhat sivu
seikat. Pääasia on se, että arvoisa lukija saa osapuilleen 
selvän käsityksen kaikista mehiläistalouteen kuuluvista tär
keimmistä seikoista ja että hänellä teoksesta on muuta hyö
tyä mehiläisiä hoitaessaan. Kirjaa arvosteltaessa tulee kai
kelleen ottaa huomioon se, että kirja on tarkoitettu etupäässä 
pikkueläjiä varten. Ja tämä muuttaa asiaa paljon siihen 
nähden, jos sitä katseltaisiin ainoastaan suurhoitajain kan
nalta.

Kuokkamemi, kesäkuulla 1912.

Lauri Edv. Tuomanen.



Luettuani läpi kansakoulunopettaja herra Juhani Pan
kon kirjoittaman Mehiläishoito-oppikirjan, käsikirjoituksena, 
olen huomannut, että kirjoittaja on aineelleen omistanut 
sen lämmön ja innon, minkä mehiläishoitaja tuntee itses
sään, seurustelkoonpa vaikkapa vaan muutamankin vuoden 
mehiläistensä kanssa.

Teos on kirjoitettu paikoittain hyvinkin sisältörikkaasti, 
varsinkin tieteelliseen puoleen katsoen. Käytännön puo
len olisin toivonut olevan hieman laajemman. Lausun 
kirjan semmoisenaan tervetulleeksi vähälukuisen mehiläis- 
kirjallisuutemme joukkoon.

Turussa, Maskun Tanilassa 31 päivänä tammikuuta 1913.

H. Järvinen.
* Mehiläishoidonneuvoja.



I.

ALKULAUSE. 

Mehiläishoito yhdeksi pikkueläjien elinkeinoksi!

»Nälkä ja alastomuus ovat luoneet ih
misestä metsästäjän, paimenen, pelto
miehen ja rakennusmestarin.»

Schiller.

Kun onneton Saksan sota 1860, näytti Tanskalle, että 
sen pistimet eivät voi kestää Saksan suurvaltaa vastaan, 
ymmärsi pieni Tanskan kansa silloin, että sen suuruus ei 
riipukkaan pistimistä, vaan että synnyinmaa voidaan ko
hottaa sisäisillä valloituksilla, eli kuten tanskalainen isän
maan ystävä sanoi: »Ulkoiset tappiot korvataan sisäisillä 
valloituksilla». Mutta täten Tanska keksi sotatavan, joka 
kohotti sen sisäisesti suuremmaksi Europan suurvaltoja.

Tanskan kansan sivistys kohosi kansakoululaitoksen ja 
kansanopistojen (Folkhögskola-kansanyliopisto) kautta kor
keimmalle muiden maiden kansan sivistystä, Schweitsiä lu
kuunottamatta. Sivistynyt ja valistunut kansa aina mail- 
massa säilyttää olemassaolonsa niinkauan kun kansallisuus- 
periaate on olemassa ja tunnustetaan oikeutetuksi.

Kansallisen sivistyksen kohoaminen kohotti Tanskan 
.kansan varallisuuden, niin että se nyt pikkutantereillaan 
on Schweitz’in rinnalla, Europan rikkain kansa.

Tanskalainen huusmanditalonpoika (vastaten meidän 
kotoisissa oloissamme pienellaista torpparia) ei tunne köy
hyyttä ollenkaan. Hänen vuositulonsa nousevat meidän 
keskikokoisen talonomistajan vuositulojen suuruisiksi.
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Mutta tanskalainen huusmandi on sivistynyt mies. Hän 
ottaa tuloja siitä, mistä suinkin on mahdollista saada, ja 
niitä näkee hän saavansa mihin vaan katseensa kääntääkin.

Tanskalainen pikku huusmandi omistaa noin 3—5 tyn
nyrinalaa maata. Sillä maa-alalla elättää hän 3—5 lehmää, 
sikoja, kanoja ja mehiläisiä y. m. Hänen ei kannata pitää 
hevosta, vaan hän käyttää lehmää vetojuhtana. Tämän 
lisäksi on hänellä kaunis puutarha kotinsa edustalla.

Vaikka Tanska saarineen ei ole suurempi Vaasan lääniä, 
niin se saa karjatalouden tuotteillaan Europan voimarkki- 
noilta Englannista vuosittain 235 miljoonaa markkaa. Ka
natarhat tuottavat vuotuisesti 39— 40 miljoonaa markkaa. 
Sianlihasta saadaan vuosittain 120 miljoonaa markkaa. — 
Paitsi tätä, tuottavat mehiläiset, nuo ahkerat pikku raata
jat, joista ja joiden hoidosta olen ottanut esittääkseni tässä 
kirjassa tuonnempana, tuottavat Tanskalle vuosittain 10— 
11 miljoonaa markkaa. On siinä tuloja kahden ja puolen 
miljoonan kansalle! Jos sen jakaisi tasan jokaisen tanska
laisen kesken, saisi jokainen suu melkosumman, varsinkin 
kun ottaa huomioon, että tanskalainen saa omalta pellol
taan, puu- ja karjatarhoistaan sen, mitä hän elämiseksensä 
tarvitsee.

Yksi noista esittämistäni Tanskan tulolähteistä on me
hiläishoito, tuottaen sekin yksistään vuosittain välittömästi 
maalle 10— 11 miljoonaa markkaa, eli jo kolmannen osan 
siitä, mitä Suomen karjatalous ja meijerit tuottavat.

Olen vakuutettu omasta kokemuksestani siitä, että me
hiläishoito onnistuu Suomessa, jos kohta sillä on vastuksia
kin ja orjantappuroita tiellään, ja siinä vakaumuksessa tah
don sydämmen lämmöllä omistaa myötäseuraavat rivit 
kansamme pikkueläjille ollen vakuutettu siitä, että mehi
läishoitokin tulee auttamaan monia tuhansia, «aterian val
loittamisessa elämän ruokapöytään». Liikatuotannosta
kaan ei voi olla kysymystä, sillä yli 25 miljoonaa markkaa 
käyttää Suomi vielä nyt vuosittain (ainakin 1907, jonka vuo
den tilasto on juuri edessäni) makeuden ostamiseen ulkomaan
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sokurijuurikaskentiltä, sokurin valmistukseen, sekä noin 
200,000 mk. edestä hunajaakin (samoin vuonna 1907).

Jos ei tuota menoerää voitaisi kokonaan peittää, kotoi
sella makeustulolla, niin varma on, että sitä voitaisiin tun
tuvasti lyhentää ja kun sitä lyhennetään, tuottaa lyhentä
minen leipää lyhentäjälle. Tahdon mainita esimerkin me
hiläishoidon tuottavaisuudesta.

Vuonna 1911, toukokuun 10 p:nä ostin ystävältäni, opet
taja A. Aneriolta, Suomusjärven pitäjästä, kaksoismehiläis- 
pesän (Pastori A. Mäkisen mallia) asukkaineen, josta mak
soin 185 markkaa. Kyytimiehelle, joka toi ostamani pesät 
kotiini Vihtiin, maksoin 15 markkaa. Tämänlisäksi annoin 
molemmille perhekunnille yhteensä 5 kiloa sokuriliuosta, 
kiihotusravinnoksi (puhumme kiihotusruokinnasta tuonnem
pana, eri vuodenaikojen hoidon yhteydessä). Sokuri mak
soi 1 mk. kilo. Näin maksoivat yhteiskunnat minulle yh
teensä 205 mk.

Tuo summa oli verrattain suuri ja tuntuu lukijasta ai
van kuin suohon heitetyltä. Oliko asia niin? Toukokuun 
lopulla sain toisesta ostamastani yhteiskunnasta ensimäisen 
etuparven A. Viisipäivää myöhemmin sain toisesta yhteis
kunnasta keskinkertaisen etuparven B. Muuta parvea en 
enää ottanut siitä yhteiskunnasta, josta sain parven B; sen
sijaan otin siitä yhteiskunnasta, josta sain A parven, vielä 
kaksi muuta parvea, C ja D, joista D-parven asetin olkipe- 
sään, (kekopesään).

Kehitin hyvin sitä yhteiskuntaa, josta sain B parven, 
sekä myöskin parvia A, B ja C, joista näinikään oli saatu 
uudet yhteiskunnat, samoinkuin myöskin parvesta D, joka 
oli olki pesässä. Puhumme siis vaan yhteiskunnista eikä par
vista. (Parvesta on tullut silloin yhteiskunta, kun hoitaja 
on asettanut sen uuteen pesään, johon se on jo niin mukautu
nut, että se omisti sen kodikseen ja rakensi siihen kennot, 
sekä alkanut täyttää kennoja hunajalla, ja johon myös 
emo munii toisiin kennoihin.)

A-yhteiskunnan sain kehitetyksi pienessä ajassa niin
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väkirikkaaksi, että se oli pesän aliosuuden rakentanut ja 
täyttänyt ennen pääsatoa (apilan kukinta-aika). Samoin 
oli aliosuus täyteen rakennettu siinä yhteiskunnassa, josta 
B-yhteiskunta lähti. Kumpaankin niihin asetin hunaja- 
laatikon.

Pääsadon jälkeen korjasin hunajalaatikot sekä senli- 
säksi neljä kehystä kustakin pesästä A, B ja C sekä myös 
niistä pesistä, joista A ja B yhteiskunnat lähtivät, jonkun 
kehyksen.

Näin montaa parvea ei tavallisissa oloissa voida saada. 
Kaksi parvea lienee tavallista.

Linkosin kaikki ottamani kehykset sekä puhdistin saa
mani hunajan ja panin kaikki puolenkilon purkkeihin. Kun 
laskin täytetyt purkit, oli niitä 157 kappaletta. Täten lu
kija voi huomata, kuinka paljon sain hunajaa. Myydessäni 
sain hunajasta 2: 50 kilolta s. o. sain koko hunajasta yhteensä 
196 markkaa 25 penniä.

Tulot kuitenkin riippuvat kokonaan yhteiskuntien voi
makkuudesta. Tämä on taas mitä likeisimmässä yhtey
dessä ilmaston ja mehiläishoidon suhteiden kanssa, jotka 
viimemainitut juuri ovat suurena tekijänä mehiläishoidossa.

Parvista olisin saanut myydessäni 35 markkaa s. o. yh
teensä A, B, C, ja D:stä 140: — eli yhteensä hunajan kanssa 
336 markkaa 25 penniä. Tämä osottaa, että sain 164 % °/° 
korkoa rahoistani. Tämä oli vuodelta 1911, josta täytyy sa
noa, että se oli mehiläishoidon tulovuosi. Kaikki vuodet 
eivät voi samallaista tuloa antaa; voipi siitä saada tappiota
kin, mutta hyvin monasti sattuu maailmassa että saadaan 
kiviä leivän asemesta ja niin voidaan mehiläishoidostakin 
saada niitä. Niin ja jos vielä olisin myynyt parvet, niin 
en olisi saanut niin paljoa hunajaa.



II.

Mehiläishoito vanhana elinkeinona.

»Mehiläinen ilman lintu 
Sai siitä simoa kyllin 
Metosia mielin määrin.» 
(Kalevala X V : 525— 527.)

Mehiläishoitoa on ihmiskunnan keskuudessa harj otettu 
jo ikivanhoina aikoina. Niinpä kerrotaan Egyptin papy
ruskääröissä, että muinais egyptiläiset harj ottivat jo Menfin 
aikana (4,000— 2,300 e. Kr.) mehiläishoitoa. Tämän voi ym
märtää vasta silloin, kun tuntee heidän elintapansa. He 
olivat kasvissyöjiä ja yleinen totuus on se, että kasvisruuat 
tarvitsevat enemmän höysteitä kuin liharuuat. Tällaisina 
kasvisruokien höysteinä käyttivät egyptiläiset, rypäleme
hua, jota saatiin hedelmistä pusertamalla, sekä myöskin 
hunajaa.

Hindulaisten Veedoissa, puhutaan myöskin mehiläishoi
dosta. Tämänkin voi ymmärtää siinä valossa kun tuntee 
että heidän mailmankatsomuksessaan on oppi «sielujen vael
luksesta«, kuten egyptiläistenkin. Eivät ne kansat yleensä 
syöneet lihaa, jotka omaksuivat sielujen vaellusopin.

Mutta hunajaa tarvittiin muuhunkin kuin kasvisruo
kien höysteiksi. Kreikkalaiset ja muutkin europalaiset kan
sat käyttivät sitä jokapäiväisessä elämässään, mutta 
erittäinkin juhlissaan virvoitus- ja muina juomina aterioi
dessa, sekä myöskin sekotettuna viiniin y. m. aineisiin. Van
hat germaanit käyttivät hunajaa alkohoolipitöisten aineiden 
valmistamiseen. Samoin tunsivat hebrealaiset mehiläishoi
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don, johon viittaavat useat kohdat raamatussa, sekä heidän 
kokoelmissaan isiltä perittyjä sääntöjä. (Talmud). Vielä 
roomalaisetkin sanotaan käyttäneen hunajaa eri tarkoituk
siin.

Hunajaa pidettiin vanhalla ajalla jo parhaampana lääk
keenä. Niinpä sen ajan etevin lääkäri, Hippokrates, pitää 
hunajaa kaikkein parhaampana lääkkeenä. (»Honig und 
seine Verfälschungen». von Carl Hoojer.)

Suomalainen kielitutkimus tuntee taas sanat «mehiläi
n en  ja «hunaja« ainakin noin 2000 e. Kr. (E. N. Setälä: »Om 
de finsk-ugriska spräken». O. P. Koistinen: »Suomen su
vun alkukodista ja levenemisestä». Heikki Ojansuu: »Suo
men suvun esihistoria». Oma maa I ss. 271—281.) Samoin 
kansallisissa lauluissamme, Kalevalassa, puhutaan mehiläi
sestä ja hunajasta, varsinkin XV:stä runossa sanotaan m. m.

»Mehiläinen meiän lintu,
Metsän kukkien kuningas,
Lähe nyt mettä noutamahan 
Simoa tavottamahan 
Mieluisasta Metsolasta 
Tarkasta tapiolasta,
Monen kukkasen kuvusta 
Monen heinän helpehestä 
Kipehille voitehiksi 
Pahoille parantehiksi.» j. n. e.

Siirryttäessä vanhasta ajasta keskiaikaan, tulee his
torian tutkijan näköpiiriin luostarilaitos voimakkaana il
miönä. Luostarilaitos otti jälleen tuon jo silloin unohtumai- 
sillaan olevan elinkeinon, mehiläishoidon, käytäntöön. On 
nimittäin huomattava, että hunaja oli saanut vaaralliseksi 
kilpailijakseen ruokasokurin. Kun seuraa hunajan ja so- 
kurin välistä kilpailua, niin huomaa, että ruokasokuri oli 
keski aikana ylhäisön makeusaineena ja hunaja rahvaan. 
Nykyään ja vanhalla ajalla oli suhde ja on päinvastainen.
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Luostarit hoitivat puutarhoissaan mehiläisiä ja käytti
vät hunajaa lääkkeinä, vaikka lääketaito tieteenä oli siihen 
aikaan tuntematon Pohjoismaissa.

Näin mehiläishoito siirtyi perintönä uudelle ajalle ja 
täytyy tunnustaa, että mehiläishoitoa harrastettiin siihen- 
aikaan jotenkin yleisesti esim. Ruotsissa. Tällaiseen johto
päätökseen voi tulla siitä, kun Ruotsin hallitus määräsi 1595, 
että osa valtion saatavia veroja on maksettava hunajassa. 
Jo 1543, annettiin Smälandille ja 1539 Kalmarille julistus, 
joissa näitä maakuntia verotettiin hunajassa.

Mutta näyttää että ruokasokuri oli syrjäyttämässä so- 
kurin ja hunajan välisessä kilpailussa Ruotsissakin, hunajan, 
sillä esim. 1766, määräsi Ruotsin, tiedeakatemia 10 dukatin 
palkinnon parhaammalle mehiläishoitajalle Ruotsissa. Pal
kinto oli siihen aikaan sangen suuri kun sota oli rahan ku
luttanut. Tällä hallitus tahtoi elvyttää valtakunnan mehi
läishoitoa.

Ruotsi muuten näyttää saaneen mehiläisensä Saksasta, 
sekä myöskin omanneen mehiläisten mukana saksalaisen 
hoitotavan. Pohjois-Amerikassa, jossa uudella ajalla on 
mehiläiskysymys saanut suurta vastakaikua ja hedelmälli
sen maaperän itselleen, näyttää mehiläinen tulleen Italiasta, 
mutta Amerika on kehittänyt italialaisesta hoitotavasta oman 
riippumattoman suunnan. Saksassa, Schweitzissä ja Italiassa, 
joissa kaikissa maissa on kysymys hyvin ratkaistu, ovat 
kukin omaksuneet oman hoitotapansa.

Kuinka mehiläinen tuli Suomeen? (Herra Lauri Tuoma- 
sen muistiinpanojen mukaan.)

Suomensukuisten kansojen kielissä tunnetaan jo am
moisista ajoista (4000—2000 e. Kr.) sanat »mehiläinen» ja 
»mesi», jotka ovat levinneet kautta koko kielikunnan, viit- 
taavat tuskin mehiläishoitoon, vaan on mehiläinen ollut met- 
sämehiläisen nimityksenä» (Heikki Ojansuu).

Suomensukuisilla kansoilla ei ollut mehiläishoito tun
nettua Ahtailla, sillä niille seuduille vei lääkäri Behrens vasta 
1776 mukanaan mehiläisen ja hän mainitsee, ettei hän ole
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huomannut yhtään mehiläistä Uralin tuolla puolen. Sitä
vastoin osottavat monet tutkimukset, että mordvalaisilla 
ja tscheremisseilla Volgan seuduilla olisi ollut ainakin 868 
(j . Kr.) j o mehiläisiä. Samoin on votjakeilla ollut mehiläishoito 
myöhemmin tunnettu. 11 ja 12:nella sataluvulla mainitaan 
että liiviläisillä ja lättiläisillä on verrattain runsaasti harjoi
tettu mehiläishoitoa. Juuri viimeksi mainitsemiltamme 
heimoilta, perivät virolaiset hoitotapansa joka on Virossa 
ollut jokseenkin yleinen. —  Unkarilaisilla on mehiläishoito 
ollut ennen vuotta 1019 j. Kr., jolta ajalta tiedot mainitaan.

Mitä Suomen mehiläishoitoon tulee, niin ei Suomessa 
mehiläishoitoa juuri tunnettu vuosiin 1750—60:n. Tätä to
sin ei ole tieteen kritiikillä varmasti todettu. Tosin Kale
valassa puhutaan mehiläisestä ja medestä, hunajasta, mutta 
tämä ei juuri merkise mitään mehiläishoitoon nähden. »Kie
litiede todistaa, että suomalaiset kansat meidän ajanlukum
me ensimmäisinä vuosisatoina, olivat mahtavan germaani
laisen vaikutuksen alaisia. Tämä tapahtui jo ennen kun 
suomalaiset asettuivat Suomeen. Todistuksia germaani
laisesta vaikutuksesta, voidaan esim. tavata loitsuissa. Sel
laisia vanhempia germaanilaisia loitsuja, jotka olivat viro- 
lais-suomalaisia, ei ole montaa, mutta sensijaan on suomalai
sessa loitsurunoudessa germaanilaisia piirteitä, jotka täytyy 
olettaa hyvin aikaisiksi.» T:ri A. Niemi jatkaa edelleen 
samaan suuntaan juuri silmälläpitäen »mehiläisten sanoja», 
niiden vaiheita Germaniasta, Liivin, Viron kautta Venäjän 
Karjalan läpi Suomeen. Näin ollen Kalevalan mehiläissa- 
dut ovat lainattua ja toisintoja sovitettuna meikäläisiin oloi
hin. —

Vaikka 1300 luvulla mainitaan, että vahaa ja hunajaa 
vietiin pois Suomesta ja etenkin 14, 15— 1600 luvuilla, mutta 
historia mainitsee samalla, e t t ä  t ä m ä  h u n a j a  j a  
v a h a  o l i  e n s i n  t u o t u  V e n ä j ä l t ä  S u o m e e n  
etupäässä Viron ja Etelä Inkerin kautta ja sitte jälleen viety 
Liibeckiin. Joskin mehiläisiä hoidettiin yleisesti Suomen
lahden eteläpuolella, ei historia anna mitään aihetta siihen
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otaksumaan että mehiläisiä olisi tänne tuotu ja niitä ei en
nen ollut. Tästä saamme olla vakuutetut, että niitä ei hoi
dettu Suomessa. Ahvenanmaan saaristossa voitiin ehkä 
hoitaa mehiläisiä,mutta mitään tietoja ei sieltäkäänenemmän- 
kuin sitäkään, että sieltä olisi mannermaalle tuotu niitä — ole. 
Ensikerta mainitaan tuoduksi Turun yliopistoon 1765 pro
fessori Kalman toimesta. Näihin aikoihin sanotaan mehi
läisiä hoidettavan Fagervik’issa, kuninkaan kartano Inkossa.

Ei ole tietoa jos yliopiston mehiläisten tuonnin kautta 
olisi mehiläishoito levinnyt kansan keskuuteen. Kuitenkin 
tuotiin 1799 »Äbo Tidningar’ »issa olleen kirjoituksen johdosta 
Talousseuran sihteeri A. J. Winter,in toimesta 1800, Ruot
sista 18 yhteiskuntaa mehiläisiä, jotka jaettiin huomatuille 
talollisille. Yhteiskunta maksoi silloin 8 dukaattia kappale. 
Toisten tietojen mukaan tuotiin 24 yhteiskuntaa silloin maa
hamme. Vuonna 1805 sanotaan maassamme silloin olleen 
100 yhteiskuntaa mehiläisiä. Kysynnän suuretessa täytyi 
mehiläisiä tuoda Ruotsista.

Mitä tulee Ruotsin kuninkaidenmääräyksiin niin ei niitä 
voi sovittaa Suomeen sinäänsä, samoin lakeihin nähden. 
Ne ovat olleet »yleisvaltakunnallisia», määräyksiä olisipa 
Suomessa hoidettu eli ei mehiläisiä. Sitäpaitsi ei mainita 
hunajasta ja vahasta kymmenyksinä veroa Suomesta.

Näin ollen on mehiläishoito Suomessa aivan nuori noin 
150 vuotta vanha kysymys. Tosin jo 1704 ilmestyi Turussa 
latinaksi kirja mehiläisistä De mellifica sekä samoin toinen 
teos 1747, jossa mainitaan, että suomessa voisivat mehiläiset 
menestyä, mutta mitä ne merkitsivät kun ei mehiläisiä ol
lut. Sen sijaan rahvaan keskuudessa on suurempi merki
tys ollut A. J. Winterin kirjoittamalla kirjalla «Mehiläishoi- 
dosta«1819, sekä senjälkeen Andres Lindgrenin silloin hy 
vinkin pätevällä kirjalla «Mehiläisistä ja niiden hoitamisesta«, 
joka ilmestyi 1839. Nämät kaikki kirjat edustivat n. s. van
haa hoitotapaa.

