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(£ f 1 j) u i) t.

SEUehiläinen oli jo »»anhuubeSta tuttu ihmifelle, ja 
hänen taroaranfa pibettiirt fuureSfa araoSfa. 9Jlutta mut# 
nen eliroät nämät ponteet luonnotlifeSfa ttlaöfanfa met# 
ftSja, etteiroät ihmifet ymmärtäneet Kjetta faitfella. 2Bähi# 
telien rupeftroat tofi näille niinfuin muilleFin eluFoille an# 
tamaan jonFun fyoibon, ja aina näilleFin pofojoiftlle maille 
leroeni heibän roiljelemifenfä. Suutta roairoalloinen ja tplp 
on menetys heibän FanSfanfa fauman aiFaa ollut, erinomat# 
tain ©uomeSfa, ja autiana orcat me£>iläi§tarf)at phtä Fau# 
n>an ppfpneet. @99 fti^en on epäilemättä ollut manaan* 
aiFaiSten tnehiläiSpefäin fopimaftomuuS ja fiitä feuraaroa 
tietämättömyytemme mehiläisten luonnosta. SJJoneSfa maa# 
FunnaSfa on npfniftnä aiFoina fjeibän luontoanfa tarFemmin 
tutFiSteltu, ja ©aFfaSfa meneStyiFin tämä ahFeroitfeminen 
yhbelle pappiSmiehelle nimeltä 2)jierjon. 4?änen neronfa 
et tytynyt roanhanaiFaiftin peftin eiFä niihin, joita muut 
tätjän aifaan oliroat efitelleet; ftllä ei l)än niillä olift taita# 
nut rc>oittaa aiFomuStanfa. <5enpätähben hän, oman mie# 
lenja muFaan, raFenfi uubenfaltaifet majat meljiläifillenfä 
niin taitaroaSti, että fjeibän hoittajanfa FoSFa hprcänfä taift 
FaiFFi heibän aSFareenfa, toimituFfenfa ja taroaranfa näljbä 
ftlmäinfä ebeSfä ja että h«n ntyoS, mehiläifiä louFFaamatta, 
taift pefäStä ottaa uloS joFaitfen roahapytFyn, ja afettaa 
fen jälleen paiFallenfa. SSäStä ajasta maSta oli fe ihmi# 
felle mahbollinen oiFein tutfia mehiläisten luontoa, feFä an# 
taa heille fenfaltaifen hoibon fuin heibän luonnollenfa on 
foroeliain; roaSta nyt tu li mehiläisten hoittaminen ihmifelle 
otFein amoifeFft, ja FoFo ftu>iStynee§fä maailmaSfa oraat



mehiläisten ysStänmt ja Soittajat näinä nutoftna hpftäffenfä 
täyttäneet tämän omituifen rafennuffen ja tämän roa§t’uu# 
tifen mefjUäteljoibon ebuStuffet.

2Banl)anaifaife§ta me îläiStjoiboäta en fti§ tä§fä fir* 
jafe§fani tahto puhuafan. Sofa tahtoo fttä oppia, oppi# 
foon muilta, ©en ivaan tafjbon fanoa, että taroaEifella 
mene§tyffellä olen fttäfin 18 rouotta fofenut, mutta nyt 
peräti hpljänyt.

kielen puolelta en rohfenefaan toirooa, firjani fel# 
paaroan forftaSti oppineille; ftllä fttä ainoastaan olenfi 
tarfoittanut, että efttyffeni yhteifeltä fanfalta hproin ym# 
märrettäifiin. SEoiroonpa fuitenft oppineitten?i färfiroäKi# 
fyyttä, jo§ waan mainitun tarfoituffent oliftn soittanut.
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t ie te e llin e n  ofa .

SSRe t̂fätSten luonnon tiefce.
SDlehiläiSten luonnollifeen ja hyobpllifeen hoittamifeen 

erittäinfi tarmitaan tarffa tieto t)eibän luonnoStanfa, hei* 
bän lifääntymifeStänfä, innoiStanfa ja tarpeiStanfa. ©hän 
fti§ olefan fopimatointa enfin tt)df)äfen puhua mehiläisten 
luonnon tieteestä, erinomattain fiitä , mifä Ijeibän Ijoitta* 
mifeenfa on fopiroa.

S£uttu afta on että mehiläifet, niinfuin monet muut 
hponteet, elämät fuuriSfa pamifunniSfa, joista eroitettuna 
pfftnäinen mehiläinen fuolee, niinfuin lehti, jofa puusta 
remäiStään.

SoS fatfelemme mehiläiSparroea fumella, fefäfuun lo* 
pulla ja fjeinäfuuSfa, jona aifana fuuri roireyS ja moima 
mallitfee mehiläiSpefäSfä, niin löyhämme ftiitä folmellaifta 
mehiläiftä, nimittäin mehiläiSemän [roiiftn eli ruhtinataren] 
foiraffet [röönärtt eli fuhnurit], ja työntefiät [feSfeneräifet 
naaraffet],

SÄC^ilä i^Ctttä, (humaus 5ft:o 1 ).

(gftn jofaitfeSfa parroifunnaSfa on emä, f  of o parroen 
hallitar, jonfa täfyben hän myös funnioitetaan rusinatta* 
ren nimellä. ,£>äneSfä ja hänestä fa iffi henft, elämä ja 
järjeStpS perhefunnaSfa. N iinfuin ruumis paitfi ftelua on 
fuollut, niin on myös mehiläiSparroi fuolemallanfa, foSfa 
emä fiitä fatoo, joS ei mehiläifiUä ole taiffa anneta mah* 
bollifuutta hautoa itfellenfä toinen. .£än on pibempi fuin 
toifet, joSta huofiaSti tunnetaan, mutta pienempi ruumils
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tanfa fuin foiraffet. 2(inoa täpbellinen naaras, laSfee hän 
foto parroeSfa pfftn fa ifft munat, joista mefjilatfta h<utbo* 
taan pefäSfä. SoS h«u on tt>iriä ja hpw>iSfä vuoimiSfa, 
taitaa hän rooimallifeSfa pefäSfä munia 360 munaa fun* 
niSfa eli hetfeSfä. 9Kunat owat fahta lajia, foiraSmunia 
ja naaraSmunia. .StoiraSmunat laSfee ruhtinatar ifompiin 
mehilätSfammioihin; naaraSmunat taaS erilläiftin paiffoihin, 
nimittäin ne, joista emiä hanfitaan, alaspäin filluroiin 
faitfein ifompiin fammioihin, mutta ne, joista h^ufitaan 
tpöntefiöitä, faiffein pienempiin fammioihin.

ÄoiraSmunia taitaa ruhtinatar munia fiittämättä. 
SBoimaa munimaan naaraSmunia faa ruhtinatar fiittämi* 
feStä, jofa ylhäältä tlmaSfa tapahtuu. SEäSfä tarfoituffeSfa 
lentää hän pefäStä folmantena eli neljäntenä päivänä jäi* 
feen fpntpmifenfä, joS ilma on ihana ja fää on felfiä. 3oS 
famaSfa pefäSfä on foiraffta, niin feuraamat tye joufottain 
ruhtinatarta; mutta joS ftinä pefäSfä, joSta lenft, ei ole* 
faan foiraffta, niin taitaa fiittäminen yhtä hP«>tn tapah* 
tua, joS toisten pefäin foiraffet fiihen aifaan oroat ulfona 
IpStäilemäSfä; ftllä näistä fyltä jofu hänen äänestä tuntee 
fefä löytää.

Ruhtinatar palajaa ufein pian tafaiftn, mälittäin taaS 
roiipyy h^n runfaan puolen tuntia ulfona. 5 o§ enftmäi* 
nen h^ä-lento meneStpi, niin ei toista enää taraita, mutta 
joS enftmäinen ei meneStpnpt, lentää hän famana eli tois 
fena päiroänä taaS pefäStänfä. Ufein, erinomattain tuuli* 
feUa ilmalla, fatoo hän peräti.

Siittäminen tapahtuu «inoaSti phben ferran hänen 
eläiSfänfä. SoS fa iffi on hproin meneStpnpt, munii h«n 
jo roiifon perästä; mutta joS ei hän ole hebelmällifefft tul* 
lu t, maiffa uftamman ferran lenft pefäStä, fuuttuu hän 
nnimein, laffaa lentämästä ja jääpi hebelmättömäfft. SäSfä 
tilaSfa taitaa hän munia foiraSmunia; mutta fofo parnn 
on fuitenfin mitätöin ja hän>iämällänfä, niinfuin ei emää 
ftinä oliSfaan. Ainoastaan hoittajan nero moipi tämän 
parien n>ielä perifaboSta pelaStna.
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Äoäfa taaS emä fatoo pefäStä, noufee fuuri lerootto» 
rnuttS ja malituS perhefunnaSfa; mutta toifena päiroänä 
aroaroitfemat tnehiläifet yhben taiffa uftamman pienemmistä 
fammioiStanfa, joiSfa ofaa olla mehiläiSmatoja ja hautomat • 
itfeUenfä uuben emän. SOlutta joS niin onnettomasti olift, 
ettei mehiläiSmatoja taiffa fumminfin munia löytyifi fofo 
pefäSfä, niin me£)ifäifet, l)t>tt)in tietäin moimattomuutenfa 
pattft ruhtinatarta, roähän ajan tafaa malifoitferoat uuben 
emän itfellenfä työntefiäin joufoSta, joS ei Soittaja toifella 
tamalla heitä auta. SEJZyöSfin fellainen emä rupea ufein 
munimaan, mutta hänen muniStanfa ei fynny muita fuin 
foiraffta, matffa miUaifiin fammioihin ne laSfettaifi. (Sttä 
tällainen emä on malittu ymmärretään fiitä , ettei pefäSfä 
hamaita yhtään järjestystä munain laSfeemifeSfa; ftllä foSfa 
oifia emä fauniiSfa järjeStyffeSfä laSfee ainoaSti yhben 
munan jofa fammiohon, niin tämä emäparfa laSfeepi jo» 
faitfeen 2— 6. Suutta pefäfunta häviää päiroä päimältä
häviämistään; ftllä manhoiSta tyontefiöiStä fuolee ifo jouffo 
jofa päimä, ja ne, jotfa fyntyroät, omat fa iffi foiraffta, 
jotfa atnoaSti henuSteleroat ja fuluttaroat taroaroita, eifä 
miitti mitään foota aittaanfa. EäStä hpwin ymmärretään . 
mtStä armosta oifia emä on fofo perhefunnaUe,

SoS fa iffi on hpwaClä fannalla, taitaa ruhtinatar 
elää miift rouotta, mutta munimifeen ei hän felpaa muuta 
fuin folme muotta, josta on ymmärrettäviä että paran tämän 
ajan fuluttua myoS on hämiämällänfä joS ei häntä auteta.

jtuinfa heittäjä taitaa rientää parroen aroufft, joS 
emä on fabonnut, jäänyt hebelmättomäfft, taiffa manhen* 
tunut, tahbon ebeSpäin näyttää.

ÄoSfa emä elää pibemmän ajan fuin muut mehiläi* 
fet, niin omat »anhanaifaifet mehiläiShoittajat luulleet l)ä* 
nen tarmitfeman pibemmän ajan malmiStttmifeffenfa. SJlutta 
afta on peräti toiftn; ftllä hän malmiStuu 17 muorofautta 
jälfeen fttä fuin hän munittiin, foSfa fttä maStaan toifet 
ftihen tarmitfemat enemmän aifaa, epäilemättä ftitä fyyStä, 
että mehiläifet ahferammin hautomat ruhtinafammiota.
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(Smdllä on rm;6S p iltin , mutta mprfpton, eifä 
hän ftllä ftaatroita muita fuin toifia emiä, joita t>dn ei 
färft pefäSfä. SBanhin emä aina lähtee taiffa otetaan pe* 
fäStä uuben parven fanSfa. ^änen poi (̂al)bettt>änfä taiffa 
pois otettuanfa, foSfa nuoret emät valmistuvat ja huo* 
maitfevat että heitä on uftampia perhefunnaSfa, fuuluu 
pefäStä fiivaileva huuto, „melfeinfin fuin fanan faafotuS, 
enftn vahvempi ja ajan tafaa fyeifompi". Säilä l)uubolla 
foettaa fufin nuorista ruhtinattareiSta soittaa parien puo* 
lehenfa. SKuutamat huutavat jo ennen fammioSta lähbet* 
tpänfa, joSfa t)e n>iipx>n>ät pelvoSta, obottain vanhemman 
ftfarenfa lähbentoä pefäStä jouffonenfa. ©iUä aifaa ruo* 
fitaan t)än met)iläifiltä pienen läven fautta, jonfa hän on 
lävistänet fammion fanteen. SBalmiina jättämään fam* 
mionfa, puree hän fannen irti ja peittää fen alaS pefän 
permannolle. Näitten fanften lunmSta tiettään fiiS fuinfa 
monta ruhtinatarta on t)engiSfä jättänet fammionfa. SKutta 
joS fanft on paifallanfa ja fammio tyhjänä, fyrjäStä avat* 
tuna, niin on fiitä tiettänsä että tpontefiät ennen aifaanfa 
ovat hänen vetäneet uloS. $ämä tapahtuu, joS tnehiläi* 
fet ovat haluttomat parveilemifeen ja Reillä on emä. SSJJutta 
joSfuS tapahtuu fefin ettei mehiläifet voi obottaa emän 
valmistumisia, fun ovat emättomät, vaan avaavat fprs? 
jäStä fammion ennen aifaanfa, joSta tämä emän alfu fuo* 
lee ja h? jaärodt emättomifft, ellei heitä auteta.

^ Ö l t tc f t ä .  C^uwau6 2, 3).