Uuden hoitotavan tienraivaajia maassamme ovat kirk
koherra / .  E. Äberg, joka myös aikoinaan kirjoitti ansiok- 
2
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kaan oppikirjan mehiläishoidosta. Annettakoon myös tun
nustus tässä turkulaiselle liikemiehelle Victor Forselius- 
vainajalle, joka teki paljon työtä tämän kysymyksen elvyt
tämiseksi. Nykyisinä ahkerina ja ansiokkaina työmiehinä 
mehiläiskysymyksen alalla mainittakoon Somerniemellä 
pastori Alfred Mäkinen sekä Suomen «Siipikarjan- ja Mehi- 
läisyhdistyksen« konsulentti H. Järvinen, joista kumpikin 
on jo siunausta tuottavaa kylvöä, pitkät ajat, tämän kysy
myksen kylvömailma kylvänyt.



III.

Mehiläiset ja niiden hoito.

Kuva 1. Mehiläispesiä.

Terävällä katseellaan saa ihminen, luomakunnan keisarina, 
pahimmankin pedon säihkymään. Heti kun hänen älynsä 
silmät aukenivat, alisti hän luomakunnan, sen muut olijat 
orjuuteensa. Monen eläimen, heikomman, sanokaamme ty- 
perimmän veljensä vapauden, vangitsi ihminen ja otti sen 
palvelukseensa.

Mutta hyönteisten luokasta, noista suuren luonnon pie
nokaisista on ihminen onnistunut saamaan vain ainoastaan 
muutamia sukuja palvelukseensa. Yksi niistä, ihmiselle 
palvelijaksi alistetuista hyönteisistä on mehiläinen (Apis mel- 
lifica) (kuva 2.)
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Kuva 2.

Kuva 2. Mehiläisiä. 1 
Emo, kuningatar. 2 Kuh- 
nuri, 3 Työmehiläinen, 
jonka munasarjat ovat 
kehittymättömät. 4 Työme- 
hiläisen takajalka, a »Vasu» 
(laajentunut, vähän kover- 
tunut ja sulkakarvojen ym
päröimä sääri), b »Harja» 
(laajentunut ja poikittaisilla 
karvariveillä varustettu l:n  
nilkkanivel A. J. Melan mu
kaan.

Yleensä kaikki 
yhteiskunnissa elävät 
eläimet ovat sielulli
sesti hyvin älykkäitä.
Tällaisia, järjestyneis
sä yhteiskunnissa elä
viä eläimiä ovat myös 
mehiläiset.

Mehiläisen ruu
miissa huomaamme 
selvästi kolme eri osaa: 
pää, keskiruumis ja 
takaruumis. Siinä ei 
ole sisäistä luurankoa 
niinkuin ihmisellä on, 
vaan ruumista tukee, 
sekä antaa lihaksille 
kiinnityspaikan kitii- 
nirenkaista muodostu
nut iholuusto, joka on
karvapeitteinen. ^ .. ,

t. . . . .  Kuva 3. Tyomehilamen vahvasti suu-
Mehiläisen verrat- rennettUj tri O. Krancher’in anotoo-

tain suuressa päässä misen seinätaulun mukaan.



Kuva 4. Mehiläisen päitä, a Kuningattaren. 
b Työmehiläisen. c Kuhnurin.

ovat suu, tuntosar
vet ja silmät. Sil
miä on kahtalajia: 
pistesilmät, joita 
on kolme sekä suu
ret ruutusilmät (ku
va 4, 5). Mehiläi
nen ei voi silmiään 
liikuttaa, mutta se 
ei ole tarpeellista
kaan, sillä esim. 
suurten ruutusil- 
mien jokainen eri 
ruutu toimii itsenäisenä näköelimenä (kuva 5).

Tohtori Brunichin tutkimusten ja otaksuman mu
kaan, käyttää mehiläinen ruutusilmiään kauaskatsomiseen 
ja pistesilmiä likikatsomiseen. Pistesilmät ovat pimeässä 
työskentelyssä käytännössä.

Mutta vaikka mehiläinen on näin monilla silmillä varus
tettu, niin ei sillä sittenkään ole tarkkaa näköä. Sensijaan 
on sen tunto sangen tarkka, jonka eliminä toimivat pitkät, 
monilla tuhansilla hienoilla tuntokarvoilla varustetut tun
tosarvet. Todenmukaista on, että mehiläinen käyttäisi tun-

Kuva 5. Kuva 7.
Halaistu pistesilmä. Osia pistesil- 

mästä A. J. Me
lan mukaan.
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tosarvia ei yksin tunnon eliminä 
vaan myös heikon näön apuna. 
On otaksuttu, että se tuntosar
vien avulla löytää kotinsa j. n. e. 
Tällaiseen johtopäätökseen voisi 
tulla siitä kun on mehiläishoita
jien puolelta kerrottu, että jos 
mehiläisen tuntosarvet leikataan 
poikki, niin se ei silloin löydä 
kotiaan.

Kuva 8. Mehiläisen turtosarvi.

Paitsi silmiä ja tuntosarvia, 
on mehiläisen päässä vielä suu 
(kuva 7). Siinä ovat paitsi leukoja 
ja huulia kieli (kuva 9— 10) ja 
sen lisäkkeet »koskettimet», joi
den avulla se ensin tunnustelee 
kukan kukkanestesäiliötä, ennen 
kun se pistää kielensä sinne. 

Mehiläisen keskiruumis on kolmesta niveleestä muodos-

Kuva 7. Mehiläisen suu- 
osat. Ir Ylähuuli. md Ylä- 
leuat. c Alaleuan kanta, 
st Varsi. 1 Yhtyneet ulko- 
ja sisäliuskat. pm Leuka- 
rihmat. sm Alahuulen kan
ta. m Varsi, pg Ulkolius- 
kat (»lisäkielet»). gl Yhty
neet sisäliuskat (»kieli«). pl 
Huulirihmat. A. J. Melan 

mukaan.

Muist. Me otaksumme, että mehiläisen tuntoelimistö toimii 
aivan itsenäisenä. Mehiläinen ei juuri tarvitsekkaan tarkkaa näköä. 
Otaksumme vielä, että eri ilmakerroksissa ovat erilaiset molekyy- 
liosastoliikkeet j a myöskin että eri kukkien tuoksu synnyttää erilaisen 
aaltoliikkeen. Tämä erilainen moleky ky laari-aaltoliike vaikuttaa me
hiläisen tuntosarvien hennon hienoihin tuntokarvoihin. Oli miten 
oli, mutta se on kumminkin tunnettua, että tuntosarvet ovat sangen 
tärkeät elimet mehiläisellä.
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tunut. Päällysosa on tiheiden karvojen 
peitossa. Siihen on kiinnitetty kaksi 
siipiparia, jotka työmehiläisillä ovat suh
teellisesti ruumiin pituuteen katsoen pi
temmät. Nämä siipiparit ovat järjestetyt 
siten, että pienemmät siivet ovat lentoon- 
lähtiessä irrallaan isompien alla. Kun sillä 
on kuorma, tarvitsee se molempia siipi
pareja ja silloin ovat ne yhtynnet isom
piin siipiin pikku hakasilla (kuva 11).

Keskiruumiin alapuolelle ovat kiin
tyneet kolme jalkaparia, joista takajalat 
ovat suurimmat (kuva 12).

Mehiläisen jalat päättyvät kynsiin 
sekä imuanturaan jonkatähden se voi 
kulkea missä hyvänsä sekä katossa, että 
lasissa ja lattiassa.

Mehiläisen takajalat ovat erittäin 
huomattavat, vaikka tietysti omat teh
tävänsä ovat muillakin jaloilla. Takaja
loissa on sulkakarvojen ympäröimässä vähän kovertuneessa 
sääressä erityinen »vasu» (kuva 12, 3), jossa se kuljettaa sii-

Kuva 11. Mehiläisen siipipari,

tepölyä, sekä poikittaisilla karvoilla muodostunut ensimäi- 
nen nilkkanivel »harja».

Kuva 9. Mehiläisen 
suuosia. 2 Ylähuuli 

3 Ylileuvat.

Kuva 10. Muita 
suuosia, a Suu- ja 
huulirihmat (kos
ke ttimet) Kieli.



Etujaloillaan mehiläinen pai
naa siitepölyä takajalan vasuun. 
Takajalan harj alla se puhdistaa ruu
miiseen takertuneen siitepölyn ja 
kokoo sen.

Mehiläisen siivet ovat hyvin 
ohuet, kalvomaiset ja läpinäkyvät. 
Niihin tulee kumminkin verisuonia, 
ilmaputkia ja tuntohermoja siipien 
tyveen. Itse siivissä ei ole tunto
hermoja vaikka niiden tyvissä on. 
Tästä johtuu, ettei mehiläinen osaa 
arvata kohtaloaan matkalle lähties
sään, vaan se lähtee matkalle vaikka 
siipi on päästä kulunut ja halkeil
lut niin ettei se enää kykene toimi
maan. Mitään pahaa aavistamatta 
lähti mehiläinen taas kodin tarpeeksi 
hakemaan uutta kuormaa siitepölyä 
ja kukkanestettä, mutta tältä mat
kalta ei se voikkaan takaisin lentää, 
kun siivet ovat kuluneet, vaan jäi 

matkalle. Tuli sadekuuro ja jätti mehiläisen kuormineen 
veden alle. Siinä oli ahkeran raatajan hauta! Lyhyt oli
elämä, mutta onhan siinäkin elämää kun sen on niin elänyt,
kuin mehiläinen sen eli.

Keskiruumiissa on kaksi sylkirauhasta, joista sylki eri
tyisiä tiehyeitä myöden pääsee suuhun. Sylkeä se tarvit
see ruuan valmistamiseen (sylkeä, siitepölyä ja hunajaa). 
Emotoukat ruokitaan paremmalla ruualla chylus-nesteellä. 
—  Mehiläinen tarvitsee myös sylkeä muodostaessaan kukka- 
nesteen (nektar) hunajaksi. Se tarvitsee sylkeä vahan val
mistamiseen.

Työmehiläisellä on 3 paria sylkirauhasia: 1 pari päässä 
ja 2 paria keskiruumiissa. Päässä olevat sylkirauhaset toi
mivat vatsamehun valmistamiseen ja keskiruumiin sylkirau-
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Kuva 12. Mehiläisen 
takajalka.



Kuva 13. Mehiläisen sisälmykset. 1 Tuntosarvi. 3 Silmä. 10 Hu- 
najavatsa. 12 Rauhasmaha. 14 Munuaisrauhaset. 15 Peräsuoli. 
16 Isoksirakoksi laajentunut ilmaputkiloston surjäputket. Pitkin 

ruumiin keskustaa näkyy hermosto säikeineen, solmuineen.



26

haset toimivat inverssionin apuna nektarin hunajaksi muut
tamisessa.

Parhaan selvyyden saa Platon taulukosta, (»Unsere 
Bienen» sivu 40) miten eri-ikäisiä toukkia ruokitaan. Noilla 
mahanesteillä on nimensä chylus ja chymus. Kuitenkin täy
sin kehittyneen emon ruokaa nimitetään yksistään vatsame- 
huksi tai -nesteeksi, sisältäen 49,2 °/o munanvalkuaisainetta. 
Chylus muodostuu rauhasmahassa hunajasta ja siitepölystä. 
Chymus muodostuu hunajasta, siitepölystä ja vedestä. Kuh- 
nureita ruokitaan täysin kehittyneinä chylus-nesteellä. Jos 
eivät työmehiläiset niitä ruoki, kuolevat ne nälkään ja sa
moin emo. Jonkun ajan ne voivat elää puhtaalla huna
jalla, jonka itse syövät.

Takaruumista peittää emolla ja työmehiläisellä 6 selkä- 
ja 6 vatsasuomua ja kuhnureilla 7 selkä- ja 8 vatsasuomua. 
Päältä ja sivuilta katsoen näyttävät ne renkailta.

Takaruumiissa ovat hengitys, verenkierto, ruuansula
tus elimistöt, sekä vahan muodostumis- ja siitos-elimistö. 
Paitsi edellistä, on mehiläisen takaruumiissa vielä sen puo- 
lustusase, pistin. Uroksilla ei ole pistintä, (kuvat: 13, 14, 15).

2 3 b 6 8 9 7
Kuva 14. Kuningattaren takaruumis. 1 Hunajavatsa, jossa invers- 
sioni tapahtuu. 2 Munasarja. 3 Vasta. 4 Munankulkutiehye. 5 
Paksusuoli. 6 Hermosto. 7 Puolustuslaitos. 8 Myrkkyrauhaset. 

9 Siemensäiliö. 10 Peräaukko.



27

pitämään ruumiin eri 
osissa. Sulamaton aine 
poistuu peräsuolen kaut
ta ulos. Sen määrän hu
najaa, jota ei mehiläinen 
tarvitse, tyhjentää se 
hunajamahasta pesänsä 
kennoihin. Tämä ken
noihin tyhjennettävä hu
naja ei tule ollenkaan 
rauhasmahaan vaan suo
raan hunajamahasta pois.

On nyt kumminkin 
otettava huomioon se, ettei emo elä tällä ruualla, vaan se 
koko elämänsä ajan ruokitaan chylusnesteellä samoin kuin 
kuhnur itkin.

Mehiläisen hengityselimistön muodostaa ruumiin eri 
osiin haarautuvat ilmaputket (kuva 13). Ilmaputkistoon 
johtuu erityisiä huokosia myöden ilmaa (kuva 13, 16). Käy
tetty ilma pääsee takaruumiin kautta ulos. Syrjäputket 
paisuvat aina suuriksi mehiläisen lentoon lähtiessä (13 (16) )

Kuva 15. Mehiläisen puolustuslaitos. 
1 Myrkky rauhasia. 2 Myrkky rakko.
3 Parilliset pistimen tuppikuurnat. 

4 Pistin, jossa näkyvät oaat.

Mehiläisen suusta 
johtaa ruokatorvi huna- 
j amahaan, j ossa kukka- 
neste syljen ja vatsa- 
nesteiden vaikutuksesta 
muuttuu (inverteerautuu) 
hunaj aksi. Hunaj ama- 
hasta johtuu ruumiin 
ravinnoksi käytettävä 
hunaj a rauhasmahaan, 
jossa ruumiin ravinnoksi 
kelpaava aine yhtyy ve
reen, virtaillen verisuo
nia myöten soluelämän 
uudistumisesta huolta-



23

Munasarjat, munankulkutiehye ja siemenrakko muo
dostavat siitoselimistön. Munasarjoja on kirkkoherra Dzier- 
zon’in otaksuman mukaan emolla kaksi.

Työmehiläiselläkin ovat munasarjat, jotka ovat aivan 
kehittymättömät, mutta jotka kumminkin voidaan vähän 
kehittää ruokinnan kautta. Tästä tulemme tuonnempana 
puhumaan.

Kuhnurilla on kaksi kivestä joissa valmistuu siitosneste, 
joka pääsee siitoslihaksen kautta emon siemen rakkulaan. 
Tämän tapahduttua, katkeaa kuhnurin siitoselimistö sekä 
jää kuningattaren emään. Kuhnuri kuoli, mutta emo tuli 
hedelmöitetyksi koko elinajakseen. (kts Häämatka).

Kuva 16. Erään hyönteisen poikkileikattu keskiruumiin kolmas 
nivel, h Selkäputki (sydän), z Vatsaylin. d Suoli. Ib Huokonen, 
josta ilma johtuu ilmaputkiloston haarotuksia myöten siipisuoniinkin.

A. J. Melan mukaan.

Verenkiertoelimistö on mehiläisellä jokseenkin vailli
nainen. Takaruumiin nivelien supistuessa, ahdistuu ilma 
putkilostosta ulos. Ilmaputkien seinät ovat joustavia, jotta 
ne heti laajenevat, kun takaruumiin supistus lakkaa ja siten 
taas imevät ilmaa sisäänsä. Kun ilma näin pääsee tunkeu
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tumaan kaikkialle ruumiiseen ikäänkuin etsimään verta 
jokapaikasta, niin ei verta silloin tarvitse johtaa hengitys
elimien yhteyteen. Veri liikkuu sisällä myöskin lomissa 
huuhtoen ilmaputkien pintaa. Ruumiin selkäpuolella on 
kumminkin pitkä tykkivä putki »sydän», joka pitää verines
teen liikkeessä.

Hermosto alkaa aivosolmulla nielun yläpuolella ja jat
kuu monisolmuisena vatsaytimenä. Pitkin vatsakilpiä ja 
solmuja yhdistävät hermosäikeet ovat parillisia (kts. kuva 
13, 2, 6, 7, ja 19).

Takaruumiin kitiinirengasten alla on kahdeksan va’ 
hän erittämisrauhasta, joiden avulla mehiläinen 32 C:sta 
lämpimässä erittää vahaa (kts. kuva 3 oikealla, jossa näkyy 
4 vahaliuskaa). Näitä vahaliuskoja mehiläinen ottaa ta- 
kajaikojensa harjalla irti. Vahaliuskat ovat oikeastaan ve
restä muuttunutta ainetta, jota se hikoilee. Mehiläinen syö 
hunajaa, joka muuttuu vereksi ja siitä se muuttuu vaharau- 
hasissa vahaksi. Kun mehiläinen käyttää tätä vahaa ken
nojen rakentamiseen, ottaa se vahaliuskat ensin suuhunsa 
ja sekottaa siihen sylkeä, sekä vatkaa sen suussaan sitkeäksi. 
Nyt käyttää mehiläinen vahan kennojen rakennusaineeksi.

Jos mehiläinen arvelee joutuvansa vaaraan, niin se rupee 
puolustamaan itseään, takaruumiissa olevan pistimen avulla. 
Mehiläinen luulee olevansa vaarassa, jos se joutuu johon
kin ahtaaseen paikkaan, vaikkapa esim. hihaan, jolloin sitä 
sattuu jokin kohta koskettamaan. Jos se lentää hoitajan 
nenälle, niin ei sitä saa kiivaasti siitä poispyyhkäistä, sillä 
jos hoitaja niin tekee, niin sellaisessa tapauksessa hän useim
miten saa pistoksen. Piston mehiläinen tekee takaruumiissa 
olevalla pistimellä, joka on yhteydessä myrkkyelimistön 
kanssa. Myrkky valuu erityisiä tiehyeitä myöden pisti
men pistämään haavaan. Tämä myrkky on kirkasta nes
temäistä ainetta ja saa pöhötyksen aikaan. Tämä myrkky 
on muuten saman sarjan myrkky kuin käärmeen myrkky 
eli siis vahvasti alkaallinen kasviemäs.

Voi mehiläinen muutenkin antaa pistoksen; jos se luu
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lee kodin olevan vaarassa, niin se hyökkää silloin aina vi
hollisen kimppuun ja käyttää aseitaan.

Kun mehiläinen on antanut piston, niin useimmissa ta
pauksissa jää pistin ja osa peräruumiista haavaan. Tällai
sessa tapauksessa kuolee mehiläinen. Kuitenkin elää se 
pitkät ajat jos vaan piikki ruumiista irtaantuu viottamatta 
suolistoa.

Kun mehiläinen on pistänyt, on piikki aina vedettävä 
pois haavasta. Nuo mehiläisen pistokset eivät muuten ole 
vaarallisia, vaan päinvastoin kertovat vanhat hoitajat, että 
ne ovat oivallinen keino esim. reumatismia vastaan. Jon-

Kuva 17. Harsoja.

kunvuoden mehiläisiä hoitanut henkilö ei enää ollenkaan 
tunne mehiläisen pistoksia. Tarkoitan, että ne eivät pöhötä 
häntä.

Tottumattoman hoitajan on sentähden 
käytettävä kasvoissaan ja käsissään verhoja 
(kuva 17 ja 18). Samoin on hänen hyvä 
käyttää erityistä savunpuhallinta, jolla hän 
voi tupruttaa savua pesään (kuva 19). Savua 
on käytettävä suurella varovaisuudella sen
tähden että muutamalla väkevällä savupu- 
halluksella voidaan tappaa kennoissa olevat 
nuoret munat ja sikiöt sekä pilata emon tunto- 

Hansikkaat. sarvet ja tärvellä peittämättömän hunajan
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makua. Jos emon tuntosarvet 
ovat pilaantuneet, on se sama 
kuin emon meno ja emon meno 
on sama kuin yhteiskunnan 
meno, kuolema, josta tuon
nempana tulemme puhumaan.

Tällaiseksi kärytysaineek- 
si puhaltimeen on sopiva käyt
tää kuivattuja kirsikan lehtiä 
tahi kuivattua turvepehkua. Kuva 19. Savun puhallin. 
Kumminkin kirsikanlehdet
ovat parhaita kysymyksessä olevaan tarkoitukseen ja jos 
kirsikkalehti savu ei pahimmissa tapauksissa rauhoita me
hiläisiä, niin sopii silloin kirsikkalehtitupakkaan panna 
vähän mahorkkaa sekaan, niin kyllä varmasti vastaa tar
koituksensa. Kumminkin kuten sanottiin, on savun käyt
tämisessä oltava hyvin varovaisia.

Mehiläisten sieluelämä.

Viime keväänä tuli joitakin mehiläisiä työhuoneeni ik
kunasta sisälle. Annoin niille vähän erään laatikon kanteen 
sokuriliuosta. Vähän ajan perästä oli koko laatikon kansi 
täynnä mehiläisiä. Jatkoin joka päivä kello 11 ajoissa tuota 
koetta ja niin sain totutetuksi sen yhteiskunnan mehiläiset 
sellaisiksi, että aina kun kello löi 11, tulivat ne suurissa jou
koissa, ikkunaani. Tällä kokeella koettelin niiden muistoa 
ja tulin huomaamaan että niilläkin on muisti, joka on sel
västi sielullinen ilmiö.

Muistutus: Muuten tuollainen ei kuulu mehiläishoitoon ja ei sel
laista juuri pitäisi koskaan tehdäkkään, sillä senkautta voi hoitaja 
itse opettaa mehiläisensä ryöstämään, josta tulemme tuonnempana 
puhumaan.

Samoin voi hoitaja huomata mehiläisten sielullisen elä
män ilmiöitä tuossa elokuun lopulla, siihen aikaan kun me
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hiläiset surmaavat kuhnureita. Kun kukkanesteen saanti 
ulkona vähenee, vaikuttaa se taas puolestaan chylusnesteen 
vähenemiseen. Chylusnesteellä ruokittiin emo ja kuhnu- 
rit. Chylusnesteen lakkautumisen johdosta arvelevat me
hiläiset: »mitäpä noilla kuhnureillakaan tuossa on virkaa, 
muuta kun vaan syövät.« — Emo on hedelmällinen. Silloin 
ne alkavat teurastaa kuhnureita joukottain. Jos hoitaja 
asettuu silloinlentoreijän suulle auttamaan mehiläisiä kuhnu- 
reiden teurastamisessa, niin mehiläiset eivät ollenkaan 
pistä hoitajaa. Ne huomaavat, että hoitaja auttaa niitä. 
Kuhnureiden teurastamisesta tulee tuonnempana puhetta.

Ty önjako mehil äisyhteiskunnassa.

Väkirikkaassa yhteiskunnassa voi olla 10,000 aina 60,000 
työmehiläiseen asti. Mutta vaikka tuollaisessa väkirikkaassa 
yhteiskunnassa on niin paljon väkeä, niin siitä huolimatta 
tietää kukin mehiläisperheen jäsenistä tehtävänsä.

Emo, kuningatar (kuva 20) kaiken elämän äiti yhteis
kunnassa, on yksin yhteiskunnan emäntä. Tavallisissa 
oloissa ei yhteiskunnassa voi olla kuin yksi ainoa emo. Poik
keustapauksia kumminkin on. Yksi sellainen poikkeus ta
paus on silloin kun sateisten ilmojen takia on parveilu pit- 
kistynyt. Sellaisessa tapauksessa työmehiläiset ovat es
täneet emojen joutumasta toistensa likeisyyteen. Toisi
naan tapahtuu siten, että työmehiläiset kyllästyvät johon
kin vanhaan emoon ja työntävät sen nurkkaan sekä kasvat
tavat itselleen uuden emon. Täten nurkkaan sysäämisellä 
ne surmaavat vanhan emon, joka voi olla liian hedelmälli
nen. Tämä tapahtuu silloin jos ei vallitse täysi suhde emon 
hedelmällisyyden ja yhteiskunnan voimakkuuden välillä. 
Jos mehiläiset eivät itse surmaisikaan omaa emoaan, niin 
ne tekevät sen sillä, että ne eivät ruoki sitä, sillä tässä suh
teessa on muistettava, että emo ei voi elää hunajalla, vaan
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se ruokitaan koko ikänsä chylusnesteellä. Nurkkaan sy
säämällä emon, lopettivat mehiläiset sen ruokkimisen. Emo 
kuoli nälkään (F. Gerstung).

Emo voidaan selvästi erottaa muista 
yhteiskunnan jäsenistä siten, että sen taka
ruumis on noin puolitoista kertaa pidempi 
kuin työmehiläisten, mutta taas paljon ka
peampi kuin kuhnurin takaruumis.

Emollakin on pistin, mutta se on luon
teeltaan arka, joten se ei esim. koskaan pistä 
ihmistä. Onko tämä arkuutta tahi ylpeyttä, Kuva 20 Emo 
sillä se on varma, että emokin käyttää pistintä, kuningatar,
jos se nimittäin saa arvoisensa vastustajak
seen, s. o. kuningattaren. Mehiläisyhteiskuntaan ei koskaan 
voi sopia emon tieten toista vapaana olevaa emoa. Jos toi
nen emo ilmaantuu pesään, toisen emon työpiiriin, päättyy 
näytelmä siten, että toinen emo tappaa toisen emon tai että 
toinen emo lähtee pois pesästä työmehiläisten pakottamana, 
jolloin tapahtuu p a r v e i l u .

Emo munii normaalioloissa täysin kehittyneenä noin 
2,000—3,000 munaa vuorokaudessa, joka suoritetaan siten, 
että se munii yhden munan kuhunkin kennon pohjaan al
kaen kakkuihin katsoen keskeltä, siten että munat ja niistä 
kehittyvät sikiöt tulevat muodostamaan pallomaisen kuvion.

Ennen munimista, tunnustelee emo kennon pohjaa 
tuntosarvillaan. Jos ei siinä ole munaa, niin se munii siihen, 
jos se huomaa, että kennonpohja, on muuten aivan puhdas. 
Mutta jos emon tuntosarvet ovat pilaantuneet, niin se ei 
tunne kennon pohjassa pientä munaa ja voi sattua, että se 
munii samaan kennoon toisen munan. Huono emo voi jät
tää väliä. Sellaisen höperön emon sijalle on saatava välttä- 
mättömästi parempi emo.

Munimisalan ahtaudenkin takia saattaa hyväkin emo mu
nia useita munia samaan kennoon. On luonnollisesti saa
tava selvä, onko emo hyvyyttään muninut useita munia ti
lan ahtauden takia samaan kennoon tai huonouttaan.
3
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Saksalaisen tutkijan ja mehiläistiedemiehen, tri Johan 
Dzierzon’in mukaan on emolla kaksi munasarjaa, joita se 
voi vapaasti käyttää. Dzierzon, Johan (1811— 1906) saks. 
järkiperäiren mehiläishoitaja, katol. pappi. Teki tunnetuksi 
irtonaisen vaharakenteen, keksi kaksoispesän. Julkaisi m. m. 
kirjat: «Theorie und Praxis des neuen Bienenfreundes«, 
«Rationelle Bienenzucht« ja «Zwillingsstock«. Toimitti lehteä 
«Der Bienenfreundes Schlesie«. Sai mehiläistutkinustensa 
vuoksi Munchenin yliopistolta kunniatohtorin arvon. (A. M:n)

Kuva 21. Osa kennorakennetta, jossa näkyy munia, toukkia 
ja ylöskömpiviä mehiläisiä.

Toinen munasarjoista on suvullinen (geneettinen), toinen suvu- 
ton (partherogeneettinen). Ennen »häämatkaa»munitutmunat, 
jos se ollenkaan munii, ovat aina suvuttomia ja niistä ei voi 
koskaan tulla muita kuin kuhnureita. Kumminkin emon mu
niminen ennen häämatkaa, on aivan harvinaista ja ei normaali
oloista. Häämatkan jälkeen munitut munat, ovat toisesta, 
suvullisesta sarjasta ja niistä kehittyy työmehiläisiä ja naaraita 
eli emoja. Työmehiläinen on sukuorgaaneiltaan kehitty
mätön naaras.

Muistutus. Ennenmainitsemamme tri J Dzierzon’in tutkimuk
sen mukaan, on emolla häämatkan jälkeenkin kaksi munasarjaa, 
joita se vapaasti harkintansa mukaan käyttää. Uroksien munasarja 
on emolla se, josta se muni ennen häämatkaa, jonka se joskun sai- 
raaloisissa oloissa voi tehdäkkin. Toisesta munasarjasta, joka el
pyi ja hedelmöittyi häämatkalla, munii se naaraksia.



Kuva 22. Mehiläisen kehi- Kuva 23. Koteloitu- 
tysasteita. 1 Muna. 2 Kah- neita mehiläisiä. lN u o- 
denpäivän vanha toukka, rempi kotelo. 2 Van- 
3 ja 4 Vanhempi toukka. hempi kotelo.

Kuva 24. 
Emokenno.

Jos suvullinen muna, siis naaras muna, joutuu kuhnu- 
rikennoon, niin siitä ei tule mitään, mutta jos suvut on muna, 
kuhnurimuna, joutuu työmehiläis- tai emokennoon, niin 
siitä kehittyy kuhnuri. Tämä antaisi puolestaan tukea sille 
saksalaisten tiedemiesten lausumalle otaksumalle, että ken- 
norakenteissa olisi syy. Kuhnurikennot olisi tehty niin 
voimakkaasti alkaallisiksi, ettei niissä voisi suvullinen elämä- 
kehittyä. Tämä on kumminkin kuten sanottiin otaksuma, 
joka on vasta oikein, jos se voidaan todistaa visseillä totuuk
silla.

Jos emo kuolee,

niin se merkitsee samaa kuin yhteiskunnan kuolema, jos ni
mittäin yhteiskunnassa ei satu olemaan siihen aikaan ät̂ ken 
munasta kypsyneitä toukkia tahi munia, mutta jos niin on, 
niin mehiläiset rupeavat kasvattamaan itselleen kuninga
tarta. Mutta jos ei yhteiskunnassa ole munia tahi peittä
mättömiä korkeintaan kolmen päivän vanhoja toukkia, niin 
siinä tapauksessa ei yhteiskunta enää omin avuin saa emoa 
itselleen. Hoitajan on sille annettava emo. Jos kuhnureita on 
siihen aikaan, niin emo on helppo saada. Otetaan vaan sel
lainen toukkakakku emollisesta pesästä, jossa toukat ovat 
nuoria peittämättömiä korkeintaan kolmen päivän vanhoja.
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Niistä mehiläiset alkavat kehittää itselleen emoa. Kaikki 
on hyvin jos ilmat ovat vielä silloin niin suotuisat että emo 
pääsee häämatkalle. Jos siihen aikaan on niin syksy käsissä, 
niin emon kasvatus tähän tapaan oli turhaa, sillä häämat
kan suorittamaton emo on samanarvoinen kuin työmehi- 
läisemokin, josta tuonnempana tulemme puhumaan. Mutta 
jos jossakin mehiläispesässä olisi kypsyneitä emokennoja, 
jouduttaisi se emon kehittymistä. Jos kumminkin mehi
läiset ovat olleet pitemmän ajan emotta, voi silloin olla niin 
etteivät ne enää kasvata emoa itselleen ja muutenkin ehkä 
voisi olla liian syksy. Silloin on paras ostaa emo muu
alta.

Hoitajalla pitäisi kesällä olla pieni varasto emoja ja 
ottaa varastosta puuttuvaan pesään nyt emo. Niitä hän 
voi kasvattaa itselleen seuraavalla tavalla.

On otettava pieni laatikko vähän suurempi sikarilaa- 
tikkoa. Sen toiseen päähän porataan pieni pyöreä reikä ja 
reikään pannaan korkki. Pohjaan on myös tehtävä reikä 
ja peitettävä metalliverkolla. Pohjassa olevan reijän ulko
puolelle on kiinnitettävä sellainen laudanpala, joka voi
daan kiertää reijän päälle. Laatikon kanteen porataan myös
kin reikä, johon sorvataan puinen ontto korkki. Onttoon 
korkkiin valetaan sulaa puhdasta vahaa sekä tehdään jollakin 
esim. Valistuksen 5-pennin kynän vahvuisella tapilla kenno. 
Hauska olisi laatikkoon vielä sovittaa kahdenpuolen korkkia 
kaksi pientä kehystä, joihin olisi pohjuke levyt kiinnitetyt. 
Nyt pannaan laatikkoon jauhosokurista ja hunajasta tehtyä 
taikinaa johonkin säiliöön sekä sen jälkeen harjattava laa
tikkoon, joistakin pesistä yhteensä noin 200—300 työ- 
mehiläistä.

Mehiläiset annetaan olla laatikossa noin pari tuntia, 
jonka ajan jälkeen, otetaan laatikon puukorkki poijes ja 
pannaan joku suulle vähäksi aikaa sijalle, etteivät mehiläi
set tule reijästä ulos. Korkkiin pannaan jonkun pesän ken
noista toukkaruokaa ja sen päälle jostaan kennosta nuori 
korkeintaan kolmen päivän vanha toukka. Toukan siirtä-
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minen on tehtävä niin hellävaraisesti kennosta korkkiin, 
ettei se loukkaannu. Voitaisiin vielä vähän ruokaa toukan 
päällekin panna ja sitte se siirretään paikoilleen laatikon 
kannessa olevaan reikään.

Mutta voi sitä elämätä, mikä laatikkoon nousi! »Tsir!» 
»tsir», »tsir», ilmaisee laatikkoon vangittujen mehiläisten 
iloa. Ne päättivät tehdä korkin päähän asettamastamme 
toukasta emon itselleen. Kenno valmistetaan valmiiksi. 
Koko tämän ajan voi laatikko olla jossakin lämpimässä pi
meässä paikassa, kun vaan on pidetty huolta siitä, että me
hiläisillä on tarpeeksiasti ruokaa. Mutta kun 10— 11 vuo
rokautta on kulunut siitä kun mehiläiset ottivat vastaan 
niille asettamamme toukan, jos ne ollenkaan ottivatkaan sitä 
vastaan, voimme avata laatikon päässä olevan reijän ja 
sulkea pohjareijän visusti. Koko laatikko on asetettava 
isompaan laatikkoon ja turvattava sekä pieni laatikko- 
isoon niin asetettava ja sijoitettava, että mehiläiset vapaasti 
pääsevät nyt ulos. Tämä tehdään siksi että emo tämän 
kautta pääsee häämatkalle, jos me nimittäin onnistuimme 
saamaan emoa kokeemme kautta.

Muistutus. Paras muuten olisi antaa mehiläisille laatikkoon 
kiteytynyttä hunajaa, tai kandikakkua ruuaksi. Kandikakku tehdään 
seuraavalla tavalla: 3 kg. sokuria ja 1 litra vettä keitetään siksi, että 
sokuri liukenee. Tähän liuokseen keitetään %  kg. vehnä- tahi herne- 
jauhoja. Liuos pannaan jollekin lautaselle ja annetaan jähmettyä. 
Kun sitä annetaan mehiläisille, kastetaan se ensin veteen. Mehiläis
pesään sitä sopii talvella ravinnonpuutteessa antaa siten, että se pan
naan kehien päälle.

Nyt voi hoitaja asettaa emon, jos se on häämatkan teh
nyt, johonkin toiseen pesään tahi annettava olla siinä. Jos 
hän aikoo sen yli talven säilyttää, on se pantava sellaiseen 
pesään, että hoitaja voi sille samaan joukkoon asettaa joi
takin tuhansia työmehiläisiä avuksi. Kun ne siinä yhdessä ra
kentavat sen kesän loppupuolen, voivat ne saada niin ra
kennettua ja talvivaroja itselleen, että ne voivat talvehtia. 
Emo on tietysti saatava munimaan ja myös niin, että talven- 
tullen on pesässä mahdollisimman paljon nuoria mehiläisiä.
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Ne, jos pesässä on lämmin ja ruokaa tarpeeksi, voivat parhai
ten talvehtia.

Voi myös tapahtua niin, että hoitaja tarvitsee syksyllä 
tämän, kasvattamansa emon johonkin pesään, josta olisi 
emo kadonnut. Silloin emon mukana olleet mehiläiset yh
distää hän j ok o siihen pesään, johon hän pani emon, tahi 
siihen, mikä on heikoin. Emon uuteen pesään asettamisesta 
puhutaan tuonnempana.

Emon kasvattamista varten on olemassa erityisiä emon 
kehittämis- ja hedelmöittämis laatikoita ostettavissa tahi

voidaan sellainen itse tehdä 
(kuva 25.).

Jos jossakin yhteiskunnassa 
näyttää olevan huono emo ja 
meillä olisi varastossa parempi 
emo, niin olisi otettava huo
no emo ja nutistettava se hen
giltä, sekä pantava nuori emo 
tilalle. Sitä ei kumminkaan noin 
saa panna vieraiden mehiläisten 
pesään, vaan emo on ensin pan
tava emohäkkiin (kuva 26) sekä 
muutamia nuoria mehiläisiä mu
kaan. Emo emohäkkineen pan
naan siihen pesään, johon se aio
taan sijoittaa ^tutustutetaansiihen 
pesään, johon se aijotaan sijoit
taa sekä että emo senkautta häkissä 
ollessaan ensin saa pesän hajun. 
Sille olisi häkkiin annettava vähän 

ruokaa sokurijauhoista ja hunajasta tehtyä taikinaa ettei se kuole 
nälkään. Kandikakku on myös hyvä käyttää ja ehkä vielä 
parempi edellistä. Paljain käsin ei saa käsitellä emoa ettei 
se saisi käsistä mitään hajua, joka voisi mehiläiselle olla 
vastenmielistä. Kahden vuorokauden kuluttua voidaan se 
päästää toisten mehiläisten yhteyteen.

Kuva 25. Kuningattaren ke
hittämis ja hedelmöittämis 

laatikko.
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Sellainenkin pesä, jossa ei ole emoa, on puhdistettava. 
Asia on niin, että emon kuoltua, jos ei mehiläisillä ole ollut 
mitään neuvoa uuden emon 
saamiseen, niin silloin ne ovat 
ruveneet ruokkimaan yhtä työ- 
mehiläistä emoruualla chylus- 
nesteellä ja niin se rupesi mu
nimaan, mutta tietysti suvut- 
tomia munia. Tavallinenkin 
emo voi toisinaan sairaaloi- 
sessa tilassa munia suvuttomia
munia ennen »häämatkaa»,  ̂ T . .

. , n , . ~ Kuva 26. Itse toimiva emohakki.jonka tulee tapahtua 10 vuo
rokauden sisällä emon kennosta pääsemisestä. Säännöl
lisissä oloissa se tekeekin sen, sen ajan kuluessa. Mutta 
ei sääntöä, jossa ei ole poikkeusta; niinpä tässäkin.

Usein tapahtuu, että emo ei teekkään häämatkaan
sa tuon ajan kuluessa, vaan vähän myöhemmin.

Voi sattua myÖ3 niin, että emon kuoltua 
ovat työmehiläiset alkaneet yhtä siskoaan, työ- 
mehiläistä, ruokkia, niin että siitä tuli emo, työ- 
mehiläisemo. — Työmehiläisemo voi kyllä munia, 
mutta sen munista kehittyy eräitä työmehiläi- 
sen ja kuhnurin välimuotoja, kyttyrämehiläisiä. 
Kyttyrämehiläisten kennot huomaa siitä, että 
kennon kansi tavallisessa työmehiläiskennossa, 
on kohotettu ylös — . Tämä tietysti johtuu 
siitä, että suuri kotelo ei ole mahtunut pieneen 
kennoon.

Sellaiseen pesään, jossa on työmehiläisemo, 
on erittäin varovaisuudella pantava uusi emo. 
Uuden emon pesään asettamisessa ei riitä sekään, 

Emohäkki emo °^s* tutustutettu pesään. Sillä vaikka
kohta emo onkin saanut pesän hajun, niin siitä 

huolimatta voi työmehiläisemo surmata sen, ellei työmehiläis- 
emoa ensin poisteta. Tässä tehdään seuraavalla tavalla:



40

Kennokakut viedään pois jonkun matkaa pesästä. Pe
sä puhdistetaan, niin ettei siellä ole yhtään mehiläistä. Ken
nokakut, jotka veimme vähän matkaa pesästä, harjataan 
puhtaiksi mehiläisistä ja tuodaan paikoilleen, Mehiläiset 
lentävät sieltä, missä kehykset olivat, itse takaisin pesään. 
Työmehiläisemo jää puhdistuspaikalle ja kuolee sinne.

Uusi emo voidaan nyt panna pesään, johon on jo osa 
mehiläisistä puhdistuspaikalta lentänyt. Mutta etteivät

mehiläiset heti tuntisi 
muukalaista, voidaan 
pölyyttää vähän jau
hoja sekä emon, että 
jo pesässä olevien me
hiläisten päälle. Kun 
tämä on tehty, pan
naan kehykset kau
niisti paikoilleen ja 
lasiovi niiden taakse, 
sekä molemmat matot 
pannaan paikoilleen 

ja pesän kansi ja ovi suljetaan. Pesässä on kaksi ovea, toi
nen sisällä kehyksien takana joko lasista tahi rautalanka 
verkosta, toinen on ulko-ovi. (Gerstungin pesissä).

Jos emo on kuollut niin myöhään ettei voida enää uutta 
emoa saada omassa tarhassa kehitetyksi, on se ostettava 
joltakin toiselta hoitajalta. Lähetys tapahtuu n. s. emon 
lähetyslaatikoissa, (kuva 28) joka on tehty kaksi tahi kol
meosaiseksi, yksi tahi kaksi emoa varten ja yksi sen evästä 
varten. Evääksi pannaan kandikakkua. Tällaisessa laa
tikossa olen minä saanut Etelä-Saksasta ja vieläpä Cana- 
dasta asti terveinä ja voimakkaina emoja itselleni erään 
ruotsalaisen liikkeen kautta, Biodlarne, Vesteräs, Sverige, 
tahi erään saksalaisen mehiläismestarin kautta, Bienenmeister, 
O. Weberschock. Möhnersdorf, Kr. Bolkenhain (Deutschland).

Muistutus. Emon mukana tulee aina olla kuljetusrasiassa myös
kin työmehiläisiä.

Kuva 28. Emon kuljetushäkki.
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Kuljetushäkin pitää olla tuollainen, että postivirkamies 
voi nähdä, mitä laatikko sisältää ja niin se saadaan posti- 
näytteenä menemään.

Tämäntähden on sangen tärkeätä, kaiken senjohdosta 
mitä aikasemmin on puhuttu huonosta emosta, (sivu 38) 
että mehiläishoitaja merkitsee jokaiseen mehiläispesään sen, 
kuinka vanha emo siinä on. Pesän numero on pantava myös 
pesään näkyviin, sekä myöskin, lähtikö siitä parvi ja mihin 
pesään parvi asetettiin, sekä että oliko parvi etu- tai jälki- 
parvi, joka siitä parven antoi. Etuparvessa on aina van
hempi kuin yhden vuoden vanha emo. Vanha emo on tie
tysti hyljättävä senjälkeen kun se osottautuu kykenemättö
mäksi, sekä sensijalle toimitettava nuori emo. Emo on toi
mintakykyinen neljän, viiden, jopa joskus kuudenkin vuo
den ajan.

Kuhnuri (Kuva 2, 2).

Jokaisessa hyvin hoidetussa yhteiskunnassa on noin 200— 
300kuhnuria. Huonossa yhteiskunnassa voi niitä olla tuhansia.

Kuhnurit ovat noin puolitoista kertaa suuremmat työme- 
hiläistä. Niiden takaruumis on paljon paksumpi kuin työme- 
hiläisen ja emonkin sekä ovat muuten kömpelömpi raken
teisia.

Kuhnuri on urosmehiläisen, kansan luonnonomainen 
haukkumanimi, johtunut siitä, että ne ovat laiskoja herroja 
pesässä. Ne eivät juuri viitsi muuta tehdä kuin syödä ja 
ne eivät viitsi syömisekseen tarvittavaa ruokaa chylusnestettä 
hakea ja valmistaa, vaan työmehiläiset keräävät ja valmis
tavat senkin. Laiskat kuhnurit ovat pesässä yhtä ainoata 
tarkoitusta varten, nimittäin häämatkaa varten. Häämat
kan jälkeen ei niillä ole siinä pesässä muuta tehtävää. To
sin nekin ehkä pesässä ollessaan hautovat nuoria toukkia 
ja munia. — Aikasemmin on puhuttu kuhnureiden teuras-
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tuksesta. Tämä tapahtuu elokuun lopussa ja syyskuun
alussa ja sen aiheuttaa se syy, että chylusneste, jolla työme
hiläiset ruokkivat kuhnureita, alkaa käydä niukaksi. Toi
nen syy on siinä, että mehiläisyhteiskunta ei niitä tarvitse 
sen emo kun on jo hedelmöittynyt. Asian näinollen teuras
tavat työmehiläiset kaikki kuhnurit. Jos hoitaja huomaa 
jossakin pesässä vielä syyskuun lopussa ja lokakuun alussa 
kuhnureita, niin hän saa olla varma, että yhteiskunta ei 
silloin ole niinkuin sen pitäisi olla. Emo voi olla poissa.