©uurin lufu mehiläiftä fenfaltaifeSfa pefäSfä, joSfa 
emä on hertgiSfä, ovat tponteftoitä. 4?e ovat lähimmät 
faifiSta ja fyntyvät 19— 21 päivänä jälfeen munittuanfa. 
9timenfä ovat faaneet fiitä että toimittavat fa iffi perhe* 
funnan aSfareet ja tpot. Sfet tuovat fa iffi aineet rafen* 
nuffeen ja elatuffeen; puhbiStavat pefän, rafentavat vaha* 
pptfpt, hautovat munia, ruoffivat ftfioitä runfaalla fuoS*
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tiUa, jonfö hunajalta ja fuffain ftemen-iau^oi t̂a valmis* 
tavat, ja fuojelevat pefää, jofft tarpeefft he ovat varuS* 
tetut terdvälld ia mprfpUifeUä pistimellä. SKunana ja 
nuorina mehiläiSmatona oli t>eilla fatfiUa mahbollifuuS tulla 
emifft, ftllä he ovat luonnoStanfa naaraffta; mutta vahdi* 
ftSfä fammioiSfaan taiftvat ainoaSti t>eibdn tpo-afeenfa vai* 
miStua täpbelliftfft, jota vaataan heibän fohtunfa ja fpn* 
npttimenfä jdivdt feSfeneräiftfft. ©enpätähben he ftittämi* 
feen ovat felvottomat, vaiffa joSfuS, fauvan aifaa emät* 
tornina oltuanfa, närään jonfun erinäifen tpontefiän mu* 
nivan foiraSmunia, niinfuin hebelmätoin ruhtinataren joS* 
fuS munii foiraSmunia.

SSpontefiotUä ovat eritoimituffet tfänfä jälfeen. 9luo* 
remmat heiltä (fuvauS 2) pitävät murhetta perhefunnan 
aSfareiSta: rafentavat vahapptfpjä, hautovat munia, ruof* 
fiva t ftfiöitd, puhetavat hunajan ja peittävät ohufaifella 
vahafannella hunajalla täptetpitä fammioita fefä ftfidin 
piffuhuoneet, foSfa nämät touffana fehräävät itfenfä fote* 
roon. SentäiSfänfä pefäStä uloS, he fofoovat mieluifem* 
min fuffajauhoja fuin hunajaa, että tarvitfevat tätä ainetta 
ftfioin ruoffimifefft ja vahan valmiStamifefft. SBanhem* 
mat mehiläifet (fuvauS 3) vähän huolivat näistä aSfa* 
reiltä ja toimitufftSta, joita nuoremmille fifarillenfa jättd* 
vät. ©itä vastaan ovat he toimellifet hunajan fofoomt* 
feSfa, joSfa tpoSfä he erittäin ehtoopuolella ovat v iriä t, 
ftllä fe vtiliällä ilmalla parhain meneStpp. Äofo pon 
taiffa filluvat he leväten vahapptfpjen alla tahi istuvat 
ftvupptfpillä, joiSfa ei ole ftfioitä, eli filluvat ulfopuolla 
pefää, joS fanfa on fmtrilufuinen pefäSfä.

3 oS emä fatoo, tulevat nuoremmat levottomifft, 
hafevat häntä fuurella valituffella ja h^nfitfevat h^uto* 
maan itfellcnfä toifen, foSfa ijällifemmdt eivät paljo fiitä 
huoli, £ e lentävät murhettomina, niinfuin afta ei heitä 
ollenfaan louffaiftfaan, jättäin murheenpibon perheestä nuo* 
remmille.

&pontefiäin ifä ei ole pitfä. Sfet elävät 3— 9 fuu*
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fautta. .Kiirttullifella tpönajalla, jona f)e miriäSti lentelevät, 
manfyenemat l)e ftlminnäfytämäSti ja IpfjemmäGä ajalla fuin 
joutilaana olleSfanfa. S£äötä fppStä eimät taimella ollen?
faan ljuonommafft mene. @ama§ta fppStä elämät ne, 
jotfa fpffpHä fpntpmät, pibemmän ajan fuin femäällä fpn? 
tpneet. ©urnella, foSfa elatuSaineet jo§fu§ puuttumat, i§? 
tumat l)e lai§fana, fääStäin moimianfa. .SoSfa taa§ elä? 
tuSaineiSta on l)t;mä faalis, faamat l>e yhtenä miiffona 
enemmän aifoon fuin toifeSfa tapauffeSfa fuufauften fu?
lueSfa 9 mutta manljenemat faman merran, niin että muu? 
taman mitfon ajalla tulemat fyarmaifft, fulutetuiöa ftimiUä.

So§ omin filmin tafybot tutfia afiaa, niin tee mefyi?
läifilleft jo&fain pefäSfä uuft lentoläpi, manljaa fulfee?
matta, ©e on nimittäin fypmin foeteltu afta, että aino? 
a§ti nuoret meljiläifet, jotfa enft ferran uubeSta lentolä? 
me§tä läf)tcmät tpol)6n, palateSfa lentämät famaa tietä ta? 
faiftn; mutta maniat fttä maataan manfjan lentolämen 
fautta, jo§ mielä uubeSta oliftmatfin lentäneet ulo§. ^o§? 
fa§ npt tiebät että fa iff i,  jotfa tämän uuben lentolämen 
fautta palajamat pefään, omat äSfen fpntpneitä, niin tai? 
bat finä fyeibän manl)cntumi§tanfa päimä päimältä l)t)mtn 
tutfia.

•JltiSfä peftSfä, joista emä on fabonnut ja joisfa tpon? 
tefo laffaa, elämät meljiläifet pibemmän ajan, forfeintanfa 
muoben, jo§ eimät ennen ole tulleet tppitpl)jifft rp&Stetpiffi 
marfailta.

9Jlel)iläi§ten mäljeneminen parhaalla tpönajalla on 
niinmuoboin fangen fuuri; mutta f>etbän emänfä moipi taa§ 
muutamaSfa miifoSfa lifätä perljettänfä. $mmärrettämä 
on fii§ että emättömiSfä pefiSfä, niin mpo§ mui§fa, fo§fa 
munimifen aifa on ol)itfe, faali§ l)pmä ja fäät fäällänfä, 
fanfa mäljenee erinomaife§ti, ettei uufta meljiläifta fpnnp 
fabonneitten ftaan. SKutta niin pian fuin faaltS loppuu 
fpffyllä, menemät meljiläifet (emolle rafennuffenfa feSfipai? 
foille, luitenfin aina alufft l i f i  lentoläpeä, jo§fa oleSfelemat 
yl)be§fä joufoSfa maljapptfpin päällä, talmitamaranfa ali?
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puolella, fääStäin moimianfa ja tamaranfa fifft, ettd tule? 
mana femäätiä mirfoomat uuteen mtrepteen, foSfa luonnon 
faSmotfin mirfiStpmät.

f o i r a f f e t .  (turnaus 4).

.Kolmas lai mel)ilätftä omat foiraffet, jotfa fpntproät 
24 muorofautena fiitä päimäStä, jona l)e munittiin. £ämä 
foiraSten fpntpminen alfaa ©uomeSfa enimmiten Äefäfuun 
feSftpaifoilla ja feStää V\2 fuufautta. >̂e omat ifommat, 
erinomattain paffummat, fuin tpöntefiät, mutta Ipljfofem? 
mät ruhtinatarta. Sfoifla fiimillänfä fol)ifemat fye lentäiS? 
fänfä maljmemmalla äänellä fuin toifet, josta l)e fypmin 
tunnetaan, ^ofo tjetbätt toimituffenfa on fiittäminen, jonfa 
fautta emä tulee l)ebelmäUifefft; muutoin ei f>e tee mitään, 
maan elämät IjerfuUifeSti ja fi)6mät aifalailla. ©enpätäl)? 
ben rnpoS nämät tpontefioiltä furmataan, foSfa parmeile? 
mifen ajan fuluttua faaliS mäljenee, joSfunanfa jo Reittä? 
fuun lopulla, mutta enimmiten SlofuuSfa. SoS tämä ei 
tapafybu miimeiStäfin SppSfuun alttSfa eli alfupuoleUa ja 
erittäin joS työmaitaan että foiraffta pefäSfä täl)än aifaan 
on farttunut, niin on tästä tiettämä, että parmi on emättä 
taiffa emä fyebelmät&in ja niinmuoboin fofo pefä Ijämiä? 
mällänfä, eifä felpaa fääStettämäfft; ftllä taf>än aifaan 
muotta ei Soittaja enää taiba pefää auttaa. SoS fenfaltai? 
uen pefä jätetään talmeffi, niin fuluu tamara päimä päi? 
mältä fulumiStaan fifft että mel)iläifet fuolemat nälfään, 
ja joS mielä eläiftmätfin femääfft, niin on fe mafyingofft eifä 
Ijpobptpffefft; ftllä maiffa metjiläifet emätt&mäSfä pefäSfä 
omat fiuffuifemmat fuin toifiSfa, ntin ei fuitenfaan fellaiSta 
pefää fufaan puolIuSta, jonfa tätjben toisten pefäin afuf? 
faat helposti pääfemät turmattomain f)noneefeen, jonfa pian 
rpoStämät, ja näin ferta marfauteen tjarjauntuneina, et 
beitä enää mäl)in maimoin faaba luopumaan paljasta ta? 
maStanfa.
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SSJtel)U<u$tett omitttifista rafemtufftSfa, elatus? 
aineista ja ttfääntymifeStä.

•BlehiläiSten rafennuffet omat vahapptfpt (fuvauS 5), 
joiSfa nähbään heibän omituifet, pienet, fuufifulmafet, mo? 
nilufuifet fammionfa. Reillä on tapana rafentaa näitä 
pptfpjä plhäältä alaspäin pefäSfänfä; mutta taibetaan fui? 
tentin vaatia raf entämään niitä alhaalta ploSpäinfin, joS 
niin ta iotaan, jofa toimeen faabaan ftUä tavalla, että 
fappale vahapptfpä laSfetaan ftlle paifalle pefäSfä, joSta 
rafennuS pitää aljettamaan. 3tine, joSta pptfpt valmiste? 
taan on mehiläisten raSva, jota, l)unajata ja fuffafiemen 
jauhoja runfaaSti fpotpänfä, filluen phbeSfä joufoSfa pe? 
fäSfä, ruumiiStanfa Isoilevat lämppmäSfä. (33run, £>jier? 
jon, t>. 33erlepfch p. m.) ^ptfpt rafennetaan tuuman paf? 
fuuteen, ja puolen tuumaa toinen toifeStanfa. SofaitfeSfa 
täpbellifeSfä rafennuffeSfa nähbään folmellaifta fammieita, 
nimittäin emä-, foiraS- ja tpontefiä-fammioita. SRäihin 
fätfevät mehiläifet ruofa-aineitanfa, nimittäin hunajata ja 
fuffafiemen jauhoja: nätein mp&S ruhtinatar panee mu? 
nianfa, joista mehiläiftä haubotaan. kolmantena vuoro? 
fautena jälfeen munien laSfettua fammioihinfa, matelee * 
niistä mehiläiSmatoja (touffia) ja viiben vuorofauben 
vielä fuluttua, foSfa toufat feljräävät foteronfa, peittävät 
mehiläifet näitä fammioita fupuriatfella vahafannella, jonfa 
jälfeen fifiä t, noin 12 päivän perästä, valmiina mehiläi? 
ftnä, purevat fannen irti, matelevat uloS foteroSta ja ovat 
fot)ta valmiit tpöntefoon.

(groituS on fuitenfin mehiläisten valmiStuS-ajaUa, 
nimittäin tämä, että ruhtinatar ei tarvitfe muuta fuin 17 
vuorofautta valmiStuaffenfa, tpöntefiä 19—21, mutta foi? 
raS 24.

£ämppmäSfä paifaSfa, ta vallifeSti lentoläven f  oh? 
balla, alfaa emä f  eväällä munimifenfa feSfipaifoilla ppt? 
fpjä, joitten pii- ja ftvupuolilla fuffain ftemenjauhot, joita 
mehiläifet tafajalvoiSfanfa fotiin vievät, ovat fätfetpt.
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©ivupytfyjen fammiot täytetään hunajalla. Syytettyinä 
peitetään my&§ hunajafammiot oljufaifeUa vahafannella.

Suutta «oaifPa ruhtinatar on erinomaifen u§fotlinen 
munimaan, niin ei pefäin lufu enfinfään farttuifi ilman 
parveilemista. Suuri tämän tähbellifen toimen fautta, 
että ofa mehiläistä yhben emän fanSfa matfuStaapi fyn« 
tymäpefäStänfä ulo§ maailmaan, fa iffiv iifaS Suoja toimit» 
taa hcibän lifääntymiStänfä ja levenemiötänfä ympäri maan 
piirin. &ämä toimitus alfaa Äefäfuun feSfipaifoilla ja 
feStää fuufauben aifaa. parvien forjaamife§ta faan ebe3* 
päin puhua, foSfa enftn olen näyttänyt, minfaltaifet majat 
heille valmistetaan ja mitä faluja heibän forjaamifeffenfa 
tarvitaan.
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f ( t y t M it t e n  ofa .

Äutnfa ^jterjoitttt muFatfta meljttätSpeftä 
puusta nmlmiStctaau.

Sftämät mehiläi§pefät tefjbaätt jofo niin että pannaan 
yffittäin feifomaan, taiffa niin että ufiampia afetetaan rin* 
naStuffin ja pääliStyfftn. JEatfotaan fti§

\% Äuinfa ^ffutämen mcljtläiSpefä valm istetaan.
(JiuvauS 6, 7).