Kuhnureilla ei ole ollenkaan pistintä.

Työmehiläinen (kuva 2 ja 3).

Työmehiläiset ovat pienempiä yhteiskunnan jäseniä, 
jotka ovat kaikki syntyneet suvullisista munista. Ne ovat 
siis kaikki naaraita, joiden sukuorganismi on kehittymätön.

Vaikka työmehiläinen on pienin yhteiskunnan jäsen, 
on sillä raskaimmat velvollisuudet. Sen elämä on raskasta 
raadantaa kehdosta hautaan asti. Heti kun työmehiläinen 
särkee kennonsa peitteen ja heikoin askelin kömpii sieltä ulos, 
niin se saa hartij oilleen velvollisuuksia. Se hoitaa aluksi 
kennoissaolevia pikkusiskojaan, hautoen niitä. Se tekee 
yleensä kaikki pesässä tarvittavat työt. Tätä kestää 5— 10 
vuorokautta riippuen lentomehiläisten ja avonaisten touk
kien lukumäärästä. Senjälkeen se alkaa lentokautensa, joka 
kestää siksi, kunnes se uupuu kuorman alle.

Ennenkuin mehiläinen lähtee lentomehiläisenä työvai- 
nioilleen, ottaa se kodistaan ja sen ympäristöstä tarkat mer
kit, jotka ovat suuntamerkkejä. Väreistä ei mehiläinen juuri 
välitä ja ei se hoksaa niitä. Tällaiseen johtopäätökseen voi tulla 
siitä kun esim. asettaisi mehiläisen punasen pesän sijalle kel- 
tasen samallaisen pesän, niin mehiläiset eivät ulkoapäin ol
lenkaan osaa erottaa sitä, että vaihdos tapahtui, vaan ne 
suoraa päätä lentävät entisen pesän sijalle olevaan pesään.
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Kun työmehiläinen on saanut tarkat merkit itselleen, 
sekä harjaantunut jo lentämään, seuraa sen varsinainen työ. 
Se lähtee pidemmälle hakemaan kotiinsa tulevien polvien 
elintarpeita: kukkanestettä ja siitepölyä. Nyt se häärää. 
Sillä on työn. Sillä on toimen aika. Se ahertaa.

»Monen kukkasen kuvussa 
Monen heinän helpehellä.»

Jopa neljän, viiden kilometrin päästä tuo se vasuissaan 
siitepölyä sekä hunajaa hunajakuvussaan ja tyhjentää 
kiireesti kennoihin sen.

Uusia kennoja rakennetaan. Hoitaja voikin nyt antaa 
vahvempien yhteiskuntien rakentaa uusia vahakakkuja, 
joita sitte voimme käyttää parventullessa varsinkin etu- 
parvelle, sillä sen emo alkaa heti munia, jos sillä on valmiiksi 
rakennettu kennokakku, tietysti keskellä. Hunajasadon 
alkaessa, olisi valmiit kakut erinomaisia jakaa kahtia huna- 
jalaatikkoon. Peitetyllä hunajalla täytetyt äärimmäiset 
kakut voidaan vaihtaa myös tyhjiin rakennettuihin kakkui
hin. Tässä olisi otettava huomioon se seikka, että pesän 
lämmön tulee aina olla 32° C. Vahan hikoilu on silloin 
suurempi.

Huvittavaa lienee kysymys, miten paljon yksi työme
hiläinen vuosittain tuottaa. Tässä laskelmasta emme voida 
muulla tavalla päästä lopulliseen tulokseen sentähden, että 
sukupolvi vaihtuu alituisesti työmehiläisiin nähden, kun sillä, 
että oletamme, että sukupolvi ei vaihtuisi sadon aikana. 
Hyvässä mehiläisperheessä on ainakin lounaissuomalaisessa, 
jossa 17 kehyksestä on noin 11—43 täynnä toukkia ja me
hiläisiä, noin 40,000—80,000 työmehiläistä. Tällainen me- 
hiläisperhe kokoo joskus 80 kiloa ja vielä ehkä yli senkin 
hunajaa. Jos hunajakilo maksaa 2 mk. 50 p., on silloin yksi 
mehiläinen ansainnut % penniä ja lisäksi omien ja touk
kien ruuan.

Älköön nyt kumminkaan kukaan innostuko hoitamaan 
mehiläisiä tuon 80 kilon takia pesää kohden. Tavallisin



tulo, mitä voidaan saada niistä, on noin 40— 50 kiloa, ja ne 
ovat melkein korkeimpia tuloja, mitä voidaankaan saada 
mehiläisistä. Hyvin monena vuotena ei saada kuin tuskin 
puoli siitä s. o. 20—30 kiloa ja ei sitäkään.

»Miten pieni tämä ansio onkin», huudahtaa saksalainen 
asiantuntija ja tiedemies, Carl Hoojer, sekä jatkaa: »niin 
täytyy ihmetellä, kun sittekin saammekoko maailman huna- 
jasadoksi 300,000,000 kilogrammaa hunajaa, noin 750,000,000 
Suomen markkaa». On sitä siinäkin noin pienten osalle! —»

Kuten tunnettua, kokoavat mehiläiset saaliinsa kuk
kien heteistä ja mesikuvuista. Niiden täytyy kootakseen 
ainekset yhteen hunajakiloon, lentää 100,000 aina 2 miljoo
naan kukkaan, sillä kukka sisältää rypälesokuria % aina
10 milligrammaan asti. Medestä täytyy niiden erottaa ai
kapaljon vettä, sillä se sisältää vettä 59—93 °/o ja hunajassa 
sitä on vain noin 20 °/o.
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Kaikki yhden puolesta!

Eräs havainto.

Toukokuun 27 p:nä 1911, lähdin matkoille. Siihen ai
kaan oli verrattain kylmä. Mutta miten olikaan! Parvi 
oli sinäpäivänä kumminkin lähtenyt pesästä ja asettunut 
erääseen kuuseen. Olin matkalla kaksi vuorokautta. Me
hiläiset olivat koko tuon ajan riippuneet mainitussa pai
kassa. Ne olivat vieläkin siinä kun tulin kotiin. En voinut 
ymmärtää tuota tekemääni havaintoa muuksi, kuin että 
silloin oli liian kylmä ja työmehiläiset eivät voineet lähteä 
siitä poijes. Siihen paikkaan olisivat ne emoaan vartioi
malla kuolleet. Jaloa uhraa vaisuutta! Tämä on muuten 
perin harvinaista sillä useasti ne lähtevät tunnin parin päästä 
uutta kotia etsimään. <



Eri mehiläisten kehitysaikoja ja vaiheita.

Hyönteisillä, joihin mehiläinenkin kuuluu, on yksi ylei
nen tuntomerkki se, että ne kehittyvät muodonvaihdoksen 
alaisina. Muodonvaihdoksella ymmärretään sellaista elä
mää ja elämän muotoa, että eläin kuolee toisena, minä se 
syntyi. Tällaisen muodonvaihdoksen alaisen elämän lävitse 
käy mehiläisen elämä.

Kun emo on muninut kennoon, niin muna kehittyy kol
men vuorokauden kuluessa toukaksi. Toukkana se pysyy: 
kuningattaren alku 6 vuorokautta sekä työmehiläinen ja 
kuhnuri samoin 6 vrk.

Kuuden vuorokauden perästä toukaksi tulemisesta, 
koteloituu toukka ja saa samalla kennopeitteen, jonka me
hiläinen särkee itse kömpiessään täysin kehittyneenä muo
tona ulos kennosta. Tämä koteloaika kestää eri mehiläi
sillä eri kauan. Emon koteloaika on 7—8 vrk., työmehi- 
läisen 11— 12 vrk. ja kuhnurin 15— 16 vrk.

Mehiläisen muodonvaihdoksen eri kehitysasteista saam
me täten seuraavan taulukon.
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muna toukka kotelo yhteensä
Emo 3 6 7— 8 =  16— 17
Työmehil. 3 6 11— 12 =  20— 21
Kuhnuri 3 6 15— 16 =  24— 25

vrk. vrk. vrk. vrk.
(Leben und Zucht der Honigbiene sivu 21—25).

(Mehiläisen kehitysasteet, kuvat 22—23).
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Parveilu.

Kun mehiläisyhteiskunnassa on kylliksi mehiläisiä, touk
kia ja elintarpeita, ryhtyy emo luonnonjärjestyksen vaati
mana munimaan emokennoihin, (kuva 24) joista kehittyy 
16—17 vuorokauden kuluessa emo. On myös otaksuttu, että 
työmehiläiset pakottaisivat emon munimaan emokennoihin. 
Toisen otaksuman mukaan siirtävät työmehiläiset itse mu
nan emokennoon.

Kun nuori emo on puhkaissut kennon kantensa sekä 
huutanut »tyyt», tyyt», »tyyt», niin tuntuu se vanhasta 
emosta siltä, kuin »pesän henki» sanoisi: »pois tieltä!» Se 
tietää, että uusi emäntä on nyt tulossa, jolle kuuluu kodin

Kuva 29. Parviruisku.

emännyys ja valta. Vaisto kutsuu emoa sotaan uutta tu
lokasta vastaan.

Tätä ääntä »tyyt», »tyyt», ei kuulu ennen esiparven läh
töä vaan jälkiparven lähdön edellä.

Työmehiläiset rupeavat hommaamaan muuttoa. Aluksi 
ne levottomina lentävät lentolaudan ympärillä ja ryhmitty
vät isoksi kimpuksi lentolaudan alle. Mutta jos ilma on hy
vin lämmin ja kaunis, niin ne pakottavat emon myös tule
maan ulos pesästä. Ilma sakeni mehiläisistä. Parveilu 
alkoi.

Jos parvi ei asetu, vaan pyrkii ylös, on hoitajan otet
tava vettä ruiskuun ja tuprutettava sillä hienoa sadetta 
varovasti parven päälle (kuva 29).

Mehiläiset alkavat rauhoittua. Ne kokoontuvat kaikki 
sokuritopan muotoiseen ryhmään tuonne pieneen puuhun 
(kuva 30). Siitä ne ovat saatavat kiinni. Kiinniottamisessa 
on monta tapaa ja siinä jää hoitajan harkittavaksi, miten 
hän luulee ne saavansa parhaiden kiinni. Jos esim. ne ovat
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pienessä puussa, voi hän parven kohdalle asettaa pyydys
ti men sekä lyödä parven istumisoksan yläpuolelle niin että 
parvi putoaa esim. sellaiseen koppaan, kuin kuva 31 osottaa. 
Koppa on heti peitettävä, mieluimmin esim. sellaisella kan
kaalla, jonka keskellä on suuri metalliverkko kiinnitetty il
man vaihtoa varten. Kun tämä on toimitettu, pannaan 
koppa riippumaan johonkin varjoiseen paikkaan naulaan. 
Jos ei tuollaista vaatetta ole, niin voidaan kopan alle panna 
joku kopan alustan peittävä pohja sekä pantava varjoon 
kellariin t. m. s. (ei kumminkaan jääkellariin). Koppa on

Kuva 30. Mehiläisparvi.

varjoon asetettaessa toisesta reunasta kohotettava poh
jasta noin 2 y2 senttiä ja pantava joku kalikka pohjan ja 
kopan väliin sentähden, etteivät mehiläiset tukehdu kopassa.

Jos hoitaja käyttää jälkimäistä kiinnottotapaa, ja ei 
olisi esim. kellaria, niin silloin hän voisi kauniisti panna ko
pan johonkin varjoon, sekä peittää sen lakanalla, joka vä
liin kostutetaan kylmällä vedellä.

Parvi annetaan riippua seinässä iltaan noin klo 8 asti. 
Silloin se viedään uuteen pesään. Jos parvi on suuri, asete
taan sille useampia kehyksiä. Keskinkertaiselle parvelle
pannaan noin 5 tahi 7 kehystä. Alle viittä kehystä tarvit
sevaa parvea ei juuri pitäisi ottaakkaan vaan se olisi seulot
tava parviseulalla, jolloin emo ja kuhnurit jäävät seulaan
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ja työmehiläiset lentävät takaisin siihen pesään, -josta läh- 
tivätkin. (Parviseula kuva 32).

Suurelle parvelle jätetään 5, 7, 11 kehystä.
Parasta olisi, jos hoitajalla sattuisi nyt olemaan edellä 

puhuttuja valmiiksi rakennettuja kehiä että hän saisi aina
kin yhden tällaisen kehän keskimäiseksi että emo pääsisi 
siihen munimaan. Etuparven emo voi kohta munia, sillä 
se on vanha emo.

Kun kaikki on kunnossa, otetaan vangittu parvi ja ko
putetaan kopasta uuteen pesään sekä senjälkeen pannaan

kiinniotto koppa.

olkimatto päälle ja taakse. Takamaton eteen on tietysti 
ennen mattojen sulkemista pantu lasiovi paikoilleen. Mat
tojen paikoilleen asettamisen jälkeen suljetaan ulkoovikin. 
Jos emo on mukana, pysyy parvi pesässä. Parvelle anne
taan illalla pullollinen sokurijuomaa, joka on valmistettu 
siten, että 1 litra vettä ja 1 kg. sokuria on keitetty 3—4 mi- 
nuttia. Juoma jäähdytetään ja annetaan mehiläisille. (Ruo- 
kintapullo kuva 33). Pullo voidaan ottaa aina päiviksi pois.

Tähän aikaan, samoin kuin pitkin kesää, tarvitsevat 
rrehiläiset raitista juomavettä. Juomavettä on jokapäivä 
annettava mehiläistarhaan, jos tarha ei muuten ole likellä 
järveä tahi jotaan puroa. Juomavesi voidaan antaa johon
kin kaukaloon, johon on pantu sammaleita siksi, etteivät

Kuva 31. Parven Kuva 32. Parviseuala.
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mehiläiset huku veteen vaan voivat sammaleiden päällä 
olla ja siitä imeä vettä.

Parvelle voidaan vielä seuraavan päivän illallakin an
taa sokurij uomaa.

Kuva 33. Olkimatto, jonka päällä näkyy 1 Tulppa. 2 Thiiringin 
pallo. 3 Ruokintareikä pora.

Parven kiinniottopyydyksiä on muitakin. Muutamat 
hoitajat käyttävät esim. sellaista pussia kuin kuva 34 osot- 
taa.

Olen tänä vuonna ottanut käytän
töön parven kiinniottamisessa n. s. parvi- 
rysää ja olen sangen hyvin siinä onnis
tunut. Toiselta puolta on rysän käyt
täminen vähän hankala siinä suhteessa, 
että rysä on asetettava lentoreijän suulle 
oikeaan aikaan, juuri parven lähtiessä 
eikä ennen.

Toisinaan sattuu parvi asettumaan, 
korkean puun latvaan, josta se on mel
kein mahdoton saada kiinni. Minulla 
esim. viime kesänä sattui parvi pysähty- Kuva 34 parven 
mään noin 22 metriä korkeaan kuusen kiinniotto pussi.

4
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latvaan, josta se olisi ollut mahdotonta kiinniottaa. Kapu 
sin kuuseen ja ravistin sen siitä ilmaan. Mutta parvi aset 
tui vieläkin paljoa korkeamman koivun oksaan. Heitin

eräällä seipäällä siihen oksaan ja 
parvi putosi alas maahan, josta 
se kokoontui erääseen pieneen 
katajaan, josta otin sen helposti 
kiinni. Tämä ottotapa oli varsin 
arveluttava sentähden, että emo 
olisi hyvinkin voinut siinä tur
meltua. Mutta mikä auttoi. Jos 
en olisi saanut parvea, niin se 
olisi mennyt matkoihinsa. Jos 

Kuva 35. Parvirysä, pan- taas emo olisi kuollut, olisi parvi 
tuna pesän suulle. mennyt siihen pesään, josta se

lähtikin.
Jos emokennoja on useampia niin niistä alkaa valmis

tua emoja 7 ä 9 ä 11 vuorokauden kuluttua ja niin saadaan 
odottaa silloin taas uusia parvia, joita nimitetään jälkipar- 
viksi. Parven kiinniottotapa entinen ja muutenkin menet
tely sama.

Jos viimeinen, useimmissa ta
pauksissa toinen jälkiparvi on 
siksi voimakas, että se voidaan 
ottaa, niin menettely on sama 
kuin jo on esitetty, mutta jos se 
on heikko, niin silloin on paras että 
se ajetaan takasin entiseen pe
säänsä tahi yhdistetään jonkun 
heikon yhteiskunnan kanssa yh
teen. Tässäkin käytetään ennen- 
puhuttua parviseulaa (kuva 32).
Emo tietysti voidaan ottaa parvi- 
seulasta ja panna johonkin pikku- 
pesään, jossa se muutamien sato
jen työmehiläisten kanssa säily
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Kuva 36. Eräs parven 
kiinniotto tapa.
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tetään, jos syksympänä sitä tarvittaisiin. Jos seulominen 
on tehty ulkona niin mehiläiset lentävät siihen pesään, josta 
ne lähtivätkin. Jos se taas yhdistetään johonkin muuhun 
pesään, olisi sitä ennen pantava metalliverkko pesän entis
ten asukkaiden ja uusien tulokkaiden välille, etteivät ru
peaisi tappelemaan. Metalliverkko olisi annettava olla noin 
vuorokauden ja sitte otettava pois. Jos ei hoitajalla ole 
panna metalliverkkoa siihen, niin olisi hänen puhallettava 
mehiläisten päälle aftiol nimistä ainetta veteen sekotettuna 
tihuttajalla (kuva 37). Hunajavesi on muuten sentään 
siihen yhtä hyvää. Vieraaseen pesään yhdistettäissä, ei 
niitä voida seuloa, vaan ne ovat pantava sinne kehyksi- 
neen, emoineen päivineen. Metalli- 
verkko on pidettävä ensin välillä.

Tämä tihutus tehtiin sentäh- 
den, että mehiläiset saisivat kaikki 
saman hajun. Tässä voisi myös käyt
tää hienoja jauhoja, joihin olisi se
kot ett ava vaikkapa esim. anisiöljyä.
Jauhoja olisi huiskutettava kaikkien Kuva 37. Tihuttaja, 
pesässä olevien mehiläisten päälle
(sekä uusien että entisten) ohueltaan. Tämäkin tehdään 
siksi, että niillä tulee jauhojen puhdistamisessa itsestään 
työtä, joten ei jäisi aikaa tappelemiseen ja myöskin saa
vat saman hajun.

Jos hoitaja tahtoo saada hunajaa, niin niistä pesistä 
hän ei saa ottaa parvia, mistä hän ottaa hunajaa juuri 
sentähden, että siitä pesästä, josta hän aikoi saada 
hunajaa, vähenee parveilun kautta kymmeniä tuhan
sia työmehiläisiä sekä muniva emo. Se emo, joka jäi pe
sään, ei vielä useimmissa tapauksissa ollut tullut kennosta
kaan ulos parven lähtiessä ja ulospäästyään ei se kohta ru
pea munimaan. Kennosta pääsemisen ja munimisen vä
lillä voi kestää 10— 18 vuorokautta. Työmehiläisen kehit
tymiseen kuluu 21 vuorokautta ja senkäänjälkeen ei se lähde 
kohta kukkanestettä hakemaan, vaan siihenkin voi kulua
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noin 5— 10 vuorokautta eli kaikkiaan 26—31 vuorokautta. 
Parveiluaika on siinä kesäkuun alusta aina puoliväliin hei
näkuuta. Tästä siis nähdään ettei mikään voi korvata pois- 
lähteneen parven ja pesään jääneiden mehiläisten kokonai
suutta työkuntana hunaj asadossa. Etuparvessa lähtee mei
dän puupesistämme poijes niinpaljon työmehiläisiä että tus
kin koko kesänä sen väkimäärä niin rikkaaksi karttuisi, että 
voitaisiin enää hunajalaatikkoa asettaa. Paitsi sitä, hunaja- 
laatikko on asetettava hiukan ennen apilan kukinta-aikaa. 
Luonto ei Pohjoismaissa, ainakaan Suomessa, tarjoa mehiläi
sille eloa muulloin, kun juuri edellämainittuna aikana. 
Toista on Liineburgin nummilla Keski-Europassa! Siellä 
saavat mehiläiset melkein pääsadon kanervakankailta. 
Meillä on kanervien kukinta-aikana, elokuun lopulla ilma 
useinkin niin kylmä (+  10° C alempi varjossa), etteivät me
hiläiset tarkene lähteä liikkeelle, vaan se sato, mikä voi
daankin odottaa, saadaan juuri apilaskasveista.

Parveilu estetään siten, että sikiötilaa laajennetaan ja 
vielä että pannaan hunajalaatikko päälle. Myöskin pois
tamalla emokennot, jos niitä jo on rakennettu ja panemalla 
nuoria sikiöitä sisältäviä kakkuja pesään toisista pesistä ot
tamalla pois sellaisia kakkuja, joissa on ulosryömiviä sikiöitä.

Toista on jos hoitaja mielii saada parvia, niin siitä ei 
meillä ole mitään sanottavaa. Parasta on silloin pitää si
kiötilaa pienenä. Noin seitsemän kehystä voi silloin olla 
korkein määrä pesässä. Kakkujen lukumäärä kumminkin 
osaksi riippuu talvehtimisesta, eli siis syksyllä kehittyneistä 
lukuisista työmehiläisistä.

Palaamme vielä takaisin parven kiinniottamiseen. Siinä 
saa jokainen käyttää keinoa, minkä huomaa parhaaksi. Ku
vassa 36, nähdään parven kiinniotto hyvin korkealta puusta. 
Pensaista se otetaan taas kiinni eritavalla. Jouduin ker
ran eräästä ruohostosta ottamaan parven kiinni lusikalla.
Oli sekin kiinniottotapa!, mutta kiinni sen vaan sain.
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Tekoparvi.