.ftuvau§ näyttää yfftnäifen mehiläiSpefän. <Se on 
fifättä taatifan muotoinen, mutta aufi molemmista päistä. 
jEorfeuS ftfältä on 18 tuumaa, leveys 9 tuumaa ja pituus 
24 tuumaa. Avoimet päät fuljetaan valtoimilla omilla;

SiafennuS tekään fuufifiSta taiffa mäntyfiStä lait» 
boiSta, ja alotetaan, niinfuin mieleltäni parhain fopii, fei* 
näin valmiStuffella. Sftäihin tarvitaan enftmäifeffi neljä 
nelifulmaiSta poliffää (floSfiaa), 24 tuuman pituubeSta ja 
2 tuuman paffuubeSta jofa fyrjältä, fefä muutamia h&plä* 
tyita laubanfappaleita, 18 tuuman pituubeSta ja ‘/2 luu? 
man paffuubeSta.

Näitten aineitten valmistettua, laSfetaan fafft p6ltf= 
fää tafan permannolle eli h&pläpenfille, 14 tuumaa toinen 
toifeStanfa, ja näihin naulitaan nyt laubanfappaleiSta niin 
monta fuin tarvitaan pöliffäin peittämifeffi poikittain (fu* 
vauS 8 aj>, fahben tuumaftlla nauloilla, ja toimitetaan 
ftllä tavalla että pahfurain ulfofyrjä ja lautafappalten päät 
tulevat tafan. Grnftmäifen feinän näitt toimellifeSti vai# 
miStettua, tehbään toinen feinä famalla tavalla. äBarftn*
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fin maarinotetaan etteimät feinät tulifi farfaifft. —  @it)än 
ta§fä myös taiba olla liiafft muistuttaa että pölifät afete* 
taan ftlle puolelle feinää, jota aimotaan ulfopuolifefft. S£oi* 
fette eli ftfäpuolelle feittaa tehbään nyt poifittain lautoja 
ura funtpaifeenfin feinään '/a tuumaa lemiä, ‘/* tuumaa 
fymä ja ftleä, jofa ura yltä ylitfe pitää oleman 12 tuumaa 
fiitä fyrjäStä jofa alaspäin afetetaan [ja niinmuoboin B*/a 
tuumaa ylimmäifeStä fyrjäStä], (Seinäin fumpaifeenfi pää# 
hän tehbään nyt omia marten fahben tuumaa lemiä ja ’/4 
tuumaa fymä famana. Sämän työn päätettyä amataan 
mehiläiftlle, jompaan fumpaan feinään, lentoläpi alimntai* 
fen polifän feSfipaifalle, yhben tuuman polifän eli feinän 
ala-fyrjäStä, ja teljbään 3 tuumaa pitfäffi ja ‘ /a tuumaa 
forfeafft, jonfa tetjtyä fyrjät hirnutaan ftleäfft faifin puolin.

)̂ol)ja ja mälifatto malmiStetaan l ‘ /2 tuumafista hop* 
lätyistä ja pontatuiSta lauhoista, ftllä tamalla että 'laubat 
fahataan poiffi 14‘/a tuuman fappaleiffi, joista niin monta 
jamataan yhteen että fofo lemeyS tulee yhtä monen tuuma* 
fefft taiffa juuri niin fuurefft fuin poliffäin pituus.

9läin malmiStettuina naulitaan pohja ja fatto pölif* 
foihin mahmaSti fiinni (fumauS 8) 4 tuumafilla nauloilla, 
maarinottamifella että huone eli laatiffa ftfältä jofapaifaSfa 
tulee 9 tuumaa lemiäfft, feinäStä feinään (fumauS 7 a b). 
tihetään rnyoS fiitä huolta että naulitfta niin järjellifeSti 
toimittaapi työnfä, että lentoläpi tulee alimmaifeEe, mutta 
molemmat urat ylimmäifelle puoleUe.

gaatifan näin fofoon faatua, malmiStetaan ulfo-omet 
(fumauS 7 c), jotfa tehbään l ‘/a eli 2 tuumafista höylä* 
tyiStä lauhoista, ja fomitetaan famanoihin paifoiilenfa niin 
että täyttämät fianfa, mutta huofiaSti taibetaan ottaa uloS. 
9le pibetään paifallanfa mähäiftllä fierre-pienoilla, joita 
fiinitetään fatto- ja pohjalautojen fyrjään, niinfuin fuma* 
uffeSta nähbään (fumauS 6). Sofaitfen omen feSfipaifalle 
fiinitetään tufema tappi taiffa nuppi, jolla fopit fen au* 
faiSta tahi afettaa paifallenfa.
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9tdin pitfälle ef)bittt)ä, laSfetaan laatiffa fpljellenfä 
ja poliffäin mälipaiffa (fumauS 8 a) taitetaan oljilla. 
£)ljet peitetään, joS marat antamat fen mpoben, ruomon 
pilleillä taiffa tuohilla, jofa on mielä parempi, ja fiinite* 
tään neljällä pienalla, jotfa naulitaan poliffoihin f iin i,  
phtä faumaS toinen toifiStanfa (fumauS 6, 7), fahben tuu* 
maftlla nauloilla. S^äifä pienoja fopii tehbä 2 tuumaa le* 
meiffi ja V2 tuumaa paffutfft. SEämän näin tehtpä, fään* 
netään laatiffa toifelle fpljelle ja peitetään famoin tamoin 
oljilla ja ruonfon pilleillä eli tuohilla fuin enfimäinenfi, 
jonfa tehtpä oljet ja pillit taiffa tuohet päistä leifataan 
poiffi terämällä puufolla.

gaatifan fifällifeen malmiStuffeen tarmitaan » id ä :
1) huutamia pienoja 9 ‘ /2 tuuman pituubeSta ja 1/4 

tuuman paffuubeSta (fumauS 9). jä is tä  tehbään nämät 
pienat l ‘/2 tuumaa lemeifft, mutta päitten mälittä meiSte* 
tään mähäfen fummaltafin puolelta, niin että feSfeltä tu* 
lemat ainoaSti tuuman lempfiffi. ^eibän muotonfa näh* 
bään fumauffeSta. SEoifet, joibenfa muoto mpoS nähbään 
fumauffeSta, omat mielä fomeliammat. 9ie fomitetaan mo* 
lemmin puolin feinäin urihin (fumauS 7 e, 8 e), niin 
että h e i t t i  taibetaan Ipfätä laatiffaan ftfälle ja ottaa 
uloS fummaSta omeSta hproanfä, ja peitetään laubanpala* 
filla, niinfuin fumauffeSta näfpp. SKehiläiftä fehoitetaan 
rafentamaan mahapptfpjänfä näistä pienoista alaspäin, 
jofa on fuurin etu uubeSfa mehiläiShoiboSfa; ftllä näillä 
pienoilla hoittaja taitaa foSfa hproänfä, mehiläifiä louffaa* 
matta, ottaa pptfpjä pefäStä; taitaa tutfiStella mitä on 
tutfiSteltamaa taiffa tehbä mitä on tehtämää. -Kuinfa 
mehiläifiä fehoitetaan alfamaan rafennufftanfa näistä pie* 
noista, tämän faamme ebeSpäin nähbä.

2) Äaffi fifäiStä omea (fumauS 8 b). 9le tehbään 
ohufaifiSta laubanfappaleiSta, 13 tuuman pituubeSta eli 
forfeubeSta ja 9 tuuman lemepbeStä, ja fomitetaan niin toi* 
mellifeSti laatiffaan, että estämättä taibetaan Ipfätä ebeS* 
tafatfin, niin pitfälle fuin tarmitaan. Äaffi läpeä, filmä*
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laftn araaruubeSta, läraiStetään fumpaanfin oraeen. &äpien 
feSfiraälille naulitaan fierre-piena, jolla taitetaan läpiä ful* 
fea taiffa aufaiSta, aina fen jälfeen fuin tarrattaan. 9tätt* 
ten läpien ja pienain tarfoituffeSta faabaan ebeSpäin pu* 
hua. kuraauffeSta taibat näljbä Ijeibän muotonfa. @ i*  
fätS-oraia »valmistetaan mp6s laftSta, tuferaiSfa raameiSfa.

©abetta ja lunta raaStaan tarraitaan raielä ulfofatto 
(furaauS 7 d). katon peräfeinät tehbään ftllä taraalla, 
että fal)ben tuuman paffuiSta lauhoista faktaan fafft fap* 
paletta, pl)tä pitfät fuin fofo rafenttuS on leraiä, poliffäin 
ulfofprjäin raäliltä. 9tämät laubanfappaleet fafyataan npt 
folmefulmaififft ja tehbään juuri pljtäläiftfft; foraitetaan 
raälifaton fumpaifeenfi pääfjän, fprjän fanSfa tafaan, ja 
naulitaan alufft raälifattoon fiin i. SEärnän tef)tpä, nauli* 
taan raiiben tuuman pitfä ja faf>ben tuuman paffu poliffä 
(furaauS 7 c) fummanfin peräfeinän ratereen roälifattoon 
raafyraaSti fiin i 4 tuumafiHa nauloilla, jotfa päätetään alipuo* 
lella fattoa. kumpaifeenfi peräfeinään ja poliffään läraiSte* 
tään npt läpi, tuuman araaruubeSta, jofyon teljbään tuferaa 
tappi. Säppien »valmistettua ja paiffoiljinfa foraitettua, 
otetaan naulat irti, joilla peräfeinät oraat raälifattoon fiini* 
naulitut, ja peräfeinät fiinitetään tapeillanfa p6liffäil)in.
9)eräfeinäin näin fiinitettpä, naulitaan peräfeinäin falttoille 
niin pitfiä ja leraeitä tjoplätyitä laubanfappaleita että laa* 
tiffa bprain peitetään, fefä feinät jotenfin turnataan. £arja 
peitetään raiimein pienoilla, ettei tveft pefään pääftft, ja ra* 
fennuS on raalmiS raaStaan ottamaan afuffaitanfa. —  SRäin 
»valmistettu ulfofatto on erittäin fiitä ftproä että, tappein 
uloSraebettpä, taibetaan ottaa paifaltanfa, joS jofu paran* 
nettaraa raifa ilmaantuifi.

SEainfaltaifen pffinäifen mel)iläiSpefän aluSpuifft fa* 
pataan faffi fopiraaiSta fappaletta fuufifiSta eli mäntpftStä 
rangoista, joitten päälle pefä faa ftanfa miSfä parhain fo* 
pii mel)iläiStarl)aSfa. katfofaamme npt 
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2 . Äutnfa faffotfta me^tläiö^eftä teljbäätu

(ÄuvauS 8).

©amalla tapaa Fuin pfftnätfiä pefiä tehtaan, valmis* 
tetaan rnpoS faffoifia, mutta tehtaan niin leveifft' että 
foSfa puolentoista tuuman paffuiSta lamatuista lautoista 
tel)tp välifeinä (fuvauS 8 e) pitfittäin afetetaan ja fiini* 
tetään laatifan feSfttfe, fumpifin huone tulee 9 tuumaa 
leviäfff, feinäStä feinään. Ymmärrettävä on että lautat 
pannaan ppStoon fetfomaan ja että välifeinän molemmilla 
puolilla fefä molempain ulfofeinäin fifäpuolella tarvitaan 
feUaifet urat, joista pffinäiSten pefäin valmiStuSneuvoSfa 
jo puhuttiin, pienain fannattamifeffi; ja että lentoläpeä 
tehtään fumpaanU ulfofeinään. Gnfä mpoSfään ole millään 
muotoa unhotettava, että fa iffi pefät ftfältä ovat tehtävät 
juuri phtä leveifft; ftllä fiitä fuurin hpötptpS fofo rafen* 
nuffeSfa.

ÄeSfelle välifeinää, lentoläpien fohtalle, avataan, 
ennenfuin paifallenfa fiinitetään, tuuma laatifan pohjasta, 
nelifulmanen läpi (läpifäptävä), 3 tuuman pituuteSta ja 
phten tuuman forfeuteSta, jofa fuljetaan vähäfellä falvalla, 
varustettu IphpfäifeUä tapilla, jolla tämän fopii ottaa pai* 
faltanfa miltä puolen hp>änfä, SDtihin nämät lävet tar* 
vitaan, tahton eteSpäin näpttää.

Ulfofattoa cfuvauS 8 d) valmiStaeSfa on muiStet* 
tava, että foSfa polifät ovat valifattoon fiininaulitut ja 
folmefulmafet peräfeinät niihin tapeilla fiinitetpt, putote* 
taan ja naulitaan mainittuihin peräfeinihin folme liiStaa, 
nimittäin pfft päätppriffi eli harjahirrefft, peräfeinäin plim* 
mäifiin fulmihin, toiftSta pfft harjahirren fummallefin puo* 
lelle, peräfeinäin falttoille, lif i alimmaista fulmaa. 9läi* 
hin riistoihin, joita fopii valmistaa pintalautoiSta, nauti* 
taan npt poifittain veten-urailla varustetut fattolautat. 
©aumat lautain välillä peitetään pienoilla, ja h^H^fouma 
ohufaifilla ja faitaftlla lautoilla. Ymmärrettävä on että 
liiStat tehtään niin paljo rafennuSta pitemmäffi, että fatto
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tulee niin pitfäffi, fuin rafennuS turmaamifeffenfa rcaatii 
GfumauS 8 , 10). katto tulee n>iela fauniimmaffi, joS 
tehbään tifuiSta.

kaffoiSten pefain näin »valmistettua, tarmitaan mielä 
pohja fille paifalle, mihin ne afetetaan mehiläistarhaan. 
AluSpuifft laSfetaan fiiS pari polfftjä mainitulle paifalle. 
9lämät peitetään poikittain laubanfappaleilla, ja fomitetaan 
niin että mafaamat tafaan, foSfa luoti-lauta laSfetaan 
päälle. S£älle pohjalle afetetaan npt faffoifet pefät, niin* 
fuin fumauffeSta näfpp, ristin rastin folme päälliStpfftn, 
jonfa fautta fuufi pefää faamat filaa phben ulfofabon alla.

SBanhanaifaifet mehiläiShoittajat pitämät lentolämen 
afettamifen etelän puolelle peräti tarpeellifena. Sölutta fe 
on marmaan foeteltu afia, että fe on aiman phtä minfä 
päin lentoläpi on fäännettp. ©entähben näet mpoS fu* 
mauffeSfa lentoläpiä faifin puolin rafennuSta; fiUä tämä 
ei fuinfaan ole mahingofjt. >̂pmä to fi, joS rafennuffet 
afetetaan tpmeneelle eifä tuulifelle paifalle; ftllä tuimat tuu* 
let ja mprpmät mprSfpt mehiläifiä fomin maimaamat.

SEällaifia tnehiläiSpefiä fehuu fefftjä parahimmiffi, ja 
ne oroatfin fieltämättä manhantapaifta merrattomaSti pa* 
remmat, että mehiläisten mabapptfpn-rafennuffet estämättä 
taibetaan ottaa uloS niistä. 9D?utta ajan fulueSfa fa iffi 
feinot uubiStetaan ja parannetaan. Sftäitt on tämän ra* 
fennuStamanfin fäpnpt. ©affan maalla elää nimittäin, 
koburg ©othan hcrttuafunnaSfa, pfft mapaherra, nimeltä 
©erlepfcf), jofa on pffi mainio ja fiitettamä mehiläiShoit* 
taja. SKainittu mapaherra, jofa, niinfuin toifetfin mehi* 
läiShoittajat ©affaSfa, oli omistanut itfellenfä ©jierjonin 
omituifen fefä mehiläiSpefän että mp6S hänen tapanfa me* 
hiläifiä hoibella, näfi pian että pefän fifäUinen malntiSfuS 
£>5terjonin taman mufaan antaa mehiläiShoittajalle erinäi* 
fen mairoan fen fautta, että mehiläifet feinihin fiinittämät 
mahapptfpnfä, joita hoittojan fentähben enfin täptpp meit* 
fellä leifata feiniStä ir t i ,  ennenfuin hän taitaa niitä pie*
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noinenfa ottaa pefäStä uloS. &oifefft h^n lämppmällä il* 
maila ftlloin tällöin näfi hunajapptfpjen fiirtpmifeSfä fatfe* 
roan, joSta furma monelle mehiläifelle ja rafituS Soittajalle. 
SEämän haraattuanfa, feffi hän toifen furin mehiläiSpefäin 
fifällifen rafennuffen fuhteen. £än tefi nimittäin pienojen 
fiaan raamit (furaauS 11 a) ja tämän pfjtnfertaifen muutot 
fen fautta ebetlä mainitut rafttuffet ei enää haittaneet. (Sillä 
mehiläifet rafenfiraat npt pptfpnfä raamin pienoihin jofa 
taholta fiin i, eifä ollenfaan fiinittäneet niitä feinihin. 
£ämän fautta ei enää raahapptfpjen ottaminen uloS mehi* 
läiSpefäStä ollut raairaalloinen, eifä hunajapptfpt enään fat* 
feneet heittäjän mabtngoffi ja mehiläisten furmaffi. —  
©ama raapaherra ei mpöS, lämppmän tähben, färft fahta 
ulfo-oraea phbeSfä mehiläiSpefäSfä, joSta feuraa, ettei hänen 
tapanfa mufaan rafennetut mehiläiSpefät mpöSfään tarraitfe 
muuta fuin phben fifäifen oraen. Sölutta tämä tehbään 
lafiSta, jofa raamihin foraitetaan. SEäStä on fe hpöbptpS, 
että ulfo-oraen araattua, hoittaja fohta, fifäifen oroen au* 
faifematta, näfee miSfä tilaSfa mehiläifet oraat, ja että hän 
paremmin taitaa tutfia heibän tilaanfa eli tpötänfä ja me* 
netpStänfä toiniituffiSfanfa. — ,£>än pitää fen parempana 
rafentaa mehiläiSpefän Iphpfäifemmäfft ja forfiammafft, ja 
afettaa raamit mieluifemmaSti folmeen fertaan pääliStpfftn.

kofo ©affan maaSfa on hänen feinoanfa fäptettp ja 
paremmafft nähtp.

SRuutama mehiläiShoittaja, nimittäin fellaifet, jotfa 
aina tahtomat olla raanhallanfa, ja jotfa raamin-rafennuSta 
ei raielä ole foettaneet, pelfääraät mehiläiSpeften, mainittuin 
raamien fautta, fplmemmiffi tuleraan talraefft; toifet taaS 
tämän fieltäraät. SDlfoon oifeuS fummalla tahtonfa, mutta 
omin filmin olen minä felraäSti nähnpt tällaifen laatifan 
fifällifen malmiStamifen-niin foraeliaaffi ja raairaoja fääStä* 
raäifefft, että, joS tarraittaift, mielettäni tahbon raaruStaa 
pefät talraeffi, ennenfuin raanhentuneeSfa taraaSfa ppfpä. 
£äl)än mpöS muitafin fehoitan. SEehföön fuitenfin fufin 
tahtonfa jälfeen.
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kuraauffeSta (furaauS 11) nähdään tällainen pefä 
raaminenfa. ©e »valmistetaan fuufifiSta taiffa mäntpfiStä 
lauhoista, ©ellaifen mehiläiSpefän »valmiStaiSfa on mie* 
leen laSfetta»va:

1) että firaufeinät ja etufeinä tekään fahhenfertaifiSta 
lauhoista, joihenfa »väli täytetään fammalilla, fahapuruEa 
taiffa harmaalla paperilla;

2) pohja ja »välifatto »valmistetaan h&plätpiStä, tuu* 
man paffuifiSta ja phhenfertaifiSta fuufifiSta lauhoista;

3) feinät ja fatto pontataan ja ftnfataan toinen toi* 
feenfa toimellifeSti ja ftllä tankalla että feinälauhat pannaan 
pyStoon feifomaan ja fatto, niinfuin pohjalauhatfin, laSfe* 
taan poifittain;

4) pohja ftnfataan eli naulitaan feinihin toimellifeSti, 
mutta pohjan ponttaamifeSta ei ole lufua, joS lauhat, 
joista tehhään, oraat hprain fuiraat. ^uonommaffi ei tofi 
pohjafaan ponttaamifeSta tule;

5) lentoläpi tehhään etufeinään, oraea »vastapäätä, 
neljän tuuman leraeäffi (pitfäffi) ja puolen tuumaa for* 
feaffi. ©ifäiSpuoleEa faa fe falliStua alaspäin pohjaan 
faaffa; ulfopuolella afetettafoon tuuma ylemmäs pohjaa.

6) gaatiffa tehhään ftfältä 27 tuumaa forfeaffi, 10 
tuumaa leiveäffi ja 19‘/t tuumaa fyraäffi (p itfä ffi);

7) urat, joita tnyohen raamit ylimmäiftEä pienoil* 
lanfa lyfätään pefään */4 tuumaa fyraältä, tehhään ei* 
neen fyraemmäffi, että raamit huofiammin taihetaan ottaa 
ir t i ,  foSfa mehiläifet liimaraahalla oraat niitä fiinittäneet 
urien fyrjihin;

8) uria tehhään folme paria pääliStyffin, raamien 
fannattamifeffi. kuinfa ne oraat tehtäraät, nähhään fu* 
raauffeSta.

9 )3 llim m a in e n p a ri afetetaan 8 3/t tuumaa pohjasta; 
toinen eli feS fim ä inen p a ri 163/, tuumaa

pohjasta;
fo lm aS eli y lim m äinen pari 25 tuumaa pöh* 

jaSta.
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10) keSfimäifet ja ylimmäifet raamit peitetään lau* 
banpalafilla, jotfa tekään 18 tuuman pitfäffi; 3 1/* tuu* 
maa leveäfft ja */* tuumaa paffuiffi ja höylätään filiäffi. 
SRäitä peitelautoja tarvitaan niinmuoboin faiffiaStanfa fuufi 
jofaitfeen mehiläiSpefään.

11) SRaamit teitään 8 tuumaa forfeaffi alimmaifeSta 
fyrjäStä ylimmäifeen fyrjään faaffa ja 9 ‘ /a tuumaa leveäffi. 
(kuvaus 12 a).

12) Sfaamin päälimmäinen piena, niinfuin myoS 
fivupienat tehbään */« tuumaa paffuiffi, mutta alimmai* 
nen piena tehtäfoon, joS niin tahbotaan, ohufaifemmafft.

13) 9?aamin leveys on 1 tuuma, mutta ylimmäinen 
ja alimmainen piena tehtäfoon fummaltafin puolelta feS* 
f  eitä ja päistä */* tuumaa leveämmäffi, niinfuin fuvauf* 
feSta nähbään.

14) JloSfa raami filluu uriSfa, olfoon raamin ja 
feinäin väli */4 tuumaa.

15) Sofaitfeen urapariin menee 12 raamia, niintnuo* 
boin tarmitaan yhteenfä näin valmistettuun mehiläiSpefään 
faifeStanfa 36 raamia.

16) SEällaifen mehiläiSpefän fulfemifefft tarvitaan faffi 
ovea, nimittäin:

a) yffi fifäiS-ovi lafiSta, tufevaSfa raamiSfa, poiffi* 
puolifella pienalla feSfinäifen uraparin fohballa. 2a* 
ftt fomitetaan ja fiinitetään raamin ulfofyrjihin. £ä* 
mä ovi tehbään juuri niin forfeaffi, että fe ulottuu 
farnaan forfeuteen fuin ylimmäisten raamien peite* 
lautain päällinen puoli, ja niin leveäffi, että pefä 
ftllä hv«>m fuljetaan; fuitenfin valmiStettafoon fe 
niin fopivaifeffi että fe helposti taibetaan aufaiSta. 
©en muoto on fumauffeSta nähtävä. CKuvauS 11).

b) §)ffi ulfo-ovi, jofa myös tehbään raamilla, 
runfaan tuuman paffuiSta lauhoista. SEämä valmis* 
tetaan, niinfuin ftfäiS-ovifin, niin parahultafeffi, että 
huofiaSti taibetaan avata, joS puu, joSta tehtiin, 
vielä paifuiftfin vähäfen. £ätä ovea varten teh*
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bdärt laatifan eli pefän feinihin */4 tuumaa ft?n>ä fa* 
mana, taiffa roalmiStetaan ja toimellifeSti fiinitetään 
feinäin päähän eri raami, oroen pieliffi, johon tel)* 
fcään fopiroainen famana. SEämä on ainafin parem* 
pi, mutta tulee fallihimmafft. — Droen fopii afettaa 
paifallenfa faranoilla ja roaruStaa lufullaftn; mutta 
joS armaat tämän liian fa lliifft, niin afeta oroen 
ylimmäifen fyrjän feSfipaifalle roähänen tappi ja roäli* 
fattoon eli oroen pieleen läpi, johon tappi, oroen 
fuljettaeSfa, foroitetaan. Oroen ulfopuolelle afete» 
taan tuferoa nuppi eli tappi, joSta fopii oroea aroata 
ja fulfea.

17) 9?aamien yli oleroan tyhjän tilan fulfemifeffi tar* 
roitaan yfft p&liffä (floSfi), pienellä mutta tuferoalla nu* 
pilla, niinfuin furoauffeSta (furoauS 11) näfyy. $>oliffä 
tehbään niin paffuffi että täyttää roälifaton ja ylimmäifen 
peitelauban roälimitan.

18) gentoläroen alle, etufeinän ulfopuolelle, afetetaan, 
niinfuin furoauffeSta (furoauS 11) näfyy, roähäinen lento* 
lauta, johon mehiläisten fopii laSfeentua, tultuanfa hunaja* 
apajalta.

19) gentoläroen firoulle afetetaan ftnffi-läfiStä roal# 
miStettu häffi, jolla lentoläpeä taibetaan roähentää taiffa 
peräti fulfeafin. SEällaifen häfin muoto on furoauffeSta 
(furoauS 11) nähtäroä.

20) Ulfofaton fopii tehbä päre-tifuiSta. 5Kainittu 
fatto tehbään tällä taroaUa:

koSfa folmifulmafet peräfeinät oroat lauhoista roal* 
miStetut, laSfetaan näihin niin monta liiStaa fuin ymmär* 
retään tarpeellifeffi, jonfa tehtyä päre-tifut, niinfuin taroal* 
lifeSti, naulitaan fiin i. SEällaiSta fattoa fiinitetään rafen* 
nuffeen ainoaStanfa ftllä taroalla, että roaarna, taiffa lyhy* 
fäinen naula, afetetaan fumpaanfi peräfeinään ja toinen 
fen alle roälifaton fumpaanfi fyrjään, joitten roaarnain taiffa 
naulain ympäri fääritään fappale meSftnfilanfaa.
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21) Sofa nyt tahtoo fauniStaa rafennuffen ja tehbä 
fen feStäväffi, lauboittafoon (vuoratfoon) fivu  ja etufeinät 
ulfopuolelta näin:

S)i)tä leviät ohufaifet laubat, jotfa toifeSta alifyr* 
jäStä varustetaan puolipontilla, naulitaan pohjafyrjäStä 
ylöspäin ftllä tavalla, että ylifen lauban pontti aina peit* 
tää alifen lauban ylifen fyrjän. fiaubat nautitaan ainoaSti 
ylimmäifeStä fyrjäStä feinään fiin i. Mäntän lauboittamifen 
tehtyä taiffa tefemättä, maalataan rafennuffen feinät, ovi 
ja fatto millä värillä fufiit tahtoo. ©affaSfa fatot ta* 
vallifeSti ovat punaifeffi taiffa muStaffi, feinät taaS vaa* 
levän finen-punertavaffi (fre tliin iffi), feltaifeffi taiffa v i*  
heriäffi maalatut. Ainafin on tarpeellinen, joS rafennuf* 
fet afetetaan rinnaStuffin l i f i  toinen toiStanfa, että etufei* 
nät taiffa fumminfin lentolaubat maalataan erinäifellä vä* 
rillä, niinfuin fuvauffeSta (fuvauS 13) on nähtävä, ettei* 
vät ruhtinattareet, palateSfanfa häälennoStanfa, väärään 
pefään menifi, jofa oliS heibän furmanfa.