Mehiläishoitaja voi myös itse tehdä uuden yhteiskun
nan. Tämä suoritetaan esim. seuraavalla tavalla: Päivän 
kuumimmilla ollessa juuri siihen aikaan, kun suurin osa me
hiläisistä on ulkona, haetaan suurimmasta, väkirikkaasta 
yhteiskunnasta emo sekä asetetaan se jonkin juomalasin 
alle siksi, että tehdään seuraavat työt. Otetaan siitä pe
sästä, josta otimme emon, pari kehystä, jossa on toukkia ja 
panemme ne uuteen pesään toukkineen ja mehiläisineen, 
sekä otamme niille eväiksi hunajalla ja siitepölyllä täytet
tyjä kakkuja, jotka ovat asetettavat molemmin puolin touk- 
kakehyksiä. Panemme uuteen pesään myös vangitsemamme 
emon (ei käsillä ettei se saisi mitään vierasta hajua). Pesä 
suljetaan tarkoin. Siirrämme täten muodostamamme pe
sän entisen pesän tilalle, että ne mehiläiset, jotka ovat mat
kalla, lentäisivät muodostamaamme uuteen pesään, jonka ne 
tekevätkin. Pesä on siis aivan pian vaihdettava entisen pe
sän tilalle. Entinen pesä, eli se pesä, josta emo otettiin, siir
retään johonkin toiseen paikkaan, sekä ruokitaan hyvin so- 
kuriliuoksella joitakin päiviä.

Jos siinä pesässä on emokennoja, josta emo otettiin 
sekä kuhnureja mehiläistarhassa, saa pesä aivan pian itsel
leen uuden emon. Jos ei emokennoja ole* niin ei juuri tuol
laista tekoparven ottoa saa toimittaakkaan. Mutta jos sat
tuu meillä olemaan varastossa kasvattamiamme, siitettyjä 
nuoria emoja, niin voidaan sittekin ottaa joukko työnteki
jöitä ympärilleen uuteen. Menettely on aivan sama kuin 
äskeisessä tapauksessa sillä eroituksella, että etsitty emo 
jätetään entiseen pesäänsä. Pesät vaihdetaan tässäkin ta
pauksessa. Nuorta emoa ei kumminkaan noin vaan aseteta 
pesään. Se tehdään ensin saman hajuiseksi sekä muuten
kin tutustutetaan mehiläisille emohäkissä. (Muistettakoon 
antaa sille emohäkkiin ruokaa, sekä työmehiläisiä mukaan!) 
Päivän parin perästä, lasketaan emo vapaaksi häkistä.
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Häämatka.

Kun oli puhetta emon munasarjoista, niin muistamme 
että sillä oli tri Dzierzon’in otaksuman mukaan kaksi mu
nasarjaa: geneettinen ja partherogeneettinen eli suvullinen 
ja suvuton. Työmehiläisemo ei voi munia kun suvuttomasta 
sarjasta, sillä se ei ole suorittanut häämatkaa, josta nyt 
otamme puhuaksemme.

Häämatka on sellainen matka, jonka nuori emo tekee 
kennosta päästyään viimeistään ennen kymmentä vuoro
kautta. Toisinaan kuluu siihen kahdeksantoistakin vuoro
kautta. Se tapahtuu kaikessa monimutkaisuudessa seu- 
raavalla tavalla.

Nuori emo lähtee pesästä ja suuntaa kulkunsa kohti 
korkeutta. Mutta mehiläistarhan kuhnurit ovat myöskin 
haistaneet, että nyt on »morsian» liikkeellä. Ne lähtevät 
pesästä ja se niistä, joka on vahvin, joka on saanut enem
män ilmaa ilmaputkiinsa, saavuttaa lopulta emon. Siittä
minen suoriutuu. Mutta kuhnuri menetti sen johdosta myös
kin henkensä. Emo tuli hedelmälliseksi koko ijäkseen. Se 
palaa takaisin häämatkalta ja alkaa jonkun vuorokauden 
päästä munia, toimia yhteiskunnan »emäntänä» suvun jat
kamiseksi.

Ne kuhnurit,»jotka eivät onnistuneet pääsemään vas
taisen polven isäksi, palaavat noloina takaisin. Yksi on 
poissa. Missä se on? Se suoritti jo elämänsä tehtävän, mi
täpä enää siitä, missä se on.

Miksi »häämatka» suoritetaan niin korkealla, johtunee 
ehkä siitä, että luonto tämänkautta kutsuu kuhnurit kilpai
lemaan ja samalla päästää voimakkaimman kantaisäksi 
nouseville polville.

Toiseksi tehdään häämatka niin huimaavaan korkeu
teen sentähden, että siellä on »hääparilla» vähemmin vi
hollisia. Pikkulinnutkaan eivät niin korkealle mene ja suu
ret pedot eivät niin pienistä välitä. Muuten on sattuman 
varassa jos emo enää milloinkaan palaa häämatkalta. Tä
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män matkan aikana voi myös nousta ankara myrsky ja 
sade jotka voivat kuljettaa emon tuuliajolle ja siten kuo
lemaan. Sateet voivat myös estää emon pesästä lähtemäs- 
täkin häämatkalle. Siksi esim. on syksyllä niin kovin vai
keata saadakkin emoa kun ei tiedä, jos se enää sään takia 
pääseekään häämatkalle.

Puhdistuslento.

Kun mehiläiset ovat asettuneet lokakuussa, tahi jos 
Pohjolan roudan valta on jo pakottanut ne ennemmin aset
tumaan talvikuntoon, niin siitä alkaen ne vaativat hiljaisuutta 
ja rauhaa. Ne ovat asettuneet kaikki yhteen kasaan, rypäjään, 
ja siinä hiljakseen syövättalvenvaraksikoottujamuonavaroja. 
Ne ovat puhdasta väkeä, jotka eivät töherrä ruuanjätteillä 
ja ulostuksilla kotiansa. Tästä on seuraus se, että niiden 
paksuun suoleen kokoontuu kylmän talven aikana paljon 
ruumiille kelpaamattomia aineita. Nämä paksuun suoleen 
kokoontuneet aineet puhdistetaan, mikä tapahtuu siten, 
että mehiläiset lentävät joukolla eräänä kauniina lämpi
mänä kevätpäivänä kun lämpömittari osottaa 10— 11° C 
varjossa. Jos ilma on kylmempi, on siitä seurauksena se, 
että paljon mehiläisiä jää tielle, sillä puhdistuslentomatka 
kestää y2— 1 tuntia. Tällä matkalla puhdistuvat mehiläi
set niistä ruuanjätteistä, jotka talven aikana ovat paksuun 
suoleen kokoontuneet.

Puhdistuslento tapahtuu eri talvina eri ajalla. Useim
miten on se näillä viimeisillä talvilla suoriutunut maarian- 
päivän toisella tai toisella puoliskolla. Puhumme tuonnem
pana hoidosta puhdistuslennon aikana.
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Suomessa hoidetut mehiläiset.

Samoinkuin karjamiehet ovat karjasta jalostaneet 
useampia eri rotuja ovat mehiläismiehetkin luoneet me
hiläisistä eri mehiläisrotuja, joista lienee syytä vähän tässä 
puhua.

Maassamme kotiutunein ollenee pohjoismaalainen rotu. 
Omaa suomalaista rotua, joista muutamat mehiläismiehet 
puhuvat, ei meillä ole ensinkään olemassa, sillä ne mehiläi
set, joita meille on tuotu viimeaikoina, Krainista tulleita 
mehiläislähetyksiä lukuunottamatta, ovat tulleet kahta 
tietä: Ruotsista ja Suomenlahden eteläpuolelta, joissa maissa 
historiallisesti on vallalla j a tunnettu yksinomaan pohj oismaa- 
lainen rotu, johon tietysti on Suomen oma luonto painanut 
tuntomerkkinsä. Paitsi sitä on meille tuotu vähäisiä mää
riä mehiläisiä Aunuksesta, mutta sieltäkin tuodut mehiläiset 
jos niitä enää on olemassa, ovat pohjoismaalaista rotua. 
Pohjoismaalainen rotu on kotoisin Liineburg^in seuduilta 
Saksasta.

Pohjoismaalainen mehiläinen on jokseenkin tumma 
yksivärinen. Se on kaikilta elämäntavoiltaan tottunut mei
dän ilmastoomme ja luontoomme. Kuningatar on voimakas. 
Tätä vastaan voidaan sanoa se, että ne tahtovat jo aikaseen 
keväällä laajentaa* sikijöiden tilaa mutta sitte takatalven 
tullessa vetäytyvät jälleen yhteen jättäen toukat kylmään, 
jotka siten kuolevat ja saastuttavat pesän ilman saattaen 
sillä tuhoa koko yhteiskunnalle.

Krainilainen mehiläinen pyrkii edellisten mehiläislajien 
rinnalla lauhkean luonteensa takia meilläkin tunnetuksi. 
Sen ihailijat sanovat sen talvehtivan hyvin meillä, sekä että 
se myös on uuttera hunajan kerääjä ja erinomainen pesänsä 
puolustaja sekä ryöstäjiä että vahakoita vastaan. Se on 
edellisen kokoinen mutta erotetaan siitä että sen takaruu
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miissa on kolme keltasta rengasta. Rotu on saanut nimensä 
siitä että se on kotoisin Krainin maakunnasta Itävallan 
keisarikuntaa likeltä Adrian merta.

Sitte olisi vielä muitakin rotuja mutta kun ei meillä ole 
takeita niiden mukautumisesta meidän ilmastoomme niin 
on tarpeetonta niistä puhua. Ruotsinmaalaiset hoitajat 
esim. valittavat italialaisesta mehiläisestä, että se ei tahdo 
hyvin talvehtia Ruotsissakaan vaikka Golf-virta on niin li
kellä. Näinollen tuskin se koskaan voisi sietää Pohjoisna
voilta tulleiden viimojen porotusta. Se on lämpimän Nea- 
pelin lapsi, joka ei Pohjolan lumikinoksia siedä.

Mehiläisten hoito.

Kuva 38. Olkipesä. Kuva 39. Olkipesä suojattuna.
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/  A
Kuva 40. Olkipesä suojattuna 
lautaseinillä. (Voidaan talveh
timista varten verhota peitteillä 

sisältä.)

« - 28O T )-*
Kuva 42. Lounaissuomalai
nen pesä päältä katsottuna. 
Kehyksien koko 26x38.  26 
Xl 9  cm. Kehykset 8 mm. 

etäisyydessä toisistaan.

Kuva 40. Lounaissuomalainen pesä. A sivulta, B edestä katsottuna.
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a Pesät.

Vanhin tapa mehiläisten hoitamisessa oli se että ne 
saivat tehdä pesänsä luontoon. Tässä tapauksessa ne valit
sivat pesäpaikakseen jonkun onton puun ja rakensivat sii
hen pesänsä. Ihminen kaasi puun, tappoi mehiläiset ja ryösti 
hunajan. Sittemmin otti ihminen mehiläiset ja asetti ne 
olki- tahi puupesään (kuvat 38, 39, 40, 41). Ne olivat kiin- 
tonaisrakenteisia pesiä. Niistä pesistä ei saanut hunajaa 
muuten kun siten, että ensin tapettiin mehiläiset ja sitte 
vaha kuumennettiin uunissa jolloin vaha ja hunaja sulivat. 
Vaha nousi jäähtyessä pinnalle ja hunaja puserrettiin jon
kun vaatteen lävitse.

Tällainen hoitotapa verotti liian 
paljon hoitajaa. Tultiin siihen että 
olkipesän alle lisättiin pari irtonaista 
rengasta (kuva 43), joiden rajasta 
syksyn tullen leikattiin vaha poikki 
ja korjattiin ainoastaan ali osuus.
Tämä hoitotapa säästi jo pesän 
asukkaiden hengen. Edistyksen laki 
teki tässäkin työtä. Tällaisesta hoitotavasta saatiin verrattain 
vähän hunajaa. Tultiin sittemmin siihen, että pesän vaha- 
rakenteet voitiin helposti irroittaa, sekä jälleen paikoilleen 
panna. Pesää’ jossa kennokakut ovat helposti irrotetta
vissa, kutsutaan irtonaisrakenteiseksi pesäksi.

Tämä keksintö opetti vähitellen ottamaan käytäntöön 
n. s. pohjukelevyt ja siten suuresti helpottamaan mehiläis
ten työtä sekä samalla johtamaan niille suunnan kennojen 
rakentamiseen. Tällaisia irtonaisrakenteisia pesiä tuli sitten 
käytäntöön kahta lajia: kylmä- ja lämminrakenteisia pesiä.

Lämminrakenteisissa pesissä ovat kehykset poikkipäin 
pesän pituuteen nähden. Tällaisia pesiä ovat esim. lou- 
nais-suomalainen pesä (kuvat 31, 32) Kylmärakenteisessa 
pesässä ovat kehykset pesän pituuden suuntaan asetetut. 
Lämminrakenteisessa pesässä puhaltaa tuuli pesän lentorei-
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jästä ensimäistä kehystä vasten 
mutta kylmärakenteisessa pesässä se 
puhaltaa kehyksien väliin.

Lounaissuomalaiseen pesään on 
lentoreikä asetettu pohjien väliin jo
ten siitäkin voi tuuli vähän päästä 
kehyksien väliin mutta ei juuri sieltä 
voi tuullakkaan.

Näiden lämmin- ja kylmäraken- 
teisten pesien välillä on otettu var
sinkin Thiiringenissä käytäntöön n. s. 
reformipesä. Reformipesässä ovat 
kennokehykset sikiöosassa poikittain, 
mutta muussa osassa pitkittäin ku
ten kylmärakenteisessa pesässä.

Irtonaisrakenteisiin pesiin on 
saksalainen kirkkoherra F. Gerstung 
tehnyt sen lisän, että pesää voidaan 

tarkastaa päältäpäin. Päältäpäin tarkastettavia kaukalon- 
muotoisia pesiä, sanotaan allaspesiksi, Kirkkoherra F. 
Gerstungin mallisia pesiä hoitotapaan nähden ovat ennen
mainitut lounaisuomalainen, sekä pastori A. Mäkisen kak- 
soispesä, joka muistuttaa kaikessa thiiringiläistä pesää 
(kuva 47).

Koska tällaiset lämminra- 
kenteiset Gerstungin malliset - 
pesät ovat meillä yleisempiä 
niin otan niiden hoitotavan 
puheeksi ja etupäässä sen, 
kuinka me hoidamme omaa, 
lounaissuomalaista pesäämme, 
ei silti, että tahtoisimme väit
tää, että se olisi paras nyt 
meillä Suomessa käytäntöön 
tulleista pesistä, vaan siksi, 
että me olemme tottuneet jo

Kuva 44. Paul Mick- 
witsin edustama , ,Mick- 
witz“ -pesä. Kehyksien 
koko 21x42,  ylempi 

osasto 10x 42 cm.
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Kuva 47.
Hunaj alaatikoita.

pidemmän aikaa sitä hoi
tamaan. (Kaikki irtonais- 
rakenteiset allaspesät hoi
detaan samalla tavalla.) 
Ensin teemme kummin
kin lyhyen selostuksen 
olkipesästä (kuva 38). 

Tuo nyt jo muutamien suomalaisten mehiläishoitajien ta-

Kuva 46. Amerikkalainen pesä. 
Kehykset 30, 38x30,  38 cm. 

Mikko Ilkan mukaan.

holta kuolemaan tuomittu 
lestämme kaikkein parhain 
pesä parvien kasvattami
sessa ja muutenkin hoita
misen yksinkertaisuudessa. 
Siinä ei ole juuri mitään 
vaikeutta muuta kuin kat
soo milloin parvet tulevat, 
ottaa silloin ne kiinni ja 
panna kehäpesään. Talveksi 
pannaan tuollaisen pesän 
päälle lujempi olkipeite (ku
va 33). Sitte keväällä voi
daan puhdistaa pesän pohja 
vahanmuruista ja antaa sille 
vähän samallaista ravintoa 
kuinkehäpesillekin. Puhdis
tus tehdään siten, että pesä 
nostetaan kauniisti laudalta

pesä, on sittekin meidän mie-

Kuva 48. Thuringin kaksoispesä. 
Kehyksien koko 40 X 25 =  1000 cm2. 

20X25
F. Gerstung ,,Der Bienes und seine 

Zucht“ sivu 203.
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hunaj alaatikot ase-Kuva 49. Thuringinmallinen 4-osainen pesä, 
tettuina paikoilleen. 

f—28 c/m— >( |7om->

1 I

Kuva 51. Ruokintapullon 
suulle. (Sopii mihin pul

loon hyvänsä.

Kuva 50. Lounaissuomalaisen pesän 
poikkileikkaus.
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syrjään ja lauta puhdistetaan puhtaaksi, jonka jälkeen pesä 
puhdistetaan sekä annetaan sille pullollinen tahi kaksikin, 
sokuriliuosta, jonka suhde on: sokuria 1 kg. ja vettä 1 kg., 
joka seos on pikkusen kiehautettu. (Kuvassa 38 esitetty 
ruokinta tapa on keskieuropalainen. Voidaan sitäkin käyttää,

Kuva 52. Avoin häätäminen.

mutta voidaan toimittaa ̂ myöskin ruokinta niin, että pesän 
päällä olevaan ruokintareikään pannaan ruokintapullo, joka 
toimii itsenäisesti, tahi myös siten, että jos ruokintapullo 
ei mahdu sinne, niin voidaan siihen panna joku muu pullo, 
jossa on sentapainen suulle, kuin kuva 51 esittää, ja sitä vas
taava laite taikka lautanen, aina sen mukaan kuinka kul
hoinkin ruokinta vaatii.



Jos mehiläishoitaja on jo saanut mielestään tarpeeksi 
suuren mehiläistarhan ja eikä haluaisi parvia myydä, niin 
voi hän silloin muuttaa mehiläiset olkipesästä johonkin puu- 
pesään. Tämä muuttaminen olisi tehtävä sellaiseen aikaan, 
kun mehiläispesässä ei ole toukkia ja munia, sillä silloin se 
voidaan parhaiden tehdä. Tällaista muutosta kutsutaan 
pesän häädöksi. Häätö tapahtuu kahdella tavalla kuten

kuvissa 52 ja 53 näkyy. Sellainen häätö kuin kuvassa 52 
esitetään on avonainen, ja se suoriutuu aina paremmin kuin 
suljettu häätö (kuva 53).

Avonainen häätö olisi paras tehdä iltapäivällä. Ensin puhalle
taan joku voimakas savupähallus lentoreijästä sisälle. Sitte pannaan 
pesä ylösalaisin ja tyhjä pesä sen päälle tuettuna niin että aukeama 
on aurinkoon päin. Alimaiseen pesään kopistetaan siksi että me
hiläiset ovat nousseet ylös.

Kun mehiläiset ovat pesästään nousseet uuteen pesään 
ovat ne siitä koputettavat siihen pesään, johon aijottiin aset
taa. Menettely sama kuin parven sijoittamisessa (kts. parveilu).
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Kuinka tein lounaissuomalaisen mehiläispesän?

Ensiksi sahasin laudasta neljä 60 cm. pituista ja 7 cm. 
levyistä puulistaketta, joiden paksuus oli 2 cm. Sahasin sa
masta laudasta neljä 40 cm. pituista ja 7 cm. levyistä yhtä- 
vahvaa listaketta kuin edellisetkin (2cm.) (kuva 54). Senjäl-

keen sahasin panelilautoja 75 
 ̂ ^cm. pituisia aivan suoraan kat- 
lakaistuja lautoja ja kiinnitin niitä

g ______________  ensiksi valmistamiini listakkeihin
^ ^  ' kahden tuuman nauloilla kuten<---------AU t/in ------------>

T_ . , . kuva 55 osottaa, niin että uur-
Ktiva 54. Lounaissuomalais. n 1 .

mehiläispesän sisäosuuden retut Puolet tullvat h akkeita
kiinnityslistakkeet. vastaan. Naulataan sisältäpäin.

Tein sen jälkeen toisen vastakkai
sen sisäsivun. Yhdistin sivut toisiinsa 42 cm. pitkillä suo
raan poikkisahatuilla laudoilla myöskin siten, että uurretut 
puolet tulivat ulospäin ja että sisäosuuden leveys tuli 28 
cm. leveäksi (kuva 56).

Kun sisäosuus on tehty, käännetään pesä kumollaan ja 
vuorataan sen pohja pahvilla ulkopuolelta sekä noin 1 y2 cm. 
paksuilla listakkeilla kiinnitetään sekä pahvi pohjaan, että

Kuvaa’ 55. Lounaissuomal. mehil. 
pesän pidempi sisäseinä ulkoapäin 

katsottuna.

Kuva 56. Lounaissuoma
laisen mehil. pesän sisä
osuus, „hepo" , edestäpäin 
(oven puolta) katsottuna.

5



Kuva 57. Lounaissuomalaisen mehiläis
pesän sisäosuus sivultapäin katsottuna. 
Sisäosaan on kiinnitetty 4 tuuman nau
loilla alussa tekemämme pitkät listakkeet.

Kuva 58. Lounaissuoma
lainen mehiläispesä pääl
täpäin katsottuna. Len- 
toreikä pesän pohjassa.

myös ohjataan samalla listakkeella mehiläisten lentoreikä 
ja käymätie. (Lounaissuomalaisessa pesissä on lentoreikä 
pohjien välissä) kuva 59, 60.

Sisäosan tuelistoihin naulataan ulkokerros, johon voi
daan käyttää samaa panelilautaa kuin sisäkerrokseenkin 
käytettiin. Ulkokerrokseen voidaan myös köyttää faasi- 
lautaa, joka mielestäni sopiikin paremmin ja jota esim. sak-

Kuva 60. Lounais- 
sunmalaisen mehi
läispesän sisäosan 
pohja kumolleen 
käännettynä sekä 
pahvilla vuorattu 
ja listakkeilla oh
jattu; mehiläisten 
käymätie pohjien 
välissä. Näiden lis- 
takkeiden päälle 
naulataan ulko- 
pohja. Lentoreikä 

Kuva 60. 1,2X15 cm.
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salaiset hoitajat yksinomaan 
käyttävät, jos ne lautaa 
käyttävätkin. He voivat 
käyttää olkia ja pahvia. 
On siellä tosin hyvin pal
jon laudoista tehtyjä pesiä
kin nähtävänä.

Kun pesä oli tehty val
miiksi, niin en tullut mainin
neeksi, että minä panin ka
ton sinkkipeltistä. Se sopii 

hyvin tehdä päreistäkin ja pärekatto on parempikin kuin 
sinkkipeltikatto tahi asfaltti katto, siinä suhteessa ettei 
pärekatto ole niin kuuma kuin nämä muut katot.

Laitoin kehykset sikiöosuuteen tuuman laudasta 34 
tuuman vahvuisiksi sahatuista rimoista. Käytin ne höy- 
läämättöminä, mutta sysäsin kerran sahanjäljen ylitse ras
pilla. Tein tämän siksi, että mehiläinen sekä voi parem
min kävellä sitä pitkin, että myös siksi että vaha tart
tuu siihen paremmin kuin höylättyyn kehykseen. Jotta 
rimojen katkaiseminen suoriutui sukkelammin, käytin 
siihen erityistä katkaisu-uurnaa, johon olin merkinnyt mi
tat 26 X 38 X 29 cm. Listaketta 38, tarvittiin kaksiker
taa niinpaljon kuin 29 ja 26 listaa. Senjäl- 
keen tein n. s. kehysmuotin (kuva 61) ja 
aloin kiinnittää tuuman nauloilla listat ke
hyksiksi.