©uurefft huojennuffefft mehiläiShoibolle on ©affaSfa 
tapana rafentaa mehiläiSpeftlle eriitäifen huoneen taiffa va* 
jän, joSfa rnyoS fopii fäilyttää fa iffi mehiläishoitoon tar* 
peellifet falut, ja jofa huone on lufulla varustettava, 
©en muoto nähbään fuvauffeSta (fuvauS 13). SEämä 
huone on aivan halpa ja valmiStettafoon näin:

kivifelle peutStuffelle fiinitetään yhteen hirfifertaan 
neljä fulmatolppaa, jotfa afetetaan pyStoSfä feifomaan rtStt** 
puilla. Näitten tolppain väliin afetetaan tufevat ja vah* 
vat hyllpt mehiläiSpeftlle. ©einät valmistetaan lauhoista, 
jotfa afetetaan poifittain, mutta niin että lauban leveys 
jätetään avoimeffi lentoläpien fohballe, jotfa ulospäin ovat 
fäännetyt. 4?uone taiffa vaja varustetaan ovella ja fa* 
tolia. kuvauffeSta on vajan fefä etu- että tafapuoli 
nähtävä, kofo etu-feinä on täSfä avoimeffi jätetty.

SEalvella vehetään mehiläiSpefät muutama tuuma 
taappäin vajaan, niin että lentolaubatfin tulevat ftfä* 
puolelle feinää, ja aufoon afetetaan lauta. SRehiläifet
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ovat näin vähällä vaivaa turvatut ei ainoaStanfa ntyrS* 
fyjä ja fylmää, mutta vielä auringon fäteitäfin vastaan, 
jotfa feväällä ufein liian aifaifin viettelevät mehiläifiä Ien# 
tämään uloS, joSfa pian lumeen pyörivät, fangiStuvat ja 
tuhanfittain fuolevat.

SKoni ajattelee fentiefi tuon rafennuffen tulevan liian 
fa lliiffi, mutta joS mieleemme panemme ettei yffifään me* 
hiläiSpefä, jofa faa fianfa tällaifeSfa vajaSfa, tarvitfe eri* 
näistä ulfofattoa ja ettei pefäin lauboittamifeStafaan ole 
lufua, joS näin turvataan; niin helposti ymmärrämme, 
ettei tätä fuStannuSta juuri fovi valittaa, erittäin joS me* 
hiläispeftä on jofu fymmenfunta. Sofainen ymmärtää it* 
feStänfä, että fellaifeen vajaan fopii olfipeftäfin afettaa. 
SSJlutta mehiläiSpefätn näin fioittaiSfa on, niinfuin jo fa* 
nottiin, tarpeellinen, että jofa toinen lentolauta maalataan 
eri värillä , ja että jofa toinen lentoläpi on muutaman 
tuumaa ylemmäffi, jofa toinen taaS yhtä paljo alemmaffi 
afetettu, että ruhtinattareet paremmin fefä tuntiftvat että 
l&ytäifivät oman pefänfä.

Ymmärrettävä on, että monta mehiläiSpefää taibe* 
taan rinnaStuffin ja pääliStyffin yhteen jatfoon rafennettaa, 
joSfa tapauffeSfa ei hyllyjä enfinfään tarvita ja lautoja 
fääStetään.

&6ytyy vielä toinenfi fu ri, jonfa fautta mehiläishoito 
taja, vaivainfa huojennuffeffi ja vielä vähemmällä fuS* 
tannuffellafin, taitaa afettaa monta mehiläiSpefää yhben 
faton alle ja valmistaa itfeEenfä famarin, joSfa felpaa me* 
hiläiShoibolte fopivaifta faluja fätfeä.

Afia toimitetaan ftllä tavalla, että jofo yfftnäifta eli 
faffotfia pefta, tarpeellifelle ja tufevälle peruStuffelle, afe* 
tetaan feifomaan rinnaStuffin ja pääliStyffin fahteen riv iin , 
toinen toiStanfa fohben, fumpifin r iv i  niin fauvaS toi * 
feSta, että hoittajalla on hyraä tila niitten välillä liiffua  
ja aSfareitanfa toimittaa. SDZolemmat r iv it  peitetään yh* 
teifellä fatolla, niitnfuin fuvauffeSta CfuvauS 14) on näh* 
tävä.,
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§)mmärrettäraä on täsfäfin tilaSfa, että fa iffi rnebU 
läiSpefät fummaSfafin riraiSfä fot)ta ja fääStolläfin taibe? 
taan yhteen jatfoon rafentaa, ja muiStettafoon:

1) että lentoläraet fa iffi afetetaan ulospäin, oraet taaS 
ftfälle päin;

2) mutta ulommaifet pefät fuSfafin riraiSfä raaruS* 
tettafoot fuitenfin lentolämeiHä ftraulle päin, raaiffa oraet 
nitSfäfin oraat fifäpuolella riraiä niinfuin muiSfafin;

3) että ftraufeinäin raälille yhbelle puolelle tehbään 
feinä lauhoista, taiffa oljista eli ruoraon-pilleiStä, jotfa 
fiinitetään poiffipuolifiin liiStoihin, päällepäin naulituilla 
liiStoilla; toifelle puolelle tehbään orai, jofa faranoilla ja 
lufulla raamitetaan.

4) SoS paiffa, johon rafennuS tehbään, on fuiraa, 
niin on hyöbylltStä pefäriraien raälille fairaaa fyraän fuo* 
pan. &ämä peitetään puupetmannolla, johonfa tuuman 
fofoifta läpiä joufottain läraiStettäföon. kuumalla ilmalla 
noufee fuopaSta furaella raiiliä ilma; talraella antaa fe taaS 
lämmintä. SoS famari talraefft täytetään oljilla, niin lärn* 
mittää fe tnehiläiSpefiä raielä enemmän. SKutta joS metyu 
läiStarha on raetifeen paiffaan afetettu, niin ei fuoppaa 
forai fairaaa, ftllä fe pian raebeStä täytyift eifä mitään 
hyöbyttäifi.

5) SoS riraien raäliin afetettaraat feinät tehbään tu 
hiäfft, niin ettei päiraän raalo, oraen aufaifematta, ollen* 
faan pääfe famariin, niin fuljettafoot mehiläiSpefät furaella 
ainoaSti fifäiS- eli lafi-omilla. koSfa mehiläiShoittaja täi» 
laifeen famariin aStuu, näfee hän fohta mtSfä tilaSfa 
mehiläifet oleSfeleraat, jofa faattaa hänelle fefä huraituffen 
että huojennuffen raairaoiSfaan, aSfareitanfa toimittaeSfa.

UftaSfa paiffaa ©affaSfa nähbään raielä monenmu* 
faifta muitafin rafennuffia mehiläifille, jotfa teferaät mehu 
läiShoibon hupafeffi; fääStäraät raairaoja ja oraat paifalle, 
joSfa feiforaat, fauniStuffeffi.

kuraaufftSta (furaauS 15 , 16 , 17, 18) nähbään 
vapaherralta 33erlepfchiltä feffitty mehtlätSparailjonft, fefä
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roähäifempi että fooffaampi, fumpifin peruStuS-faaroalla. 
SEKolemmiSfa on tnehiläiSpefiä fahteen fertaan riroeihin ra» 
fennettu, ei fuitenfaan yhteen jatfoon, maan ifäänfuin pi» 
larittain. 2BähäifemmäSfä on yffitoiSta fummaSfafin fer» 
raSfa, fofo juoneen ympäristöltä, feuraaroaifeSti fafftfym» 
mentä ja faffi faiffiaStanfa; ifommaSfa faffifymmentä ja 
faffi fummaSfafin ferraSfa; niinmuoboin neljäfymmentä ja 
neljä ylipään.

SRiinfuin fumaufftSta on nähtävä, on folme ntehiläiS» 
pefää rinnaStuffin, ja joS molemmat ferrat luemme, fuufi 
aina yhteen fafaan rafennetut, ja feifomat pilarin muotoi» 
fena ulospäin rafennuffeSta. kummallafin puolella oroea 
omat ainoaSti faffi mehiläiSpefää rinnaStuffin, ja joS rno» 
lemrnat ferrat luetaan, neljä yl)teen pilariin rafennetut ifom» 
maSfa rafennuffeSfa; mähemmäifeSfä taaS puolen märempi, 
nimittäin ainoaSti yffi mehiläiSpefä fummaSfafin ferraSfa, 
niinmuoboin faffi ylipään.

kulmiSfa nähbään feinästä irtaifet pilarit faton roah» 
miStuffeffi fefä rafennuffen fattniStuffeffi.

SRehiläiSpeften ulfofeinät tällaifeSfa rafennuffeSfa mal» 
miStetaan, niinfuin yfftnäiftSfä peftSfäfin, fahbenfertaifiSta 
lauhoista, joitten n>äli, fahben taiffa mielä paremmin f  oi» 
mcn tuuman leroeyheStä, roahmaSti täytetään fuimilla fam» 
matilla. SBälifeinät malmiStetaan puolentoista tuuman 
paffuiSta lauhoista ja pefärinnen eli pilarien roälipaiffoihin 
tehbään famaten fahbenfertaifet feinät lauhoista, joitten 
roäli myöSfin hymin täytetään tuimilla fammalilla. *J)araS 
on täällä pohjolan fylmiSfä maiSfa, että feinälautain mäli 
tehhään roähäfen lamiammaffi ja ettemme fammalia liian 
fääStä.

9taf ennuS maruStetaan fefä ulfo- että roälifatolta, 
permannotta ja omella, faranoilla ja lufutta.

gaatiffain eli pefien ftfäUinen roalmiStuS on aina ai» 
n>an yhtäläinen, joS rafennuffen ulfonainen muoto olifi 
millainen hywänfä. 9liinmuoboin on falmalla fuljettu läpi» 
fäytäroä mälifeiniSfä näiSfäfin yhtä hyöbyllinen; mutta hoit»



tajan ontaSfa roallaSfa olfoon »alita, jofo hän tahtoo an» 
taa mehiläifenfä rafentaa roahapytfynfä £)jierjonin pienoista 
feinihin fiin i eli S3erlepfd>tn raameihin, jonfa roiimein rnai» 
nitun furin minä, niinfuin fuurin ofa mehiläiSyStäroiä ©af» 
faSfa, fatfon fopiroaifetnmaffi.

£ällaifeSta erinomaifen fauniiSta ja fomaSta mehiläiS» 
pefien rafennuffeSfa, joSta täsfä npt erittäin on puhe, on 
roielä mainittaroa, että hyöbyttäroäifenä tapana on affu» 
nanfi ftifjen tefjbä mihin parhain fopii pefäriroien eli pila» 
rien raälille. SUluuta mainitfematta, taitaa mehiläiShoit» 
taja fylmällä ilmalla fulfea oroen, foSfa päiroän roaloa faa» 
baan affunaSta, joS hänen täytyt) aroata jonfun pefän; 
fillä fe on muutoin »vahingollista fylmäEä ilmalla aroata 
tnehiläiSpefiä. 9Rutta mainittu affuna on fuitenfin fiUä 
taivalla afetettaroa että fopii luufulla fulfea ftfäpuolelta. 
©uroella fuljetaan nimittäin mehiläiSpefät tällaifeSfa rafen» 
nuffeSfa ainoaSti fifäiS- eli lafi-oroilla. SoS nyt atfunaSta 
pätroä aina faifi roalaiSta famarin, niin mehiläifet pian 
fehräifiroät roahapeitteen lafi-oroellenfa, niin ettei heittäjälle 
mainitusta lafiSta olifi mitään apua; fiUä joS ulfona me» 
hiläifet mielellänfä päiroän paiSteeSfa lenteleroät fuffa-apa» 
jolle, niin rafaStaroat he fttä roaStaan fotoaSfareitanfa toi» 
mittaa pimeybeSfä.

kamarin alle fopii täSfäfin tehbä fellaifen fuopan 
taiffa fellarin, joSta ebellä oli puhe. Suuffu , jolla tämä 
fuljettaifi, roaruStettafoon läroillä.

hupaista on mehiläiSyStäroätn aStua fifäEe täUaifeen 
rafennuffeen, joSfa mehiläifet nähbään toitänfä toimittaman 
jofa taholla. @ifä fe niin foroin fa lliifft tule, joS mehi» 
läiSfanfoja on enemmän, © illä  foSfa monta pefää yhä 
yhteen rafennetään, niin roälifeinät fääStäraät paljo lau» 
toja, ja ulfofaton, jofa tällaifeSfa rafennuffeSfa on yhteinen 
faifille rafennuffeSfa afuroille perhefunnille, fopii tehbä 
päre-tifuiSta taiffa oljista.

28
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■fötttttfd ®$tet$ottttt mufatfttt HtelnfaBpeftä
tcljfoäätl O ljtö ttt. (kuraauS 19).

SoS jofu pitäifi et>eUä mainitulla taraalla lauhoista 
tehtäraiä tnehiläiSpefiä liian falliina, niin tallon täSfä 
roielä näyttää fuinfa S^ierjonin taraalla met>iläi§peftä oi» 
jiSta valmistetaan; ftllä nämät oraat paremmat raanhan» 
aifaifia olfipeftä, ehfä huonommat ebeUiftä.