Tehtyäni tarpeellisen määrän kehyksiä,
(17) panin hienoa tinattua rautalankaa pohjuke- 
levyvahan kiinnittämistä varten, (kuva 62) sekä 
löin joka kehyksen sivuun yli- ja alipuolelle 
kaksi naulaa erottamaan kehyksiä pesässä ol
lessa 8 mm. päähän toisista kehyksistä.

Tein lasioven, jonka kehykset olivat niin 
suuret, että ne kaikin puolin täyttivät, sulkivat pesän sisä
osuuden siis 28 X 40 (kuva 64).

Kuva 62. 
Rautalanka- 
tuki pohjuke- 
levyn kiinni
tystä varten.

Kuva 61. Kehysmuotteja. Pie
nempi muotti on hunaj alaatikkoa 

varten.



Kuva 63. Kuinka kehyk
set sovitetaan vissin väli
matkan päähän toisistaa n 
sekä myöskin pesän sisä- 

einien reunoista (8 mm.)

Olkimatot enää puuttuivat. 
Ne tein erityisillä mattomalleilla 
(kuva 65). Isompi matto tuli ase
tettavaksi kehyksien päälle pesään 
ja siihen porattiin erityisellä poralla 
ruokintareikä, joka reunustettiin 
läkkipeltilaitteella. (kuva 33). Rei
kään sovitetaan tulppa estämään 
mehiläisten ulospääsyä pesästä. 
Paitsi tuota mainitsemaani olki- 

mattoa tein pienemmän olkimaton 41X 28 cm. lasioven 
ja ulko-oven välillä pidettäväksi ja estämän sikiötilan ja 
mehiläisten jähtymistä.

Pesä ei ole vielä valmis. Hunajalaatikko puuttuu vielä. 
Tein senkin (kuva 47) sekä siihen erityiset kehykset 26X19 
cm., mutta, jotka muuten tehtiin 1,5 tuumaa leveistä ri
moista. Kehykset varustettiin rautalankalaitteella pohjuke- 
levyjä varten, sekä erotettiin pikku nauloilla 8 mm. päähän 
toisistaan.

Lentoreijän eteen, ulkopuolelle pesän seinään kiinnite
tään lentolauta, jossa mehiläiset voivat ensin levätä, kun 
ne lentävät pesään.

Pesä olisi jotakuinkin valmis, vahojen kiinnittämistä
S L

*_28  cm —

Kuva 64. Kehyk
sien edessä käytettä
vä irtonainen lasiovi.

Kuva 65. Olkimattoprässi, malli.
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lukuunottamatta, mutta puuttuu vielä jotakin. Se on maa
lattava. Keltanen tahi vaalea väri olisi tässä suhteessa käy
tännöllisin ja mukavin.

Lounaissuomalainen pesä on siis täydellisesti Gerstun
gin allaspesä, lämminrakenteinen. Se on koko sikiöosuu- 
deltaan kaksikerroksinen, (kuva 50) sekä kerroksien välillä 
täytteet. Lentoreikä on pohjien välissä. Täaaä on siitä 
hyvä, etteivät auringon säteet pääse pesään sisälle liian ai- 
kaseen houkuttelemaan mehiläisiä työhön ja toimintaan, 
ja että esim. mehiläiset voivat sellaisessa pesässä parem
min puolustautua ryöstöä vastaan ryöstäjämehiläisten puo
lelta. Sitten pesä on vielä siitäkin hyvä, että työmehiläiset 
kantavat pesästä kuolleet toverinsa lentoreikään, josta hoi
taja voi ne helposti puhdistaa sitävarten tehdyllä vartaalla. 
Lentoreikä on ehdottomasti pidettävä puhtaana kuolleista 
mehiläisistä, lumesta talvella ja muusta sellaisesta, joka 
voisi ilman vaihdontukkia. Talvella on puhdistus toimi
tettava siten, ettei se häiritse mehiläisiä talvirypäjästään. 
Pastori Mäkisen sovittamaan pesään voidaan kyllä myös
kin sovittaa lentoreikä pohjien väliin.

Tässä suhteessa olen ollut vähän sitä mieltä, että saksalaisissa 
pesissä oleva lentoreijän asema, (ovat ylhäällä) olisi ehkä parempi 
siinä suhteessa, että koska talvella syntyy pesässä ulkoapäin kylmyy
den vaikuttaessa kosteutta, se pääsisi lentoreij ästä ulos. Kesällä 
pitäisi lentoreijän olla pohjien välissä ja talvella ylhäällä. Tämä on 
ainoastaan otaksumani, joten en voi sen pätevyyttä parhaimmaksi 
vakuuttaa. Kokemus tässä tietysti johtaa parhaimpiin tuloksiin. 
Kokeilkoon hoitaja itse tämän yhdellä pesällä. Voi olla niin, että 
tämä kokeilu maksaa sen mehiläisperheen hengen, jota käytettiin 
kokeilu esineenä, mutta toiselta puolelta voidaan saavuttaa paljon 
tällä kokeilulla.

Otan puheeksi tässä miten minä olen hoitanut omia mehiläisiäni 
saadakseni niistä jotakin.
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B. Pesien hoitaminen.

Kun parvi pantiin uuteen pesään, pantiin siihen silloin 
aluksi 5, 7, 9, tahi 11 pohjukelevyillä kokonaan tahi %  täy
tettyä kehystä, joista keskimäinen kehys voisi olla jo val
miiksi rakennettu, että emo voisi siihen heti munia. Val
miiksi rakQjmettu kehys olisi otettava toisten mehiläisten 
pesästä. Tämän viereinen kehys voisi olla myös otettu toi
sesta pesästä ja sellainen, että siinä olisi jo toukkia. Tämä 
pakottaisi mehiläisten omaksumaan uuden pesän omakseen 
ja edistäisi suuresti niiden toimintaa. Näiden kahden ke
hyksen lisäksi olisi pantava 3, 5, 7 tai 9 muuta ainoastaan 
pohjukelevyillä varustettua kehystä, riippuen tietysti pe
sään sijoitetun parven suuruudesta. Suurempi parvi tar
vitsee useampia kehyksiä kuin pieni parvi. Viittä kehystä 
pienempää parvea ei juuri pitäisi sijoittaa uuteen pesään, 
sillä tuskin se voi rakentaa talven tuloon ja Usätä niin paljo 
väkeä itselleen, että se voisi siellä talven yli kestää kyl
määkään vastaan.

Parvelle on annettava Thuringin pullossa ruokaa ja 
etenkin jos sateita sattuu olemaan.

Kun nyt menemme pesää tarkastamaan, tulee meidän 
ottaa mukaamme kaksi tyhjää pohjukelevyllä varustettua 
kakkua sitävarten, että jos tarkastaessamme huomaisimme 
pesässä olevat kehykset täyteen rakennetuksi, sekä myös
kin, jos joku ennen pantuja kakkuja olisi murtunut. Jos 
kaikki kakut ovat täyteen rakennettuja, tulisi meidän li
sätä pesään uudet kakut toukkapallon keskelle, (keskuslaa- 
j ennus). Etsitään kakku, j onka keskeltä mehiläiset ryömivät 
ulos ja jossa ulosryömivien sijat kennoissa emo on täyttä
nyt taasen uudestaan munilla. Edellämainitun kakun kum
mallekin puolelle pannaan tyhjä, mieluimmin uusi kakku, 
mutta niiden puutteessa käytettäköön pesän vanhoja kak
kuja. Ken ei tätä osaa tehdä, liittäköön pesän taakse kak
kuja sitä mukaa kuin mehiläiset voivat niitä täyttää ja 
niitä tarvitsevat.
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Jos mehiläishoitaja tahtoo saada mehiläisyhteiskun- 
nastaan mahdollisimman hyvän hunajasadon, niin tulisi 
hänen saada mehiläisperheensä niin vahvaksi kuin suinkin 
mahdollista ja että tämä suurin väkirikkaus mehiläisper- 
heessä olisi juuri apilan kukintä-aikana joka pääsadon ai
ka. Kaikki sikiöosuuden kehykset, tulee olla täyteen 
rakennettuja ja pesässä sangen runsaasti nuoria lentome-

Kuva 66. Hunaj alinko.

hiläisiä. Jos näin on laita, voi hoitaja aivan huoletta aset
taa hunajalaatikot mehiläispesiinsä.

Sellaisissa pesissä, joissa sopii kaksi hunajalaatikkoa 
päällekkäin, pannaan vaan ensin yksi hunajalaatikko. 
Tällaisia pesiä ovat esim. lounaissuomalainen pesä. Kun 
hunaj alaatikko on osapuilleen täyteen rakennettu ja huna
jalla varustettu, otetaan laatikko pois ja sensijalle pan
naan uusi laatikko. Entinen laatikko pannaan uuden laa
tikon päälle. Näin saavat laatikot olla siinä siksi, että noin 
2/3 kennokakun pinta-alasta on saanut peitteen. Pei
tetty hunaja on vasta silloin valmis säilymään moniksi vuo
siksi. Silloin se on saanut muurahaishapon (erään miedon



Kuva 67. Kennon kuorimisveitsi.

Kuva 68. Kuorimishaarukka.

organillisen hapon), joka es
tää hunaj an rupeamasta käy
mään,sekä samalla antaa sille 
sangen hienon ha j un j a maun.

Apilan kukinnan ja 
leikkuun jälkeen otetaan 
hunaj alaatikot pois. Mutta 
kun mehiläisiä on paljon 
vähentynyt pääsadon aika
na, niin voidaan sikiöosuu- 
destakin ottaa joku peitetty 

kehys ja lingota yhdessä hunaj alaatikon kehyksien
kanssa. Tämä hunajan irroittaminen kennoista tehdään 
erityisellä koneella, lingolla (kuva 66).

Ennen linkoamista, on kennojen peitteet sitävarten
tehdyillä aseilla joko veitsellä tahi haarukalla kuorittavat 
(kuva 67 ja 68).

Tämän tehtyä, pannaan kakut linkoon ja aletaan pyö
rittää, jolloin hunaja raskaana aineena keskipakoisuus voi
man vaikutuksesta viskautuu koneen seinämiin ja valuu 
siitä alas pohjalle. — Pohjalle valunut hunaja päästetään 
kraanasta astiaan ja siilataan tarkasti kahdenkertaisen sii
vilän lävitse (kuva 69).

Kuva 69. 
Hunaj asiivilä.

Kuva 70. Kennon kuoren kuoriminen.
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Siivilöitty hunaja annetaan pari päivää seistä, että il- 
ilmakuplat nousisivat pinnalle, ja haihtuisivat pois. Nyt 
voidaan hunaja panna erityisiin purkkeihin 1 ja y2 ki
lon purkkeihin ja lähettää myytäväksi tahi antaa olla jos
sakin suuressa astiassa ja käyttää kotona sokurin sijasta 
makeusaineena. Voileivän kanssa voidaan sitä myös syödä, 
ja silloin se vastaa ja korvaa maitoa ja sokuria yhtaikaa sekä 
höysteitä.

Minkälaiseen paikkaan minä asettaisin 
mehiläistarhani?

Hyvin tärkeää myös on punnita paikka, mihin mehi
läistarha sopii asettaa. Siinä olisi erittäin varteen otettava 
se, että tarhan pitäisi olla suojattuna varsinkin pohjoisilta 
kylmiltä tuulilta. Mutta muutkin tuulet 
voivat tehdä pahaa. Keväällä esim, ovat 
ilmojen murrostuulia länsi ja luode. Niil- 
täkin tuulilta pitäisi suojata mehiläis
tarha. Jos ei voida muulla tavalla täl
laista suojaa luonnon puolesta hakea, 
niin olisi istutettava noille ilmansuun
nille pensasaita, joka suojaisi pesiä 
kylmiltä, kovilta tuulilta. Saksalaiset 
hoitajat käyttävät sekä suojusistutuk- 
sia, että suuria olkimattoja, mutta 
sellaiset olkimatot ovat meillä Suomessa 
kovin kalliita. Saksassa käytetään hy
vin paljon n. s. paviljonkeja, erityisiä 
suurempia puuhuoneita, joihin on sijoi
tettu mehiläispesiä joka puolelle moneen kerrokseen; mutta 
eivät nuokaan olleet mielestäni aivan käytännöllisiä. Paras 
olisi puu- tai pensassuojaistutukset kylmemmille suunniille.
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Pienillä saarilla ei myöskään hoito menesty jos salmet 
ovat leveitä. Pesien lentoreijät ovat asetettavat aina ete
lään päin. Pesät ovat myöskin nostettavat jonkunverran 
noin 50 cm. ylös maasta, mutta talvella olisi taas hyvä, että 
pesät pantaisiin niin likelle maata kuin mahdollista kum
minkin niin, että lumen sulatessa ei vesi tunkeudu pesään 
sisälle. Pesät voidaan suojata lumella, mutta lentoaukosta 
on aina pidettävä huolta ettei se vaan tukkeudu.

Eri vuodenaikojen tehtäviä mehiläistarhassa.

»Kolme on kiirettä kesällä: Yks’on 
rutto rukihilla, toinen heinällä helinä, 
kolmas kallis kauranniitto.»

Suomal. sananlasku.

Aivan samoin kuin eri vuoden ajat asettavat maamie- 
helle eri tehtävänsä, on mehiläishoitajallakin kullakin vuo- 
denajalla omat tehtävänsä, joista otamme tässä puheen.

Kun pääsato on lopussa s. o. siihen aikaan kun heinä- 
miehen viikate katkaisi kukkivan apilan, korjaa mehiläis
hoitaja hunajalaatikot pois pesistä. Tämä tehdään siten, 
että jollakin siivellä harjataan mehiläiset pois kennoka- 
kuista, jotka sitämukaan otetaan pois ja pannaan johonkin 
toiseen laatikkoon. Tämä työ on vähän vaikea hyvinä hu- 
najavuosina sellaisissa pesissä, joissa on yksi hunaj alaatikko, 
joka jo on ennen samana vuonna tyhjennetty, sentähden, 
että mehiläiset ovat harjattaessa nyt hyvin äkäisiä. Jos 
mehiläisiä on paljon vähentynyt, voidaan alhaaltakin ot
taa joku kehys. Tähän aikaan tulee hoitajan olla tarkka 
seuratessaan niiden toimintaa. Kun se luonto, joka runsain kä
sin oli antanut mehiläisille antimensa, lopetti sen yhtäkkiä, 
tuntui sentähden mehiläisistä, noista ahkerista ahertajista
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oudolta ruveta laiskottelemaan, toimettomina olemaan. 
Ne tahtovat tehdä työtä. Mutta luonto ei enää avaa ait
tansa ovea siinä määrässä kuin ennen. Niiden ylön tarkat 
tuntosarvet hoksasivat, että tuolta naapurin pesästä tun
tuu ylön hieno hunajan tuoksu. Sinne pitäisi päästä kur
kistamaan.4* Yksi hiipi ensin salaa sinne. Se vei tiedon ko
dilleen: »hei toverit! Siellä on kuninkaallinen ateria ka
tettu». Ja niin menivät yhden perhekunnan mehiläiset jou
kolla naapurin kellareihin ja ottivat ensimäiset kuormat 
hunajaa sieltä. Tässä syntyi kova tappelu; mutta jos ryöstä
jät olivat voimakkaampia, niin ne ajoivat tarkoituksensa pe
rille ja näin ennenpitkää on heikompi yhteiskunta putipuh
taaksi ryöstetty.

Hoitajan on heti, kun sato loppui ja hunajalaatikot 
korjattiin, pienennettävä lentoreijän suuta. Jos hän sen- 
jälkeen huomaa, että ryöstö kohtaa kumminkin jotakin 
kotia, on hänen yhä pienennettävä lentoreijän suuta. Jos 
se ei auta, tulee hänen ottaa selvää siitä, kuka ryöstää. Tämä 
tehdään siten, että pölytetään lentolaudalla olevien mehi
läisten niskaan jauhoja ja tarkastetaan minne jauhotetut 
mehiläiset menevät. Tämän selville tultua on paras viedä 
ryöstäjäpesä hyvin kauaksi muista pesistä eri suunnalle 
sekä suljettava senkin lentoreijän suu hyvin pieneksi, ettei 
siitä pääse kuin kaksi mehiläistä kerrallaan. Paras on vie
dä ryöstäjät aina 3, 4 km. päähän. Ryöstö voi kohdata jo
takin yhteiskuntaa keväälläkin ennen luonnon kukkaan 
puhkeamista ja siksi on keväälläkin pidettävä lentoreijät 
hyvin vähän auki, kuten syksylläkin.

Olemme tulleet heinäkuun loppuun. Juuri paljonkaan 
ei ole siihen aikaan tehtäviä mehiläistarhassa. Elokuun 
alkupäivinä on samaa sanottava. Mutta jos kanervakan- 
kaita sattuisi olemaan mehiläistarhan läheisyydessä sekä 
vielä ilmat lämpimät, kukinta-aikana +  10° C varjossa, 
niin voidaan lingot a kustakin pesästä joitakin t akimaisia 
peitetyitä kehyksiä, jos nimittäin ei emolla ole munimisin- 
toa. Lingotut kehykset pannaan vielä paikoilleen, sillä me



76

hiläiset voivat ne vielä kantaa täyteen kanervahunajaa. 
Peittämättömiä kehyksiä ei missään tapauksessa saa lin- 
gota ja niistä saatua hunajaa, jos nimittäin linkoaminen teh
däänkin, ei saa panna kauppaan lähetettävän hunajan sekaan, 
sillä se voi ruveta käymään ja pilata koko hunajan.

Elokuun puolivälin jälkeen ovat ilmat muuttuneet kyl- 
memmiksi. Jos lämpömittari varjossa osottaa alle +  10° C., 
niin on mehiläisten keräämisen aika päättynyt. Puolivä
lissä elokuuta on emo saatava munimaan taikka ehkä pa
remmin elokuun ja syyskuun vaihteessa riippuen olosuh
teista ja luonnosta. Pohjois-Suomessa on tämä tehtävä 
vähän aikasemmin. Aikasempina vuosina tulee munimisen 
alkaa aikaisemmin ja toisina vuosina myöhemmin. Emon 
munimisella tähän aikaan on se merkitys, että talven tul
lessa tulisi pesässä olla hyvin paljon nuoria mehiläisiä. Mitä 
enemmän pesässä talven alkaessa on nuoria mehiläisiä, sitä 
paremmin ne säilyvät seuraavaan kevääseen, jos ei vaan 
ruoka lopu ja niillä muuten on sopiva lämmin. Mitä enem
män pesässä on vanhoja, lentokautensa eläneitä taikka puo
liväliin eläneitä mehiläisiä talven alkaessa, sitä huonommin 
se talvehtii. Asia näet on niin, että talven aikana kuolee 
vanhoista mehiläisistä suuret määrät, jotka jäävät pesän 
pohjalle. Lukija voi itsekin ymmärtää, miten suuret 
kasat kuolleita mehiläisiä lämpimän pesän pohjalla pilaa
vat ilman pesässä. Tämä on juuri se seikka, joka pakottaa 
hoitajan saamaan itselleen nuoria mehiläisiä talven alkaessa. 
Emo taas saadaan munimaan siten, että mehiläisille anne
taan pullollinen kiihotusruokaa (1 litr. vettä: Y2 kg. sokuria 
vähän kiehautettava). Kiihotusruoka on annettava elo
kuun puolivälin ja syyskuun alun välillä riippuen talven 
tulosta. Kiihotusruoka on vähän laihempaa.

Syyskuun lopussa ja lokakuun alussa on yhteiskunnista 
se suuri työmehiläisjoukko, joka siinä oli pääsadon aikana, 
koko paljon huventunut. Siksi voidaan silloin kustakin yh
teiskunnasta ottaa pois liikakehykset ja jättää sinne ne ke
hykset, jotka ovat mahdollisimman täynnä peitettyä hu



77

najaa. Tämä voidaan tehdä jos lämpömittari varjossa osot- 
taa +  10° C. Kehyksiä jätetään yhteiskunnan vahvuuden 
mukaan 5—7—9. Viittä kehystä vähemmin tarvitsevaa 
yhteiskuntaa ei voida jättää, sillä ei sellainen yhteiskunta 
voi kestää talven kylmyyttä, vaan kuolee. Tuollainen pieni 
yhteiskunta pitäisi yhdistää suuremmaksi yhteiskunnaksi 
jonkun heikomman kanssa. Ennen on ollut puhetta parven 
yhdistämisestä toiseen. Menettely tässä on sama. Pesän 
sikiötilan supistaminen tarkoittaa sitä, että niille jäisi mah
dollisimman pieni tila, joka olisi luonnollisesti helpommin 
lämpimänä pidetty kovien pakkasten aikana kuin suuri 
tila.

Jos mehiläishoitaja tätä sikiötilan pienentämistä teh
dessään huomaisi vielä jossakin pesässä olevan kuhnureita, 
voisi hän erittäin siihen pesään kiinnittää tarkempaa huo
miota. Kuhnureita ei ole tavallisesti pesässä siihen aikaan, 
sillä ne tapetaan elokuun ja syyskuun vaihteessa. Siitä pe
sästä, jossa vielä siihen aikaan olisi kuhnureita, voi olla emo 
poissa. Jos nyt sattuu emo olemaan poissa, ja jos omassa 
tarhassa on vara emoja, on asia pikaisesti autettava siten, 
että pistää emon puuttuvaan pesään. Kumminkin olisi 
emo ensin noin vuorokauden pidettävä emohäkissä maini
tussa emottomassa pesässä saman hajun saamista varten. 
(Emohäkki, kuva 25 -26). Välttämättömästi täytyy myös 
saada työmehiläisemo pois pesästä. Tämä tehdään lämpi- 
mämpänä aikana päivästä. Menettelytapa emon yhdistä
misessä sama kuin ennen. Jos hoitaja ei saa emoa, on yh
teiskunta yhdistettävä toiseen emolliseen yhteiskuntaan.

Kaakille yhteiskunnille tulee antaa niin monta pullollista 
ruokaa kuin ne ottavat vastaan, noin 3—4 pullollista ja 
enemmänkin, jos tarvis vaatii. Tämä on talviruuaksi. Tal- 
viruokaa tulee antaa niin, että se varmasti riittää yli talven, 
sillä talvella ruokkiminen on melkein mahdotonta. Ruok
kimisen tulee suoriutua siksi ajoissa, että mehiläiset ennät
tävät peittää vastaanottamansa ruuan. Peittämätön ruoka 
voisi homehtua ja siten saattaa mehiläisen ruumiin orga
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nismissa kuolettavia tauteja aikaan. Toiset hoitajat käyt
tävät talviruuassa sokurin ja veden keskenäiseen suhteen 
sok. 5: vettä 3, mutta minä olen kolmisen vuotta käyttänyt 
talviruuassa samaa suhdetta kuin kesäruuassa siis 1: 1 ja 
olen tämän verrattain hyvällä menestyksellä tehnyt. Jos 
sokuria olisi 5 ja vettä 3 kg., niin se likipitäin invertee- 
rautuessaan vastaisi hunajaa. Talviruokaa tulee antaa niin, 
että vähintään kolmen kilon mehiläisperheellä tulisi talvi- 
viruuaksi olemaan noin 16 kg hunajaa.