Sofa ofaa neuloa raanhanaifaifta metjiläiSpeffä oljista, 
taitaa myös huofiaStt näitäfin raalmiStaa. -Jie neulotaan 
nimittäin famalla muotoa fuin raanhanaifaifet franfit, eli 
pohjattoman nelifon faltaifeffi, ja afetetaan juuri feUaiftlle 
pohjille fuin raanhanaifaifetfin pefät. 5Kainitut pohjat teh» 
bään ©affaSfa ufein nelifulmafefft, niinfuin fumauffeSta 
on nähtäraä, jonfa fautta heibän raalmiStuffenfa tulee hai» 
raemmafft. korfeuS määrätään aina fen jälfeen fuinfa 
araarafft pefä tehbään ftfältä. 3>oS läpimitta fifältä e. m. 
olift 18 tuumaa, niin tehbään pefä 18 tuumaa forfeaffi; 
mutta joS läpimitta olift ainoaSti 11 tuumaa, niin tehbään 
pefä fttä raaStaan 30 tuumaa forfeaffi j. n. e. 9)efän näin 
neulottua, raalmiStetaan famalla taraalla irtanainen latuS» 
fainen olfi-fanft, jofa foraitetaan fiihen päähän, jota ylös# 
päin afetetaan. kannen raalmiStettua, raeiStetään pienoja 
tuuman leraeybeStä ja 1/1 tuuman paffuubeSta, jotfa teroi» 
tetaan toifeSta päästä. 9lämät pistetään poifittain pefän 
läpttfe, puolen tuumaa toinen toifeStanfa, niin että fofo 
pefä, mainittuin pienain fautta jaetaan fahteen afuntofer» 
taan, joista alimmainen faapi faffi folmaSofaa, mutta 
ylimmäinen fitä raaStaan ainoaSti yfft folmaSofa fofo ra» 
fennuffeSta. Ulfopuolla pefää olemat pienanpäät leifataan 
poiffi, ja pienat peitetään laubanpalaftlla. §)lipuolla ylim» 
mäistä afuntofertaa pistetään pefän läpitfe rinnaStuffin 
faffi pientä puiffoa, joibenfa päälle laSfetaan pienoja, jotfa 
päistä oraat l ‘ /2 tuuman, mutta feSfiraälillä ainoaSti 1 
tuuman leraeybeStä. Alifet pienat taibetaan myös famalla 
tapaa raalmiStaa ja paifoillenfa afettaa fuin nämätfin, joS 
jofu pitäifi fen foraeliampana.
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3oS 25jierjonin ntufaan taiotaan ottaa parmeja täi» 
laiftSta pefiStä, niin ne afetetaan penfeille feifomaan eifä 
tolpille, niinfuin täällä maafunnaSfa enimmiten on ollut 
tapana. SEämän aftan tarpeellifuuben itfe pian ymmärrät, 
foSfa opit tuntemaan fuinfa uufia parmeja mainituilta pe» 
fiStä otetaan. @ifä pefäin afettaminen penfeille tulefaan 
fallihintmaffi; ftllä yhbelle penfille fopii afettaa monta pe» 
fää. ,£>yroä on fuitenfin, joS emäpefät niin afetetaan 
että lentolaubat muorottain fatfomat toifaalle päin.

Satpeettistä faluBta *
1) k u lje tu t la a t i f fa  (furoauS 20). SEärnä on 

tarpeellinen fefä luonnollisten paranen forjaamifeen ja ful» 
jettamifeen, että myös parroien ottamifeen pefäStä mastoin 
mehiläisten halua. @e tehbään ohufaiftSta lauhoista 16 
tuumaa pitfäffi, 10 tuumaa forfeaffi ja 83/* tuumaa le» 
roeäfft, taiffa niin että fe huofiaSti on lyfättäroä pefään 
ftfälle fefä fieltä uloSroebettäroä. SEäntä laatiffa roalmiSte» 
taan näin:

a) Sölolemmat firoulaubat ja yffi perälauta fahataan, 
meistetään ja höylätään niin että faamat tarpeellifen pituu» 
tenfa ja leroeytenfä. £ämän toimitettua, tehbään f  uin» 
manfi ftroulauban toifeen päähän poiffipuolinen ura. $>it» 
fittäin tarmitaan famana molempain ftroulautain ylipuolelle. 
Uran ja famanan malmiStettua, naulitaan firoulaubat eheiStä 
päiStänfä perälautaan f iin i;  mutta ne päät, joiSfa omat 
urat, yhbiStetään ftllä tamalla että urain ftfäpuolelle tufe» 
ma piena laSfetaan lautojen fyrjihin ja naulitaan niihin 
mahroaSti fiin i. ■Jlyt malmiStetaan pohja ja naulitaan ala» 
puolelle laatiffaa. SEämän tehtyä, malmiStetaan toinen 
perälauta, jofa fomitetaan molemmin puolin urihin, pubo» 
tuS-oroefft. ^PubotuS-oroen ulfopuolelle fiinitetään mähänen 
tappi, joSta fopii oroea helposti nostaa ja pubottaa aina 
fen jälfeen fuin tarmitaan. gaatifan ylipuoli fuljetaan fan»
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neliä, jota roarten famanat »valmistettiin. kanfta tarroi» 
taan faffi. $ f ft  tehbään chufaifeSta laubanfappaleeSta, 
jonfa feSfipaifalle fomitetaan tappi, joSta taibetaan nostaa 
fanft ylös ja laSfea paifallenfa; toifeffi »valmistetaan 
famanaan fopiroa fehiffo eli raami, johon fiinitetään pieni 
meSftnfinen eli rautalanfanen roerffo, niin tit)iä että fym» 
menen folmua menee yhteen tuumaan, kehifon eli raamin 
fyrjään fiinitetään puusta tehty nuppi eli rautalanfanen 
forroa, joSta fopii nostaa yloS ja afettaa paifallenfa. ©efä 
laatifan että fanften muoto nähbään furoauffeSta.

b) 3oS fanft tehbään roähä Icroeämmäffi fuin laa» 
tiffa , niin fopii my&Sfin, fannen laSfettua paifallenfa, 
laatifan ulfopuolelle naulita liiStan fannen fumpaanfi fyr» 
jään, joSfa tapauffeSfa ei famanoita enfinfään tarroita laa» 
tifan firoulautoihin, ja tämä neuroo fatfotaanfin monelta 
ebeUiStä paremmafft.

kehifon eli raamifannen ftaan fopii myös toifen fan» 
nen »valmistaa laubanpalafeSta, johon tehbään nelifulma» 
nen läpi, folmen taiffa neljän tuuman aroaruubeSta jjofa 
fyrjältä. SEämä läpi peitetään läffi-häfillä, jofa naulitaan 
fanteen fiin i. SEäSfä on muiStettaroa, että läroet läfft- 
häfiöfä älföon millään muotoa tehtäfo niin fuurifft, että me» 
hiläifet taitaiffroat tunfea päänfä niitten läpitfe. SEämä 
fanft »varustetaan tnyoSfin liito illa , jotta niinfuin toinenfi 
taibetaan roetää paifaltanfa fummalta puolelta hyroänfä.

2") ^>epo (furoauS 21). SDifein tutfiaffemme parroi» 
funtia, taitaaffemme pefäStä ottaa roahapytfyjä hunajanenfa, 
touffinettfa, mehiläifinenfä; fiin i ottaa ruhtinattareita ja 
uloSleifata ruhtinafammioita touffinenfa, tarroitaan roielä 
toinen laatiffa, jonfa hfroofft tahbomme futfua. SEämä teh» 
bään famoin fuin ebellinenfi, mutta niin fyroäfft fuin me» 
hiläiSpefäin alimmaifeSta urapariSta pohjaan faaffa ja ai» 
roait yhtä leroeäfft fifäpuolelta, feinäStä feinään, fuin me» 
hiläiSpefätfin. kanfi, pohja ja pubotuS-oroi tehbään ohu» 
faifiSta lauhoista, famaten fuin toifeen laatiffaan. 3Ba» 
hapytfyjen fannattaniifefft tarroitaan tähän laatiffaan fa»
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mana. kanft tekään ohufaifeSta ja ehjästä laubanpala» 
feSta päällenaulituilla liiStoilla. ÄuraauffeSta on tämäfin 
nähtäraä.

3) ^Penffi, johon raameja fopii afettaa, foSfa niitä 
mehtläiShuoneeSfa täptpp ottaa uloS peftStä. (kuraauS 22).

4) 9?ut)tina-l)äfit (fmvauS 23). g)htä tarpeellifet 
fuin fuljetuSlaatiffa ja hepo omat mehiläiSparraien ja ppt» 
fpjen uloSottamifeSfa pefäStä fefä luonnollisten paroien for» 
jaamifeSfa ja fuljettamifeSfa, pltfct tarpeellifet oraat m»;6S 
raäfjäifet t)äfit emien fätfemifefft. ©ellaifet häfit tehbään 
tjuofiaSti fuiraaSta ja ehjästä omenapuun taiffa foiraupuun 
offaSta, l 1/, tuuman paffuubeSta. £>ffaSta fahataan 2*/, 
tuuman pitfä fappale. SEähän fahataan fumpaanfi pää»
l)än ura 1 */, tuumaa toinen toifeStanfa. SBälillä oleraa 
puu poiSleifataan puufolla, ja alipuoli tafoifetaan. $)ie» 
noifeSta rautalangasta taitetaan 2 1/, tuuman pitfiä fap» 
paleita, jotfa raääriStetään */, tuumaa fummaStafin päästä, 
että tuleraat pibäffeiit muotoifefft. SftaSfalilla läraiStetään
f)äffipuuf>un läpejä fummaltefin puolelle ppfälää, niin lift 
toinen toiStanfa, että 10 peräStpfftn menee yhteen tuumaan. 
SJtäihin painetaan npt »vääristetyt rautalangan fappaleet. 
SBiinteifeffi läraiStetään fuumalla rauhalla taiffa muulla 
taraalla läpi toifeen päähän häffipuuta, joSta ruhtinatar 
taibetaan päästää ftfälle ja uloS. £ämä läpi fuljetaan ta» 
pilla, niinfuin furaauffeSta näfyy Ca). paremmafft näfyy 
fuitenfin ruhtinatarelle S8erlepfd)in taraan mufaan tehty 
orat, jofa furaauffeSta on nähtäraä, ja jota tähän aifaan 
enimmäSti täytetään (b).

peräti toifen muotoinen ruhtinahäffi on ©affaSfa 
nyfyiftnä aifoina feffttty. 5£ämä on araoimen piipun-fan» 
nen faltainen ja »valmistetaan jofo läroiStetyStä läfiStä 
taiffa rauta- eli meSftnfi-langaSta. SKuiStettaraa on ettei 
läpiä faa niin fuurefft tehbä, että mehiläifet taitaraat piS» 
tää päänfä läpitfe; mutta hyraä tofi joS läpiä näiSfä niin 
futfutuSfa piipun-fanftSfafin on hyrain taajalta. Söiolem» 
päin muoto nähbään furaauffeSta (c).

32
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&dtd viimein mainittua falua fäptetään fittä tapaa, 
että rufytinattaren vafyapptfpttä töpbettpä ja fannen alle 
futjettua, fanfi tifiStämifeltä fierretään pmpäri fiffi että tart* 
tuu vafyapptfpn välifeinään, jot>on hienosti fiin i painetaan. 
9Jlitä varten feltainen fanft tdUa ja vietä muuttafin ta* 
vatia fäptetään, faabaan ebeSpäin nät)bä.

5) p a rv e n  © iir tä jä .  Sama on ainoaStanfa fpp* 
ndrdn pitfd fappate vatja-liinaa eli vafStuufia, fiinitettpnä 
taiteen feppiin eli puiffoon. ©e tef)t>dän pt)beStä päästä 
fppnärän levpfeffi, toifeSta netjd tuumaa foufemmafft. 9JJt* 
t)en fettainen fatu fetpaa, on ebeSpäin nähtävä. (vKuvauS24).

parven fiirtäjän puutteeSfa fopii arffi fitidä pafyvi* 
paperia fäpttää.

6) 9Kef)ttä iSpaitaa ei oppinut mef)itäiSt)oittaja en* 
finfään tarvitfe. ©e on pifemmin eSteeffi ja rafttuffefft 
fuin bp&bptpffeffi. parempi on

7) S u p a ff i-p iip p u  ja ©a vu-nopputa. ©avutta 
taibamme nimittäin mafentaa metsäisten fiuffua. &äf)än 
tarpeefeen tupaffa-favu on paraS. ©en fäpttämifefff tar* 
vitaan ifo pcSliini-piippu. Sdmä varustetaan jofo feltai* 
fetla varretta fuin enftmmäifeStä fuvauffeSta (fuvauS 25) 
näfybään, tdffifettä fannetla, joSta favu-torvi fäp uloS, 
taiffa fafybetta puu-varretta, niinfuin toifeSta fuvauffeSta 
(fuvauS 26) on nähtävä*

Äuinfa ebettiStä fäptetään, jofainen itfeStänfä pmmär* 
tää. 9)iitä toifeen tulee, niin täptetään tamätin Raivatta 
tupafitla ja viritetään niinfuin tavaUifeSti. Sämän tel)* 
tpä fiinitetään toinen varft piipun päät)än, jonfa perästä 
piippu fäännetään ja Soittaja ottaa viimeifeffi fiinitetpn 
varren fuufyunfa ja puhaltaa favua uloS toifen varren 
fautta fiifyen paiffaan, joSta tahtoo farfottaa mef)i(äifta.