Ennenkaikkea on hoitajan syksyllä annettava mehiläi
sille niin riittävästi talviruokaa, että se varmasti riittää tal
ven yli, sillä jos ruoka loppuu talvella, kuolevat silloin mehi
läiset aivan varmasti.

Syyskuun lopussa tai lokakuun alussa, kun nuoret 
mehiläiset ovat tulleet kennostaan ulos ja kun sikiötila 
on supistettu talvikuntoon ja jos silloin käytetään 
paksuja peitteitä, tulee pesä liian lämpimäksi. Emo rupee 
uudelleen munimaan, joka ei ole toivottavaa, siksi kun 
lokakuussa munituista munista tulleet mehiläiset, eivät 
voi ennen talventuloa itseään ulostaa ulkona vaan toi
mittavat sen pesässä, joka taas puolestaan pilaa pesän 
ilman synnyttäen siten yhteiskunnalle kuoleman, välttääk
seen tätä niin on sikiötilaa supistettava ohentamalla 
peitteitä, joka vuorostaan tekee pesän kylrpemmäksi es
täen emon liian myöhään munimasta ja edistäen yhteis
kunnan aikaisempaa talvelle asettumista.

Pakkasien tultua on hoitajan asetettava olkimaton 
päälle silppusäkki, sekä samoin sisäisen, ovea vastassa 
olevan olkimaton taakse samallainen. Pesät ovat muu
tenkin hyvin turvattavat. Lentoreijän eteen asetetaan 
sellainen peite laudoista taikka pahvista, ettei lumi pääse 
tukkeamaan lentoreikää talvella.

Suuret ammattimiehet ovat rakentaneet mehiläisille 
talvea varten sellaisen kuivan vedottoman viileän huoneen, 
jossa ei mikään niiden rauhaa häiritse. Hämeenlinnassa 
on esim. venäläisen seurakunnan kirkkoherra Schaharoff,
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rakentanut kaupungin ulkopuolelle kuivaan nummeen suu
ren maanalaisen asunnon, (kellarin) jossa on erittäin hyvä 
ilman vaihto. Sinne ukko kertoi useimpaan kerrokseen aset
tavansa mehiläiskoteja, mutta samalla suo jäävänsä mehi
läispesän lentoreijät niin hyvin ettei hiiret, jos niitä sattuisi 
tulemaan, millään tavalla pääse mehiläispesään. Hänellä 
ei ollut olkipesiä. Keskilämpö, mehiläisten sielläolon ai~ 
kana, oli säännöllisesti ollut +  4 astetta. Tätä rakennusta 
ja suojatapaa oli kirkkoherra Schaharoff, käyttänyt erit
täin hyvällä menestyksellä useita vuosia. Minä olen käyt
tänyt vaan mehiläisiäni ulkona ja ne ovat sielläkin eläneet,, 
mutta tietysti suoja olisi parempi.

Talvi tuli lopultakin ankaran kylmänä, pyryisenä. Py
ryisellä ajalla on pidettävä huoli siitä etteivät lentoreijät 
tukkeudu, jos nimittäin pesät ovat ulkona.

Varovasti voi hoitaja talvella kuunnella mehiläisper- 
heen toimintaa, joka kuuluu kaukaisen kosken hienolta hil
jaiselta surinalta.

Sangen hyvin ruokkimalla syksyllä mehiläisiä, ei ole pel
koa, että niillä tulisi elintarpeista puutetta talven aikana; 
sillä ruokkiminen talvella on melkein aivan mahdotonta ja 
mehiläiset useimmissa tapauksissa kumminkin kuolevat tal
viruokinnan puolesta. Asia on niin, että, sokuriliuos ei ol
lenkaan sovi talvella, kun mehiläiset eivät pääse ulos. Kuiva 
ruoka, sokuritaikina, on se, mitä sellaiseen ruokkimiseen 
käytetään, mutta sekin on perin onnetonta ja melkein mah
dotonta antaa. P a r a s  j a  a i n o a  k e i n o  o n  s i i s  
se,  e t t ä  m e h i l ä i s e t  s a a v a t  n i i n  a j o i s s a ,  
t a l v i r u o k a n s a ,  e t t ä  ne  v o i v a t  s e n  v i e l ä  
p e i t t ä ä  s y k s y l l ä  e n n e n  t a l v e n  t u l o a .  Si  1- 
l o i n  n e  v o i v a t  t a l v e h t i a .

Helmikuun lopulla on luotava mehiläispesien lento- 
reikien edustalta lumi poijes,sekä kylvettävä vähän tuhkaa,, 
miilun poroa, muurahaispesää tahi ruumenia siihen. Tämä teh
dään siksi, että maaliskuun päivien lämpimäksi tullessa,, 
tuossa maijan ajoissa, lähtevät mehiläiset puhdistuslennolle.
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Tällä matkalla voivat ne vähän kohmettua, niin että putoa
vatkin tullessaan lentoreijän eteen, josta ne voivat taas ot
taa vauhtia ja lentää lentolaudalle sekä siitä kömpiä pesään 
sisälle. Mutta jos siinä on lunta, niin varma on, että lu
meen pudonneet mehiläiset eivät enää koskaan nouse ylös. 
Maahan pudonneet mehiläiset voidaan koota yhteen ja viedä 
lämpimään, josta ne virottua voidaan viedä johonkin pesään.

Puhdistuslennon jälkeen kun lämpömittari osottaa var
jossa +  10° C on hoitajan puhdistettava tarkkaan pesä 
niistä vahanmuruista, jotka talven kuluessa ovat pohjalle 
varisseet sekä myöskin samalla kuolleista mehiläisistä. Tätä 
tehtäessä on tarkkaan katsottava, ettei emo vaan ole kuol
leiden joukossa. Jos niin on ja emoa ei olisi saatavissa, niin 
siinä tapauksessa olisi yhteiskunta sijoitettava johonkin 
toisen yhteiskunnan yhteyteen. Yhdistäminen suoritetaan 
ennen esitetyllä tavalla. Muuten minulla tapahtui viime 
vuonna siten, että emo oli kuollut. Tilasin siihen pesään 
uuden emon itselleni eräästä krainilaisesta liikkeestä Han
dels- Bienenstand des Michael Ambrozic, Ober—Krain (Moj- 
strana). Österreich. Ensimäinen lähetys kuoli kylmään, 
mutta toisen lähetyksen sain vastaanottaa siinä toukokuun 
13:n päivän tienoissa ja se onnistui erinomaisesti. Emon 
ja hyvän emon sainkin sieltä, krainilaista lajia. Suomalaista 
emoa toistaiseksi ei ole mistään saatavissa siihen aikaan. 
Parasta kumminkin jos siksi tulee, tilata krainer-emo osot- 
teella: Herrn Bienenmeister O. Weberschock. Möhnersdorf. 
Kr. Bolkenhain, Deutschland, sillä minä olen saanut par
haimmat krainilaiset emot sieltä.

Joku pullollinen sokurijuomaa on annettava jos tarvis 
vaatii. Sitä voidaan antaa emon kiihotukseksikin. Liian 
aikaista kiihottamista on kumminkin vältettävä. Parasta 
antaa kiihoitusruoka tuossa karviaismarjapensaiden kuk- 
kimisaikana.

Talvipeitteet voivat olla pesässä aina toukokuun lop
puun asti.

Pesän sikiötilan laajentaminen tulee vähitellen kysy
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mykseen alkupuolesta tahi ainakin puolivälistä toukokuuta 
alkaen, riippuen yksinomaan luonnosta. Sikiötilan laajen
tamisesta on aikasemmin ollut puhetta.

Talvella voi mehiläishoitaja tehdä sisätöitä. Jos hä
nellä on yksi olkipesä parvia varten, tulisi hänen tehdä sen 
varalle kaksi ehkäpä pahimmissa tapauksissa kolmekin puu- 
pesää sekä kiinnittää kennojen pohjukelevyt kehyksiin. 
Aluksi on parasta, että hän ostaa pohjukelevyt valmiina ja

Kuva 72. Kennokakkujen pohjukelevy valimet.

se onkin yksin mahdollista. Kennojen pohjukelevyjä myy
vät Suomen Siipikarja ja Mehiläisyhdistys. Turku. Birgerin 
katu 10 sekä O. Y. Victor Forselius Turussa ja F. Stock- 
man O. Y. Helsingissä, sekä Turun Siemenkauppa. — 
Kokemuksestani tiedän, vertailemalla Stockman O. Y. 
ja Victor Forseliuksen vahaa, että mehiläiset pitävät 
paljon enemmän Vicktor Forseliuksen vahasta kuin 
Stockman O. Y. »Herkules»-vahasta.

Tuonnempana kun mehiläishoitajalla itsellään kart
tuu niin paljon vahaa omasta mehiläistarhastaan, voi 
6
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hän valaa pohjukelevyt itse, johon 
hän tarvitsee valimet (kuva 72). sekä 
voi myöskin suuremman vahamäärän 
sulattamisessa tarvita n. s. vahasu- 
lattimet (kuva 73.) Pienemmät vaha- 
määrät sulatetaan siten että pannaan 
pataan 1/s vettä ja 2/s vahaa sekä kei
tetään, ei kumminkaan niin, että se 
millään tavalla pääsee valkeaan, sillä 
tämä kiehuva vaha on kovin tulen
arkaa. Keitetty vaha sillat aan johon
kin astiaan, jossa jäähtyessä vaha 

Kuva 73. Vahasulatin. nousee ja jähmettyy pinnalle. Vaha 
otetaan siitä ja puhdistetaan, sillä 

sen alapuolella on voinut vähän jäädä siitepölyä ja muuta 
vahalle vierasta, mutta joka helposti pöytäveitselläirroittuu.

Valetut pohjalevyt kiinnitetään kehyksiin. Kehyksissä 
pitäisi olla hienosta tinatusta rautalangasta tuet, joihin kiin
nitetään pohjukelevy n. s. vahakannuksella (kuva 74), joka 
lämmitetään ja sillä painetaan lanka vahaan kiinni. Kiin
nitetyt pohjukelevyt voidaan juottaa kehykseen kiinni, jos 
halutaan en minä ole juottanut. Juotoksen voi tehdä si
ten, että kuumennetaan kahvikupissa vahaa ja asetetana 
teelusikalla se paikoilleen.

Kuvassa 74 on pohjukelevy koko kehyksen suuruinen. 
Pohjukelevyä ei saisi aivan kehyksen suuruiseksi tehdä, 
sillä vaha laajenee myöskin joutuessaan lämpimään mehi-

Kuva 74. Kennojen pohjukelevyn kiinnittäminen,
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läispesään. Kuh- 
nurivahaa tarvi
taan myöskin vä
hän pesässä ja 
sellaisessa pohjus- 
levyssä ei ole ol
lenkaan kuhnuri- 
vahalle tilaa. Poh
jukelevy ssä olevat Kuva 75. Pohjukelevy n juottaminen.

kennopohjukset 
ovat työmehiläiskennon pohjia. Kyllä mehiläiset tuollaisesta- 
kin vahasta saavat pureskelemalla kuhnurikennon pohjia, 
mutta siinä sittekin annamme niille lisätyötä.

Mehiläishoitajaa haluttaa ehkä tehdä talvitöikseen ol- 
kipesäkin. Sen tekemisessä olisi erinomaisena apuna sel
lainen malli, kuin kuva 75 osottaa, mutta saa sen ilmankin 
tehdyksi.

Teko aljetaan suorittaa ruokintareijästä ja lopetetaan 
alipuolta, sekä jokainen rengasrivi ommellaan edelliseen 
riviin joko rihmalla tai rottingilla. Jotta rengasrivit saa
taisiin yhtä vahvoiksi, kuljetetaan oljet jonkun renkaan 
vaikkapa esim. makkarasarven lävitse.

Samaa neulaa tarvitaan myöskin olkimattojen ompele- 
miseen. (Olkimatto malli kuva 65, 
olkimatto kuva 33.)

Mehiläishoitaja voi toisinaan 
tarvita sulkuristikkoa (kuva 79). 
Tätä hän esim. voi tarvita silloin 
kun uuteen pesään asetettu parvi 
ei ota oikein pysyäkseen pesässä 
joko kuumuuden tahi jonkun muun 
syyn vaikutuksesta. Silloin on

|_JLJ1 n , ;:y!,;r «itinä

Kuva 76. Olkipesän malli. Kuva 77. Neula.
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Kuva 78. Olkipesä.

paras panna päiväksi sulkuristikko 
lentoreijän suulle ettei emo pääse 
pois. Tämä on myös sillä autettu, 
että ottaa jostakin toisesta pesästä 
sellaisen toukkakakun, jossa on 
nuoria toukkia ja asettaa sen pe
sään, niin kyllä asettuvat ilman 
sulkuristikkoa.

Hyvin usein tarvitsee mehi
läishoitaja myös harjaa pesässä 

ei ole koskaan ollut harjaa, olen sen(kuva 80). Minulla 
asemasta käyttänyt siipeä ja se on yhtä hyvä.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
lllllllllillllllllllllllllllllllllllillllllllll
llllllllllllillllllilllllllllllllllllllllllllll

Kuva 79. Kappale sulkuristikkoa.

Kuva 80. Harja.



V.

Mehiläisten taudit ja viholliset,

a. Taudit.

Koko luomakunta on kaikkien sota kaikkea vastaan. 
Niinpä pienillä mehiläisilläkin ovat omat vihollisensa. Me
hiläisten vihollisia ovat pienestä paljaalla silmällä näkymät
tömästä basillista aina karhuun asti. Basillien vihollisuutta 
kutsutaan taudeiksi. Kaikkien tautien basilleja ei vielä 
tunnetakkaan.

Yksi kaikkein pahimmista taudeista, mikä mehiläisiä 
koskaan voi kohdata, on sikiömätä. Sikiömätä (bacillus 
alvei, amerik) tahi (bacillus larvei, europal) on tauti, joka yk
sin tarttuu toukkiin ja on niin äärettömän ankara, että se 
pienessä ajassa voi surmata kokonaisen maakunnan mehi
läiset (Lue Paul Michvitz’in »Sikiömädästä!»). Toukat 
muuttuvat taudin saatuaan harmaaksi tahi mustaksi mäs- 
kiksi. Kennot rypistyvät ja putoilevat sisään tahi kuivu
vat kokonaan. Sellainen on taudin tunnusmerkki.

Jos hoitaja huomaa tällaisen taudin mehiläistarhas
saan, on hänen heti noustava sotaan tautia vastaan.

Taudin saastuttamat pesät ovat heti puhdistettavat. 
Mehiläiset otetaan kennoineen johonkin laatikkoon. Pesä 
pestään lysoolilla sekä senjälkeen kuumalla vedellä. Kun 
pesä on kuivattu, pannaan siihen uudet puhtaat kakut ja 
mehiläiset harjataan saastutetuista kakuista takaisin pe
sään, jossa niille annetaan sokuriliuosta, johon yhtä ruoka- 
annosta kohden on pantu 10 gr. muurahaishappoa. Jos
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uusia pesiä on varastossa, niin olisi parasta asettaa mehiläi
set siihen sekä antaa niille uudet puhtaat saastuttamatto- 
mat kehykset.

Entiset kehykset korjataan hyvin tarkkaan. Hunaja 
erotetaan ja keitetään, sekä defineerataan siten, että litraa 
kohden sekotetaan neljä tippaa karbolihappoa ja sitte an
netaan mehiläisille. Vaha erotetaan ja sulatetaan sekä kie
hutetaan vähän kauemmin sentähden, koska basillit tarvit
sevat kuollakseen suuremman määrän lämpökalorioita, kuin 
vaha kiehuakseen. Paras parannuskeino tautia vastaan 
on saada yhteiskunta mahdollisimman väkirikkaaksi. Vä
kirikas, elinvoimainen yhteiskunta ei alunpitäin saakkaan 
tautia niin helposti kuin köyhä, vähäväkinen yhteiskunta.

Vatsuri on suomalaisia mehiläisiä usein vaivaava tauti 
maan kylmään luontoon katsoen.

Tämä tauti tulee siitä, että mehiläisiä häiritään talvella 
tahi että ne vilustuvat. Taudin tunnusmerkki näkyy siinä, 
että mehiläiset ovat töhrineet koko kotinsa, jos ne eivät ole 
voineet pakkasen takia ulospäästä.

Hoitaja voi ilman lämmitessä +  7—9° C, antaa Thii- 
ring’in pullosta +  40° C sokurijuomaa. Tämä elvytti mehi
läisiä niin, että ne lähtivät puhdistuslennolle, jonka aikana 
hoitajan on puhdistettava pesä sekä vaihdettava pilaantu
neet kakut puhtaihin kakkuihin.

Kun mehiläishoitaja tietää tämän, niin hän tietää, 
mitä merkitsee mehiläisten lepo talvella. Mehiläisiä ei saa 
talvella millään tavalla häiritä. Samoin ei pitäisi kesällä
kään kylmän ilman vallitessa käsitellä pesiä.

Umpitauti johtuu siitä, että pesän kostea ilma on pi
lannut kennokakuissa olevan ravinnon. Kun mehiläi
set syövät tätä pilaantunutta ruokaa, pilaantuu niiden 
vatsa, niin ettei ruoka kulje, vaan muuttuu kokkareiksi. 
Mehiläisen takaruumis turpuu. Ne pyrkivät ulos huoli
matta siitä, että ulkona on kylmä pakkanen. — Mutta ulos- 
lennot eivät auta. — Mehiläinen on sairas.

Hoitaja voi niille tällaisessa tapauksessa antaa teelusi



kallisen Englannin suolaa liuotettuna y2 litraan sokuri- 
liuosta ja tätä on tihuttajalla puhallettava kennokakkujen 
päälle. Koe uudistetaan parina kolmena päivänä peräkkäin.

Lentorampaus on myös yksi mehiläisiä kohtaava tauti, 
joka tunnetaan siitä, että mehiläiset lentoon lähtiessään pu
toilevat lentolaudan eteen ja jäävät siihen. Tämä tauti 
johtuu siitä, että ne ovat syöneet pilaantunutta ravintoa, 
josta pilaantumisen kautta kului elimistön elämää yllä
pitävät ainekset. Tällaisille sairaille annetaan haalea 
vesiannos, johon on sekotettu teelusikallinen suoloja sekä 
4—5 ruokalusikallista hunajaa. Seos annetaan kennoka- 
kulla siksi, että useimmat mehiläiset saavat siitä yhtäai
kaa syödä. Olkipesään liuos annetaan Thuring'in pullossa.

Paras keino kaikkia edellisiä sairauksia vastaan on se, 
että jokainen yhteiskunta on mahdollisimman väkirikas, ja 
että ruokavarasto on mahdollisimman hyvä. Silloin ei mi
kään sairaus kohtaakkaan yhteiskuntaa ja sen jäseniä.

b. Viholliset.

Paitsi tauteja on mehiläisillä koko joukko muita vihol
lisia.

Yksi mehiläisille kamala vihollinen ja samalla hyvin 
yleinen, on eräs yöperhonen, vahakoi (kuva 82). Vahakoin 
naaras hiipii hiljakseen mehiläispesän pohjalle ja munii sinne 
munansa, jotka kehittyvät yhdeksän vuorokauden kulut
tua toukiksi. Aluksi toukat ovat pesien pohjalla, mutta 
kiipeävät sieltä kennokakkuihin ja kaivautuvat niihin si
sälle sekä tekevät siellä tunneleillaan kamalaa turmiota nuo
rille toukille. Perhosen toukka koteloituu ja lähtee ulos, 
jossa se seuraa emonsa jälkiä. Hoitajan on noustava so
taan niitä vastaan.

Hoitaja nostaa olkimaton poijes ja panee sen sijalle
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vahakankaan, sekä täristää vahakankaan päälle kehyksiä, 
jolloin toukat varisevat pesän pohjalle, josta mehiläiset kan
tavat ne pois. Tekoa on jonkun päivän päästä uusittava, 
ei auta jos mielii vahahoista päästä on yhteiskunnalle an
nettava puhtaat vahat ja pesä puhdistettava.

Herra Ilkka, ehdottelee sellaista 
tapaa itse perhosia vastaan, että tyhjä, 
iso laatikko tervataan reunoista, sekä 
viedään illalla mehiläispesien lähei
syyteen sekä pannaan laatikon sisälle 

Kuva 82. Vahakoi. palava lyhty. Perhoset kiertävät va
loa ja niin niitä jää joukottain laa

tikon tervattuihin reunuksiin. Leveren y. m. neuvoo tätä 
joku vuosikymmen ennen Ilkkaa.

Mehiläistäi (kuva 83) on myös yksi mehiläisten paha 
vihollinen, joka mehiläistarhassa vaivaa yksin perheen äitiä, 
emoa. Ne voivat viedä emolta hengenkin. Työmehiläisissä 
saattaa niitä olla yksi, korkeintaan kolme kappaletta, mutta 
emossa voi niitä olla 40 kappaleesta aina 150 kappaleeseen 
asti. (O. Krancher.)

Mehiläistäi saadaan pois siten, että puhdistetaan pe
sän pohja tarkasti 
sekä pannaan val
kea paperi pesän 
pohjalle. Pesään 
puhalletaan kenno
jen väliin vahvasti 
sikarin savua ja 
suljetaan sen jäl
keen olkimatolla 
pesä hyvin tark
kaan, ettei savu 
pääse ulos. Vähän 
ajan perästä ava
taan pesä ja vede
tään pohjalta pape

Kuva 83. Mehiläistäi suuresti suurennettuna. 
Eläin 1 — l,5 mm. pitkä. Eläin on pienen nuppi- 
neulan pään kokoinen. »Das Buch von der 

Biene,» Witzgall. Mikko Ilkan mukaan.
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ri pois, sekä poltetaan täineen. Tekoa jatketaan siksi, että 
täit ovat loppuneet. Tätä toimitusta ennen tulee poistaa 
emo ettei se savusta kärsisi.

Muuten on hyvin tärkeätä että pesän pohja pidetään 
aina puhtaana, sillä likanen pesän pohja on kiitollinen maa
perä sekä mehiläistäiden, että muidenkin vihollisten kehit
tymiselle.