SBaiffa Soittaja tätä tefybeSfänfä ei tarvitfe vetää fa* 
vua fuubunfa, niin toptpnee ef)fä jofu niin ftiSti, jotte td* 
mäfin tupafoiminen olift tiian fatfera. Elämät fifs ntaini* 
tufft tarpeeffi fäpttäfoot fuivan tauonneen foivupuun fa* 

MefyilätSfyotbon Opetus. 3
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roua. &äf)än tarpeefeen fiiS faktaan taiffa muulta ta» 
roalla paltaistaan mäbäntpneeStä foiroupuuSta noppulia, 
runfaan tuuman paffuubeSta. ÄoSfa tainfaltainen noppula 
fuiroana roiritetään, palaa fe fammumatta tuhaffi, niinfuin 
taula, ja antaa faroua aifalailta. 3 oS npt, oroen roäfjäfen 
aroattua, puhallat tätä faroua mehiläiSpefään, laffaaroat 
mehiläifet fiufuStanfa ja tainnutetaan noprppteen, jofa hei» 
bän ääneStäfin futaan, niin että estämättä taibetaan tehbä 
mitä heibän fatiSfanfa on tehtäroää. SöliStäS tahbot hei» 
bän luopuroan, finne puhalla roaan tätä faroua, niin pe 
paifalla totteleroat. Suutta tuulifella ilmalla on tupaffa» 
farou fiitäfin fppStä parempi, että piipulla faabaan farou 
menemään finne jol)on tal)botaan ja tarroitaan.

8) S B e itfi.  ÄoSfa mehiläifet pienoilla roaruStetuiSfa 
pefiSfä roahaUa fiinittäroät roahapptfpjänfä pefanfä feinihin, 
niin tarroitaan teräroä roeitfi, jolla pptfpt taibetaan leifata 
feiniStä irti. £ämä roeitfi pitäifi pnnä roarfinenfa olla 12 
tuumaa pitfä. @e tehbään parhain */3 tuumaa paffuSta 
rautalangasta, jofa päästä, folmen tuuman pituubelta, ta» 
rootaan fahben teräfefft. Soinen pää roääriStetään ren» 
faaffi, jotta paremmin fopift pitää fäbeSfä. S£ämä rengas 
on fiitäfin hproä että fopii naulaanfi ripustaa, ^eitelau» 
tain irtimurtamifefft pienoista taiffa raameista, johon me» 
hiläifet liimaroahalla niitä fiinittäroät, tarroitaan puuffo, 
taiffa tuferoa linffuroeitft.

9) k o u ffu ro e it f i.  SBahapptfpjen irtileiffaamifeffi 
olfipefiStä tarroitaan roielä fouffuroeitft. £ämä tehbään 
famallaifeSta rautalangasta ja fahbenteräfeffi fuin toinen» 
fin. &erä tehbään ‘/j tuumaa leroeäfft ja folme tuumaa 
pitfäffi, ja roarfi-päätä roääriStetään renfaafft, niinfuin toi» 
fenfin. £ämä on fuurefft aroufft feroäällä puupefäinfi pui)» 
biStamifeSfa. SKolempain muoto nähbään furoauffeSta. 
(ÄuroauS 27).

10) SK e h ilä iSha rja . Sämä tehbään folme tuu» 
maa pitfäffi fahbeSfa riroiSfä. @en muoto on furoauffeSta 
(furoauS 28) nähtäroä. harjan ftaSfa taiffa puutteeSfa
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felpaa mettoffen pprSto fatji fuferaa hanhen-fulfa. Siihen 
nämät tarrattaan, faabaan ebeSpäin nähbä.

11) 2Baha-paine. (ÄuroauS 31).
12) © e rfte r in  hunaja- ja raahapuhbiStuSfone. 

(ÄuraauS 32).
fu in fa  näitä faluja fäptetään, on mpoSfin ebeSpäin 

nähtäraä.
131 ^a ine-loo tu t, joilla roälifeiniä mehiläisten pptfp* 

rafennuffefft painetaan, oraat tämän muotoifet. GÄu» 
raauS 29).

14) SBo rm u, manne-raieterillä (frinoliini-raieterillä), 
jolla raahafiiraut leifataan, ennenfuin paine-lootujen alle 
afetetaan. SSäStä lufia faapi paremman tiebon paifalle eh» 
bittpänfä, joSfa afiaSta puhutaan. <3en muoto nähbään 
furaauffeSta. (.furaauS 30).

ÄoSfaS npt tiebät fuinfa mehiläiSpefiä tehbään ja 
mitfä falut ja afeet oraat tarpeellifet mehiläiShoiboSfa, niin 
tahbon, niinfuin lupaftn, puhua:

1) ^arrae ilem ifeSta  ja ta rp e e llif is ta  hanf» 
fe iS ta  parraeilemiSajan obottaeSfa; 2) guonnol» 
liS te n  m ehilä iSparraien fo rja a m ife S ta , fefä 3)$)ar# 
raien o ttam ifeSta  emäpefiStä m asto in m ehilä isten  
tahtoa.

1 . fSRitä npt enfin emäpefiin tulee, joista parraet 
oraat otettaraat, niin on muiStettaraa että hpraä talraehti* 
minen on raälttämätt6mäSti tarpeellinen, joS tahbomme 
faaba aifaifia ja fuuria parraeja. AinoaSti ne mehiläiSfan» 
fat, jotfa feroäällä oraat raoimaEifet, taitaraat antaa fellai» 
fia parraeja. 9tämät muniroat nimittäin aifaifemmin ja 
hautomat aifaifemmin ja paremmin fefä tpontefiä- että fou 
raS-fifiöitä, ja raalmiStaraat itfenfä, foSfa raiimein maini» 
tut fifiäfammiot omat peitetpt, aifaiftn parmeilemifeen ftllä 
taraalla että fopiraaifille ftfiäpptfpille afettaraat ruhtinafam* 
mioita. Säähän fehoittaapi hfitä pefäSfä oleraa lämppmä.
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9D?ef)i(äiS-fanfa tuntee nimittäin itfenfä fttä votmallifem* 
ntafft, mitä fuurempi lämppmä pefäSfä on, ja fttä aifai* 
fetnmin bctnfitfee fe mpoS enentämifenfä toimeen parveile* 
mifen fautta. ^parveileminen rippuu niinmuoboin oftttain 
fiitä, fuinfa mehiläiSpefä pitää lämmintä ja oftttain fiitä, 
ettei pefä ole liian avara. 2Bant)anaifaifet olfipefät ovat 
fentäfyben, parveilemifen fuhteen, laittamattomat.

Mehiläisten afuntol)uonetta £>$ierjonin mufaiftSfa me* 
hiläiSpeftSfä taibetaan taaS puoleStanfa ftfäiS-oven fautta 
vähentää niin paljo fuin Soittaja fatfoo tarpeellifefft. 9liin  
taibetaan fttä mpoS lämppmäfft tehbä, joS fammalia, oi* 
fxja taiffa jotain muuta ainetta afetetaan peitelauboille, 
olfoon pefä pienoilla taiffa raameilla varustettu. Suutta 
hpobpUiStä ei fuitenfaan olift tällä tavalla vaatia meht* 
läifta parveilemifeen; ftllä Soittaja tuottaa itfellenfä aina* 
fin vahinfoa, joS ei hän mefjiläiftllenfä anna tilaa vaha* 
rafennuffeen ja hunajan fofoomifeen. 9Jtutta joS pefä on 
täpftnäifefft rafennettu, joS fammiot ovat täytetyt huna* 
jalla ja ftfioillä, niin eivät mehiläifet taiba mitään foota, 
joS vielä pelloilla, niituilla ja metftSfä olift fuinfa paljon 
hpvänfä hunaja- ja val)a-aineita Reille tarjona. SKehiläiS* 
Soittajan täytyy fentähben pitää murhetta fiitä, että jofait* 
fella mehiläiSfanfalla levänä faalinaifana aina olift tar* 
peefft tilaa tavarain fofoilemifeen.

Olfoon fufaan peljätfo fen fautta faattavanfa vähin* 
foa mehiläiftllenfä. ©iUä joS mel)iläifet fuuremman tilan 
fautta estetään parveilemifeSta, niin ei tämä taiba tuottaa 
vahinfoa enentämifenfään fuhteen, foSfa fe on Soittajan 
ontaSfa vallaSfa foSfa ^pvänfä ottaa parven pefäStä, 
niinfuin ebeSpäin on nähtävä. Muutoin eihän fuurilufui* 
nen mehiläiSfanfa aina annafaan itfenfä eStää parveilemi* 
feSta, vaiffa hänen pefänfä avaroitaanfin vaharafenta* 
miSta ja hunajan fofoomiSta varten, vaan faa mehiläiS* 
Soittaja ufein enemmän parveja fuin hän toivoofaan, joS 
ilma on ihana ja foveliaS.
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Äuitenfin muiStettafoon, ettei mehiläiSpefää foSfaan 
foroi erittäin paljo erältä avaroita; ftllä fuuttuupa fanfa 
fiitäfin, joS pefä ybtäfftä liian avaroitaan, ja joS liian 
avaroituSfa pefäSfä fuitenfin työtä tefifivätfin, niin t)e 
fäyttävät l)unajanfa vaharafennuffeen ja foyfytyvät fttä 
myöten hunajasta, jofa olift vahingollista, fiUä

SEoifefft on tarpeellinen, että mehiläiSfanfat feväällä 
ovat riffaat hunajasta, foSfa fifiäinfä ruoffimifefft tarvita 
fevat paljon hunajaa, ©ellaifet mehiläiSfanfat, joilla ai? 
noaSti on vähäfen hunajaa, eivät myöSfään fynnytä pal* 
jort ftfioitä, ja fyottäminen, jolla vaSta alfaavatfet meht* 
läiShoittajat mielellänfä feväällä tahtovat rientää foyhäin 
emäpeften avufft, tulee ajan pituubeSfa liian vaivalloifefft, 
joS heittäjän täytyy uftammille varattomille peftlle ravin* 
toa h^nffia niin paljon fuin ftfioillenfä tarvitfevat. Mutta 
joS emäpeftllä jo fyffyllä on hyvä hunajavara, niin on 
hyödyllistä feväällä fyottää mehiläifiä veteliä fefoitetulla 
hunajalla. ^unajaSta täytyy mehiläiftllä aina olla hpn>ä 
vara, mutta erinomattain feväällä; ftllä ufein tapahtuu 
että toufo- ja fefäfuuSfa ilma tulee fylmäfft, niin etteivät 
mehiläifet taita lentää uloS hunaja-apajalle juuri ftihen ai* 
faan, jona Reillä on fuuri jouffo ftfioitä. ©illoin fe näh* 
tään, että hunajasta riffaat mehiläiSfanfat tulevat hyvin 
toimeen, foSfa föyhät fttä vastaan färjtvät paljon furjuutta. 
Erinomattain foyhät mehiläiSpefät nähtään tähän aifaan 
fifiäinfä fuhteen huonosti menestyvän, nimittäin fiinä että 
aivan vähä niitä aifoihin faavat ja hunajan puutteesta 
vielä ufein näitäfin ennen aifaanfa vetävät uloS fammioiS* 
taan. $araS on fentähten ettei heittäjä föyhtytä mehiläi* 
fiänfä fyffyllä, vaan että hän jättää heille tarpeellifet ta* 
varat talvefft.

huorille parveille pitää hoittajan taaS aifananfa vai* 
miStaman fopivaifet majat. 9ltin on myoS painava afia 
että heittäjällä on tarpeellifet falut valmistetut ja läSnä 
faatavina parveilemifen ajaffi. SoS mehiläistarhaan on 
rafennettu jofo fellainen vaja eli huone, taiffa paviljonfi,
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joista ennen on puhuttu, ja joibenfa muoto nähbään fu» 
roauffiSta, niin fopii heittäjällä olla fäftllä fa iffi fotut fun 
mehiläisten hoibofft tarroitaan, luonnollisten parwien for» 
jaamifefft fefä parroien ottamifeffi emäpeftStä, roaStoin me» 
hiläiSten tahtoa.

•Jläihin tpimituffiin hanfiteSfa, fefäfuun feSfipaifoilla 
taiffa loppupuolella, on tarpeellinen myoS fifältä roalntiS» 
taa majat, jotfa airootaan parroien afunnoifft. S£ätä teh» 
bään ftllä tapaa että pienoihin, jotfa mehiläisten pytfyn» 
rafennuffta roarten oroat roalmiStetut, fiinitetään tyhjiä 
roahapytfyjä, taiffa fumminfin pienempiä fappaleita niistä, 
niinfuin furoauffeSta (furoauS 5) näfyy. Sätnä on erin» 
omaifen hyöbyttiStä ja toimitetaan näin:

©ulaa roähänen roahafappale fefäläroatfealla paistin» 
pannuSfa; faSta pytfynfappaleen fyrjä fiihen ja paina faS» 
tetun fyrjää hienosti pienan feSfipaifalle pari ftlmänräpä» 
yStä, niin fe fiintyy ftihen. 3oS pienat enfin roähä länt» 
mitetään, niin menestyy toimitus roielä paremmin. @y» 
fää fafjbeffan taiffa uftampi fellainen roahapytfyllä roa» 
ruStettu piena peräStyffin uria myöben ftfälle pefään, 
ftllä taroalla että pytfynfappaleet filluroat alaspäin; peitä 
pienoja */* tuuman paffuilla, 3 —8 tuuman leroeillä ja 9 
tuuman pitfillä laubanpalafilla (furoauS 8 e) ja afeta oroet 
patfoittenfa, niin pefä on roalmiS roaStaanottamaan afuf» 
faitanfa.

SoS taaS mehiläiSpefäS oroat raameilla roaruStetut, 
niin on paraS täyttää jofaitfen raamin tyhjättä roahapyt» 
fyllä, jofa ftihen fiinitetään. SKutta joS roara ei fttä myo» 
ben anna, niin on tarpeellinen ja hywä fumminfin jofa 
fyrjään fiinnittää liuSfan roahapytfyä. (JluroauS 12 b).