Musta muurahainen on myös sangen kiusallinen vieras 
mehiläispesässä. Paras keino on panna muurahaisten käy
täviin naftakamfertin-nimistä ainetta sekä myöskin joku 
tippa petroleumia. Hyvä keino ja ehkä paras olisi myös 
asettaa pieni vesipurkki mehiläispesän jalkojen alle täyteen 
vettä, tahi kiertää jalkojen ympärille sellaista kärpäspaperia, 
johon muurahaiset tarttuvat kiinni (»Tangl foot»).

Pakkastiainen, hiiret, etanat ja hämähäkit y. m. s. ovat 
kaikki mehiläisten vihollisia ja sellaisia indiviidejä, jotka 
olisi karkoitettavat mehiläispesien läheisyydestä.

Pääskynenkin, tuo ilonen, hyödyllinen pikkulintu, 
pyydystää lentäessään mehiläisiäkin. Voi sattua niinkin, 
että emo »häämatkallaan» ollessaan joutuu pääskysen suu
hun. Tästä ovat eri hoitajat eri mieltä.



VI.

Mehiläisten taloudellinen ja luonnontaloudellinen hyöty. 

Hunaja.

Lukija voi tehdä kysymyksen, miksi kaikki se ahertelu 
on tarpeessa, jota pitkin kirjaa on esitetty. Mikä palkitsee 
minun vaivani? Tätä käymme ratkaisemaan.

Vanhanajan kansojen makeusaineena oli pääasiallisesti 
hedelmistä puserrettu makea, josta nyt tiedämme kemian 
avulla, että se on kokoonpantu kahdesta sokurilajista: ry
päle- ja hedelmäsokurista. Paitsi tätä käytettiin silloin hu
najaa hienompana makeusaineena.

Se sokuri, mikä oli hunajan pää makea-aineena, on juuri 
rypäle- ja hedelmäsokuria.

Keskiajan kulttuuri-ihminen sai makeusaineeksi edel
listen kilpailijana ruokosokurin, joka taas puolestaan sai 
19:nen sataluvun loppupuoliskolla rinnalleen juurikasso- 
kurin. Sekä ruokosokuri, että juurikassokuri, kuuluvat eri 
sokurilajiin, jota kutsutaan sacharrioosiksi, edellisiä invert- 
tisokuriksi. Leipomisessa tulemme erään sokurilajin kanssa 
tekemisiin, tärkkelyssokurin. Samoin maidossa on myös 
eräs sokuri, joka ei kuulu edellisiin.

Katsokaamme, missä suhteessa soluelämän uudistu
minen on edellisiin sokurilajeihin.

Kansakoulun oppilaskin tietää jo, että niistä ravinto
aineista, joita ihminen tarvitsee kuluvan soluelämän yllä
pitämiseen, on tärkkelys tärkein. Muutkin aineet niinkuin 
rasva, munan valkuaisaine, vesi ja kivennäisaineet ovat vält
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tämättömiä, mutta tärkkelystä ihminen tarvitsee enemmän. 
Tärkkelystä hän saa leivässä, perunoissa, herneissä, ryyneissä 
j. n. e. Mutta kaikki tämä, mitä hän tärkkelyksenä naut
tii, on ruumiin soluille kelpaamaton sellaisenaan. Sen täy
tyy ensin kokonaan muuttua. Tämä muutos tapahtuu syl
jen ja tärkeiden muiden ruuansulatus nesteiden vaikutuk
sesta vatsassa vississä lämmössä.

Jos annamme rikki-, typpi- tahi suolahapon vaikuttaa 
tärkkelykseen vississä lämmössä, niin se muuttaa tärkkelyk
sen koko luonteeltaan. Ensin tärkkelys muuttuu dekstrii- 
niksi (tärkkelys kumiksi) ja edelleen siitä inverttisokuriksi 
vissin lämmön ja edellämainittujen happojen vaikutuksesta. 
Oraganillisia happoja voidaan edellä mainittujen epä-organil- 
listen happojen sijasta käyttää fermenteiksi (käytteiksi). 
Organillisia happoja ovat: etikkahappo, viinihappo, muu
rahaishappo j. n. e.

Mutta jos tavalliseen sacharioosiin (ruokosokuriin) an
namme esim. muurahais- tai etikkahapon eli jonkun muun 
miedommista hapoista vaikuttaa, niin sekin muuttuu kah
deksi aineeksi: rypäle- ja hedelmäsokuriksi. Samoin muut
tuu sokuri nauttiessamme ruuansulatusnesteissä löytyvien 
käytteiden vaikutuksesta, ennenkuin se yhtyy vereen. Miksi 
se muuttuu? Se muuttuu juuri inverttisokuriksi s. o. rypäle- 
ja hedelmäsokmi^isi eli juuri siksi sokuriksi, joka on hunajan 
pääaine. Vasta invertti-so^uims. voi tavallinen sokurikin 
tulla ruumiin hyväksi vereen yhtymällä eikä sinänsä. Siis 
tärkkelys ja hiilihydraatit muuttuvat ensin inverttisokuriksi 
kelvatakseen ruumiin solujen rakennusaineeksi eli yhtyäk
seen eräänä tärkeimpänä aineosana vereen. Siihen taas tar
vitaan verrattain voimakkaita käytteitä, ennenkun tärkke
lys tahi sacharioosi muuttuvat inverttisokuriksi, joka on 
tässä aineryhmässä se ainoa muoto, joka assimilatsionin 
kautta voi vereen yhtyä.

Tässä nähdään kuinka suuri työ muutoksessa kysytään 
ruuansulatuselimistöltä.

Missä suhteessa mehiläisten kokooma peitetty hunaja on
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invertti sokuriin, käymme tutkimaan. Kemisti Karl Hoojer 
on saanut eräästä määrästä hunajaa seuraavan analyysin:

Inverttisokuria aina ....................................... 70—80 °/o
Ruokosokuria...................... ....................................  10 »
Dekstriiniä (tärkkelys kum i).............................  10 »
Kivennäisaineita ............................................... 0,8 »
Sokerittomia, myös muurahaishappoa 0,2 . . . .  5 »
Typpipitoisia aineita ....................................  0,8 »
Vettä keskimäärin ............................................... 20 »

Melkein samoihin tuloksiin on saksalainen ravintoai
neiden tutkija ja auktoriteetti, tohtori, professori J. Köning, 
tullut hunajatutkimuksessaan. Panemme senkin tähän
näytteeksi.

Tri J. Köningln analyysi.

Kontrolli ...................... ................................  100,00
Vettä ................................... ............................ 20,6
Typpivapaita aineita .......... ........................ 0,76
Invertti sokuria ........................................... 72,88
Kumia .............................. .............................. . 0,22
Ruokosokuria .......................... ........................ 1,76
Siitepölyä ja vahaa . . . . ........ . . .  . .............. 0,71
Munanvalkuaisaineita .................... . 2,82
Tuhkaa ja mineraaleja ...................................  0,25

»Deutsche Illurstrierte Bienenzeitung 1911 N:o 7, 8, von 
Karl Hoojer. Chemiker. Dessau.

Kummastakin tutkimuksesta nähdään, kuinka ääret
tömän tärkeä aine ruumiin hyväksi hunaja on. Heti sellai
senaan suurin määrä siitä yhtyy nauttimisen jälkeen vereen 
ilman minkäänlaista inverttionia.

Hunaja on siis tärkein ravintoaine (aine jo sellaisenaan), 
mitä koskaan soluelämän hyväksi voidaan nauttia.

Muist. Älköön lukija ymmärtäkö väärin. Mitä tulee makea- 
aineena olemiseen, ei hunaja siinä suhteessa ole niinkään makeata 
kuin sokuri. Kummassakin aineessa: hunajassa ja ruokosokurissa
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oleva sokuri on aivan yhtämakeata. Ruokosokuri on sisältöön kat
soen C 1 2  H 2 2  O l i  +  H 2  O ja  hunajassa löytyvän inverttisokurin 
kokoumus on C 6  H 12  O 6 + C 6  H 1 2  0 6 ,  eli aivan sama. Sen- 
lisäksi on hunajassa vettä keskimäärin 2 0  % , jotavastoin ruokoso- 
kurissa on sitä mitättömän pieni määrä 1 2  hiilivety molekyyliä koh
den yksi vesimolekyyli H 2  O. Mutta kysymys onkin eri sokurin 
arvosta ruumiin elimistön hyväksi. Siinä suhteessa ei mikään so
kuri voi vetää vertoja inverttiini sokurille, paitsi tietysti silloin, kun 
muut sokurit ovat ennen nauttimista käytteiden avulla muutettu 
inverttiini sokuriksi.

Paitsi hunajan kokoonpanosta, riippuu hunajan oma 
arvo sen hienosta mausta ja tuoksusta. Siinä suhteessa on 
eräs saksalainen auktoriteetti Tony Kelien kirjoitelmassaan 
»Farbe und Geschmack einiger Honigsorten» (Eri hunaja- 
lajien väri ja maku. Ei löydy suomenkielellä.) seuraavia 
tietoja:

Lehmushunaja: tuoksuaa lehmuksille.
Kastantaja hunaja: herättää usein pahoinvointia.
Kirsikka hunaja: karvasmantelin tuoksu ja maku.
Parsajuuri hunaja: vastenmielinen.
Sinappi, sipuli ja kumina hunaja: tuoksu ja maku muis

tuttavat alkuperää.
Putteri hunaja: voimakas tuoksu, hieman tuima, toi

sinaan katkera maku.
Kanerva hunaja: voimakas maku ja vahvin tuoksu.
Kuusi hunaja: tuoksu alkuperää muistuttava.
Ruusu hunaja: tuoksu sama kuin kukkien j. n. e.

Muistutus: Suomen mehiläishoidon pääsato voidaan saada
apilasvainioilta. On muuten luonnollista, että apilahunajan aroomi 
muistuttaa apilavainioita ja että sen maku on hieno. Apila hunaja 
on muuten hienointa hunajaa. Tämän tunsivat hunajaan tottuneet 
englantilaiset viime kesänä, kun muutamat suomalaiset mehiläis- 
miehet kulkivat siellä pieni varasto suomalaista hunajaa, josta he 
saivat kinaamatta Suomen rahassa 6  mk. kilolta. Hyvin moni suo
malainen hunajakauppias ei sitä ymmärrä tahi on syy siinä, että he 
tahtovat mahdollisesti suurempaa voittoa tässäkin. Useimmat 
näistä herroista tuottavat hunajansa ulkomailta, josta tietysti saa
vat vähän helpommalla sitä. Mutta onko sanottu, että heidän vä
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hän helpommalla tänne tuottamansa hunaja on suomalaisen linkoa
malla saadun hunajan arvoista; tahi onko se sukuakaan hunajalle. 
Onko ostaja varma siitä, ettei se ole vaan tavallisesta siirapista jon
kunlaisen inversionin avulla tehty seos, johon on, saadakseen huna
jan ominaisuudet, sekoitettu hunajaa ja siitepölyä, tahi jos se huna
jaa onkin, ettei se vaan olisi saatu uunissa lämmittämällä vanhan hoi
totavan mukaan, jolloin tietysti on paljon sikijöitä kuollut sekaan, 
josta tietysti hunajakin olisi saanut epämiellyttäviä lisiä.

Tämän johdosta suomalaisia apteekkeja käyttävällä 
yleisöllä täytyy olla täydellinen valta vaatia, että meikä
läiset apteekkarit ostavat apteekkeihinsa siellä tarvittavan hu
najan omista kotimaisista mehiläistarhoistamme, eikä tuottaa 
sitä muualta.

Hunajaa, niin tärkeätä ainetta soluelämän uudistumi
selle, voivat yksin mehiläiset valmistaa ja juuri käyttämällä 
palvelukseensa niitä, saa ihminen kootuksi käyttämättä 
minkäänlaisia fermenttejä itselleen

»Monen kukkasen kuvusta,
Monen heinän helpehestä».

Vaha.

Paitsi hunaj aa, voi mehiläishoitaja saada vuosittain myös
kin jonkun määrän vahaa; mutta hoitaja tulee ehkä omassa 
mehiläistarhassaan tarvitsemaan kennojen pohjalevyiksi 
sen vahan, jonka hän saakin ja aluksi se ei riitäkkään, niin 
lienee parasta, että jätämme sen kiinnittämättä huomiota 
siihen enempää.

Muuten tulee mehiläishoitajan käsitellessään hunajaa, 
olla niin varovainen, ettei hän vaan millään tavalla jätä sitä 
ulos mehiläispesien seiniin eikä muuhunkaan, sillä niin teke
mällä saa hän pian opetetuksi mehiläisensä ryöstäjiksi. Sa
moin tulee kaikki vahankappaleet tarkasti koota.
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Mitä muuta hyötyä mehiläisistä on?

Tunnettua on, kuinka europalaisen asutuksen tullessa 
Australian mantereelle, vaihtui siellä eläinkuntakin. Pus- 
sieläinten sijalle tuli europalaista sarvikarjaa y. m.

Europalaisen sarvikarjan ohella tuli maahan myöskin 
europalainen vuoro viljely s. Apilaskasveilla on vuorovilje- 
lyskentillä sangen tuntuva sijansa. Apilaskasvit onnistui
vat aluksi siellä äärettömän hyvin. Jonkun vuoden perästä 
olivat apilaslajit kumminkin hävineet. Mietittiin syitä, 
mutta niiden perille ei päästy. Vietiin taas uusia apilan 
siemeniä, joista saatiin erinomainen sato.

Samaan aikaan tuli europalaisten siirtolaisten mukana 
sinne myöskin mehiläisiä ja mikä oli seuraus? Apilaskasvit 
eivät enää hävinneetkään, vaan ne antoivat sangen runsaan 
sadon. Nyt tiedettiin myöskin, mikä oli syy. Syy oli siinä, 
että edellisellä kerralla eivät apilaat tulleetkaan siitetyksi. 
Jälkimäisellä viljelyskaudella suoriutui siitos hyvin.

Tällaisessa suhteessa onkin mehiläisillä sangen tuntuva 
merkityksensä. Saksalaiset tutkijat ovat havainneet, että 
mehiläinen enemmän kuin mikään muu hyönteinen toimit
taa kasvien ristisiitosta kuljettamalla toisen kukan siite
pölyä (heteistä) toisen kukan emiön luotille. Mehiläinen 
lentää tunnissa useimpaan kukkaan kuin mikään muu me
den kokooja. Medenkokoojia ovat perhoset, kimalaiset 
j. n. e. Täten siis mehiläiset palvelemalla omia »pesän hen
gen» vaatimia tarkoitusperiään, tekevät enemmän kuin mi
kään muu hyönteinen luonnontaloudellista hyötyä kasvi- 
mailmalle, edistämällä kasvien ristisiitosta.



VII.

Tärkeimpiä hunajakasveja.

Sellaiset maat kuin esim. Saksa on, jossa oli viime vuonna 
2,600,000 mehiläisperhettä, eli noin 65 miljaardia työmehi- 
läistä laskettaessa noin 25,000 työmehiläistä kuhunkin (Suo
malaisissa rikkaissa mehiläisperheissä voi olla aina 60,000 
työmehiläiseen asti), niin voi tulla kysymys, mistä tuo suuri 
mehiläisjoukko saa tarveaineita: mettä ja siitepölyä; mutta 
niin köyhä kuin meidän pohjoinen Suomemme kasveista on
kin, niin niiden harvojen lajien rikkaus, joita täällä on, on 
siksi suuri, että meillä ei voi nousta puutetta medestä mehi
läisten työ vainiolla. Kumminkin otamme hauskuudeksi 
esittää muutamia kasveja, jotka ovat erittäinkin hunaja- 
rikkaita.

Luonnollista on että meidän hedelmäpuumme ja kar- 
viais- sekä viinimarjapensaamme, ovat kukinta-aj oittain 
meidän mehiläistemme mieluisia olinpaikkoja. Sitä ennen 
ovat ne koonneet varoja itselleen raidoista ja pajukasveista. 
Ennen on ollut puhetta apilaskasvien merkityksestä ja niistä 
suomalaiset mehiläiset saavatkin sen tulon pääasiallisesti, 
minkä ihminen niiden hoitajana niiltä anastaa. Olkoon 
kumminkin sanottu, että nykyiset Suomessa tunnetut ro
dut: pohjoismaalainen ja krainilainen rotu eivät juuri sanot
tavasti hyödy puna-apiloista siksi, että niiden imusuu on 
liian lyhyt ulottumaan kukan kukkanestesäiliöön paitsi kui
vina vuosina, jolloin kukat ovat lyhempiä. Samoin ei juuri 
voida puhua Suomen kanervasadosta sentähden, että ka
nervat kukkivat verrattain myöhään, elokuun ajalla, ja sil- 
7
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loin on jo ilma niin kylmä, ettei mehiläiset juuri voi koota 
ainakaan minkäänlaista satoa niistä; toista se on Liinebur- 
gin nummilla, Saksassa.

Mutta mikäli ulkoapäin voidaan päättää, ovat jotkut 
meidän koristepuumme erinomaisia kukkaneste rikkaudes
taan. Lehmus esim. hikoilee yksin lehdillään erästä hyvin 
makeata ainetta, hunajakastetta, vieläpä niinkin paljon, 
että ne sisältävät sitä 1,6 °/o. Eräs toinen koristekasvi, lu- 
mimarjapensas, hikoilee sitä niin, että lehdet sisältävät 2 °/o 
sokuria. Nämä kasvit ovat erinomaisia hunajakasveja. Sa
moin kuuluu vahterakin niihin. Pähkinäpuu ja petäjä kuu
luvat myöskin niihin, joista jälkimäinen sisältää ruokoso
kuria, joka tietysti invertteerautuu ennenkun se annetaan 
sikijöiden ruuaksi. Sikijöiden ruuaksi kennoon peitetty hu
naja on parhainta (C. Hoojer).

Kukkapenkkeihin istutetuista kukista ovat reseedat par
haimpia. ' Retiisit, lantut ja sinappi ovat myös heikollaisia 
hunajakasveja, samoinkun sarjakukkasten luokka: kuminat, 
putket j. n. e.

Tärkeimpiä siitepölykasveja ovat: pajut, raidat, voiku
kat, leskenlehdet ja petäjät meillä Suomessa.

Mehiläisyhteiskuntia tulee vahvistaa satojen mukaan.
Kuten näkyy, olisi meillä suuri tulolähde tässäkin ja 

jos sekin tulisi tarkasti kootuksi, poistuisi paljon puutetta.
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Mehiläisten kuljetus.

Hyvin usein sattuu, että mehiläishoitaja myy parven 
jollekin muulle. Jos ostaja voisi sovittaa parven heti puu- 
pesään, voisi myyjä sen lähettää erityisessä laatikossa, jos 
nimittäin ostajan luo ei ole kovin pitkää matkaa. Laati
kon tulisi kumminkin olla niin laitettu, että sen kummalle
kin sivulle on jätetty ilman vaihtoa varten koko suuri au
keama, joka peitetään metalliverkolla (kuva 84). Aukea
man tulee olla verrattain suuri.

Se on kuljetettava n’in, ettei aurinko saa siihen kovasti 
paahtaa, eikä sadekkaan saa kostuttaa mehiläisiä. Kun ne 
ovat perillä, annetaan niiden olla vähän aikaa verhossa sekä 
auringon laskun jälkeen sijoitetaan uuteen pesään, sekä an
netaan pullollinen (Thuringin pullo sokurijuomaa).

Tällaisessa laatikossa ei juuri pitkiä matkoja sovi lä
hettää mehiläisiä, ilman jollei laatikkoon ole sisäseinään ken- 
nokakkua, joka on täytetty peitetyllä hunajalla kiinnitetty. 
Kakku naulataan niin kiinni seinään, että sen sisäpuolellakin 
mahtuvat mehiläiset syömään (laatikon seinän ja kakun välillä) 
Mutta sittekin lähetys tuollaisessa laatikossa ei oikein tahdo 
onnistua. Parempi on, että mehiläiset ensin asutetaan oi-



kipesään, sekä siinä lähetetään. Jos ne ovat koonneet pal
jon hunajaa itselleen, niin on lähetys silloinkin vaikeata. 
Parhaiten se tapahtuu keväällä toukokuulla. Lähetys teh
dään niin, että olkipesän ympäri tiiviisti ommellaan vaate, 
jonka pesän pohjan kohdalla on suuri aukko vaatteessa, me
talliverkolla peitettynä ilman vaihtoa varten. Pesä kään
netään senjälkeen kun vaate on siihen ommeltu ylösalasin 
ja sovitetaan niin johonkin koriin sekä peitetään ym
päri heinillä tahi muilla, että se pysyy vakavasti siinä. Nyt 
sopii tehdä lähetys. Jos lähetys tehdään junassa, kirjoite
taan pesän päälle. Kuljetettava varovasti. Sisältää eläviä 
mehiläisiä. Suojeltava sateelta ja päiväpaisteelta. Siihen 
kirjoitetaan myöskin vastaanottajan nimi ja osote sekä lä
hetetään. Mehiläisiä ei saa lähettää jälki vaatimuksella.



Loppulause.

»Tietämättömyys on meidän suurin paheemme.»
Sokrates.

Yleensä kansantaloustieteellinen totuus on se, että köy
hyys maksaa suurimman veron taudeille, rikoksille ja kuole
mallekin. Miksi ei siis se yhteiskuntaluokka, joka kaikkein 
suurimmassa määrässä on köyhyyden runtelema, tahdo ri
kastua. Arvelemme että asema johtuu tietämättömyydestä. 

»Tiedon puute pulskat herrat,
Meitä uuvuttanut on.»

Tosin ei mehiläishoitokaan rikastuta mutta se palkit
see työmiehensä.

Pikkutilallisten pojat jättävät kotinsa saadakseen ava
rassa mailmassa leipää. Sekin on pakko. Kodin tulot ei
vät riitä kaikille. Täten muodostuu vuosittain suuri satun
naisen työntekijöiden armeija. Tämä armeija ei koskaan 
pääse riippumattomaan asemaan. Kaikilla mailman kul
milla näemme sen armeijan väkeä työttömänä. Työtäkin 
on vielä saatavissa metsähuijareiden työmailta mutta kuinka 
kauan? Jonkun vuoden kuluessa ovat tunnottomien metsä
huijareiden kirveet katkaisseet kumisevat hongat Kaleva
lan kaskimailta. Mistä silloin saa satunnaisen työn armeija 
työtä ja leipää?

Pikkueläjien sopii punnita asiat a lähettävätkö he tu
levaisuudessa poikansa tekemään väkivaltaa luonnolle ja 
sen ilmastolle tahi kasvattavatko he niistä väkeä, joka voi 
turvautumalla omaan itseensä sittekin elää.

Mehiläishoito on yksi niitä kansantaloudellisia tuloläh
teitä, joka pyrkii itse tarjoamaan elämisen mahdollisuuksia 
Suomen kansan monille kymmenille tuhansille kodeille. Teh
kööt pikkueläjät itse valintansa, jos he hylkäävät tuon tu
lolähteen tai ei.

(§3 1 2 )
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