Soinen tätä roiimeiStä neurooa roielä parempi feino 
on ©chroeijiSfä melfetn faifilta mehiläiShoittajilta tähän 
aifaan fäytetty. ©iellä roalmiStetaan nimittäin roälifetniä 
mehiläisten roahapytfyille, joita fiinittäroät raamille feS» 
fitfe, ja joista mehiläifet pian rafentaroat fammioinfa mo» 
lemmin puolin.
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9läitten roälifeinäin roalmiStamifeen tarroitaan feuraa» 
roaifet falut:

1) SKuutam ia laubanpalafia fa ffantam m eSta  
ta if fa  jalaroaSta. 9le »valmistetaan fymmenen tuumaa 
p itfiffi ja leroeäfft, höylätään hyroin filiäfft ja tehbään 
firoufyrjistä ohufaifemmiffi fuin feSfeltä.

2) CDlatala, fy n t t i lä - f im u n  muotoinen astia , 
jofa tehbään roarfin foufaffi, mutta laubanpalafia pari 
taiffa folme tuumaa leroeämmäffi.

3) SBähänen roefi-faaroi.
4) SSBormu, roanne-roieterillä. SEämä on lau» 

banpalanen, jonfa ylimmäinen ofa on raamin fifäiSpuolta 
puolen tuumaa leroeämpi, ja jonfa ylimmäifet fulmat oroat 
ympyriöityt; mutta alimmainen ofa (nimittäin ali lauban» 
palafen pituubeSta) puolen tuumaa raamin fifäiSpuolta fou» 
fempi. .florfeuS on airoan yhtäläinen fuin raamin forfeuS 
ftfäiSpuolelta.

SEämän laubanpalafen fyrjille naulitaan roanne-roieteri 
(frinoliini-roieteri) fiUä taivalla, että */* tuumaa yhbellä 
fyrjällä yltä ympäri näfyy laubanpäällyStä ulommafft. 
SEällaifen laubanpalafen eli roormun muoto on furoauffeSta 
(furoauS 30) nähtäroä.

5) ^3ari paine-lootua p rä n ttim e ta lliS ta . *) 
(JluroauS 29). ^Räitä taitaa jofainen tilata 3uri«h nimi» 
feSfä faupungiSfa, ©chroeijin maafunnaSfa, JRoroeSfori X. 
SOZenjeliltä taiffa PuuStaroi-roalaja gr. ©rabergilta, ja 
maffaroat roiififymmentä marffaa, paitfi fuljetuSfjintaa; 
mutta firjoittaja on myös altis, fohtuuHiSta palffaa roaS» 
taan, haluUiftlle mehiläiSyStäroiKe ottamaan faupan toi» 
mittaaffenfa.

6) SKatala, etupuolelta arooin laatiffa, roaltoimelta 
fannella. S£ätä laatiffaa tehbään tuferoiSta lauhoista, ai» 
roan niin aroarafft, että paine-lootut mahturoat ftihen ftfälle,

*) £af)too f anoa: famaa ainetta, josta firjaimet tirjapainoSfa 
otsat »aletut.
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ja niin forfeaffi että »taltoin fanft täyttää laatifan, foSfa 
fe afetetaan paine-lootujen päälle.

7) SBäänteellä (nui»t>iUa) »varustettu paine, jonfa 
alle laatiffa paine-lootuinenfa ja fanfinenfa helposti taibe* 
taan Ipfätä fefä »vetää tafaifin.

S B ä life in ä in  va lm is ta m in e n  to im ite taan  
nä in :
1) SEä»;tetään faami fylmäUä »vebellä (roefi faa olla 10 

astetta lämmintä) —■;
2) faabetaan fiehumaa mettä firnuun;
3) täytetään »ylimmäinen ofa firnuSta fulatulla »vahalla;
4) faStetaan yffi ebellämainituiSta laubanfappaleiSta fofo» 

nanfa fyltnään meteen ja fiitä yl&SnoStettuna fohta fu» 
lattuun mahaan (firnuSfa), niinfuin fynttilöitä fulattuun 
taliin upotetaan;

5) leifataan lautaan istuneet mahafiimut »veitfellä halfi 
molemmista lauban fyrjiStä, irroitetaan laubanpalafeSta 
ja laSfetaan filiälle lauhalle taiffa poybälle, jonfa tehtyä 
työ ferrotaan, niin fauman fuin mahaa feStää firnuSfa.

6) Siäin pitfälle tultua, laSfetaan yfft mahafiimu erältä 
filiälle lauhalle ja painetaan manne-mormulla, joSta »vaha» 
fiimu faa määrätyn fuuruutenfa.

7) JtoSfa fa iffi mahafiimut omat »vormulla näin leifatut, 
painetaan ne paine-lootuiSfa yffi erältä tällä taivalla:

gaatifan pohjalle pannaan muutama arffi harmaata 
paperia; lootut laSfetaan tälle aluStimelle; amataan ja faS» 
tetaan taiffa pyhitään fifäpuolelta fylmään meteen faSte» 
tulla riemulla; yffi mahafiimu faStetaan lämpymään meteen 
ja afetetaan lootujen »välille; lootut päästetään fauniiSti 
yhteen; peitetään toimella arfiUa harmaata paperia; laati» 
fan fanft afetetaan lootujen päälle; paine mäännetään roään* 
teellä (ruumilla) fohta fiin i ja aufi, ja mälifeinä on tval» 
miS. 9läin malmiStetaan nyt toifetfin mahafiimut, ja pian 
on fofo fafa tvälifeiniä malmiSna, joihin mehiläifet fitten 
perustamat rafennufftanfa.
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4)elpoSti on ymmärrettävä ettei tällaisten välifeinäin 
valmistaminen fovi jofaitfelle mehiläishoitajalle, fyyStä 
että falut, jotta ftihen tarvitaan, tulevat fa lliifft. Pa» 
rempi on että ainoaStanfa jofu ottaa niitä tehbäffenfa ja 
halvalla hintaa myy niitä muille. 9Uin ©chveijiSfä on 
tapana. 4?inta oli ftellä 30 penniä (centim.-) yhbeStä väli» 
feinäStä, jofa oli 8 tuumaa pitfä ja 9 tuumaa leveä.

(gaabaffeni aftan tutufft raffaaSfa ifänmaaSfani, oS» 
tin minä, paifalla viimeiS fuvena olleSfani, yhben parin 
ebeltämainittuja paine-lootuja ja olen alfeefft altis halulli» 
fille mehiläiSyStäville vahavälifeiniä mainittuun hintaan 
valmistamaan, johon tarpeefeen minä myoS, fäyyään hin» 
taan, ostan hyvin puhbiStettua vahaa niiltä, jotfa tilaa» 
vat näitä välifeiniä.

Näitten välifeinäin fiinittämifeSfä raameihin on muiS» 
tettava, että ylimmäinen fyrjä fofonanfa, fivufyrjiStä ai» 
noaSti folmaS ofa, mutta alinen fyrjä ei ollenfaan fiinitetä 
raamien pienoihin. Särnä ty& jätetään mehiläiftlle fiitä 
fyyStä, että mehiläisten työnteon alla välifeinä venyy, 
joSta pytfy vääriStyift, joS välifeinä aliyuolella fohta fii» 
nitettäifi.

SGBälifeinäin fiinittäminen fäy helposti ja taibetaan 
folmella tavalla toimittaa:

1) Pieni maalarin futi faStetaan fulattuun vahaan 
ja tällä filataan yffi erältä niistä fyrjiStä, jotfa ovat fii» 
nitettävät, ja painetaan fohta raamin pienoihin fiin i.

2) SoS on lämmin ja päivän paistetta, niin fopii 
fiinittämiStä filläfin tavalla toimittaa, että raamit ja väli» 
feinät lämmitetään auringon paiSteeSfa ja välifeinät näin 
lämmitettynä lifiStetään raamin pienoihin fyrjiStä fiini.

3) SoS tlma on fylmä, niin ettei aurinfo voi peh# 
mittää vahaa, niin fopii välifeinäin fyrjät niinfuin raa» 
mitfin lämmittää valfian ebeSfä, taiffa lämpymäSfä uu» 
niSfa, jonfa tehtyä ne fiinitetään raameihin ebellä maini» 
tulla tavalla.



&ätä toimittaiSfa on muistettava, että välifeinät 
ovat niin toimellifeSti limitettävät että filluvat feSfellä 
raamia. SBälifeinän ja alimmaifen pienan välimitta raa» 
miSfa jätetään folmaSofan tuumafeffi.

SBalmiStelemifeen parveilemiS aifaa obottaeSfa fuuluu 
mpoS että fuljetuSlaatifan lautafannen ftfäpuolelle fiinite» 
tään muutamia pieniä vahapptfpnfappaleita.

2. 9Ke tacomme npt pupua: g u o n n o lliS te n  me» 
h ilä iS p a rv ie n  f  orjaam ifeSta puusta  tep tp ip in  pe» 
f ip in , fefä va n h a n a if a if i in  o lfip e fip in .

Ä a iffi mehiläiShoittajat tietävät, ettei löpbp phtään 
vahvaa tuntomerffiä, joSta ebeUäpäin tarfoin tiettäifi en» 
fimäifen parven lähtemistä emäpefäStänfä. Äuitenfin ar» 
vellaan hänen valmiifft jättämään emäpefänfä, foSfa f  oi» 
raffia liiffuu ulfona ja mehiläifet laiSfottelevat ja fillutta» 
vat itfenfä peften ulfopuolella taiffa lentolauban alla. 3>oS 
vielä hiljaan ehtoolta vahvasti fohifevat ftivillänfä, niin 
on toiSna ja feuraavina päivinä, fello 7:Stä l:teen faaffa, 
tarpeellista vartoa heitän lähbentöänfä emäpefäStä. @nft» 
mäifen parven lähbettpä on parempi tieto toifen ja fol» 
mannen parven Iähbenn6Stä, nimittäin nuorten ruhtinaita» 
ren huuboSta, jofa, niinfuin ennen on fanottu, fuuluu eh» 
loolla hiljan ja aamulla aifaifin pefäStä.

ÄoSfa npt, ihanammalla vuobenajalla (jtefäfuuSfa 
ja $einäfuuSfa), nuori mehiläisparvi faahatellen lähtee emä» 
pefäStänfä, tavallifeSti päivän lämpecmänä heitenä, fioit» 
taa hän itfenfä, nitnfuin tiettään, hetfen lennättpä, phteen 
fafaan puun tpveen, offaan, marjapenfaafeen taiffa muuhun 
paiffaan, fuSfa hän, joS ruhtinatar on joufoSfa, obottaa 
faiffein fofoontumiSta, ja leväten viippp jonfun ajan, 
joSfuS D&feenfin. 3oS auringon fäteet eivät fatu parveen, 
taiffa hänelle annetaan varjoa lafanalla, jofa neuloilla 
pistetään fiin i penfaafeen, taiffa fulmiSta fiinitettpnä fei» 
päihin, varovaifeSti ja mehiläifiä louffaamatta laSfetaan 
parven plitfe, niin filluu hän pibemmän ajan faahattele» 
mifenfa paifalla. SEäStä forjataan parvi, vähäfen vebellä
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priiSfoitettuna, jonfa fautta mehiläifet muuttumat lafiam» 
mafft, fahbeUa tamalla:

1. .KuljetuSlaatiffa pibetään, lautafannen poiSotet» 
tua, parroen altpuoleUa (joS nimittäin parmi on fioittanut 
itfiänfä niin että fopii fen tehbä) ja offa, joSfa parmi fii# 
luu, pubiStetaan phtäffiä niin että fofo jouffo, taiffa fuu» 
rin ofa fumminfin joufoSta, putoo laatiffaan ftfäUe. 9lpt 
laSfetaan fiiruuSti fanft paifallenfa; pubotuSomi nostetaan 
mähäfen ja lastu pistetään fen ja pohjan roäliUe, että uloS» 
jääneet pääfiftt ftfäUe. S£ätä obottaiSfa taitaa heittäjä pi» 
tää laatifan fpliSfänfä, taiffa laSfea maahan, taiffa tuo# 
liUe, fuinfa maan parhain fopii; fiUä fuinfa hproänfä hän 
fen pitää taiffa laSfee, niin pprfimät uloSjääneet ftfäUe, 
joS ruhtinatar on laatifaSfa. ÄoSfa parmi on fioittanut 
itfenfä puun tpmeen, niin että feifoen tifapuiUa olen täp» 
tpnpt pubiStaa häntä laatiffaan, niin olen fen pitänyt fp# 
liSfäni; muutoin olen taroaUifeSti laSfenut fen maahan ja 
pubotuSomeen aSti peittänyt lafanaUa, eStääffeni näin au» 
ringon fäteet fefä rafojen fautta loistamasta laatiffaan, 
että mpöS liian fttä lämmittämästä, jofa tefifi mehiläifiä 
aiman irStaififfi. SKutta joS parmi uloStultuanfa emäpe» 
fäStä fioittaa itfenfä maahan, niin laSfetaan fuljetuSlaa» 
tiffa , fannen poiSottettua, ploSalaiftn parmen plitfe ja pei» 
tetään lafanaUa fifft että mehiläifet omat lafeefeen menneet, 
jonfa jälfeen laatiffa fäännetään pohjaUenfa; fanft laSfe» 
taan paifaUenfa; pubotuSomi mähäfen nostetaan; laStu piS» 
tetään fen ja pohjan roäliUe, ja laatiffa hetfefft peitetään 
lafanaUa. — 5oS taaS parmi on fioittanut itfiänfä pitfin 
puun-ranfaa eli fantoa, niin ettei ilman lafaifemiSta [jota 
parhain mehiläiSharjaUa toimitetaan] faaba häntä laatif» 
faan, niin on paraS neumo että antaa mehiläisten enftn 
fofoontua ifompaan fafaan ja runfaammin heitä mebeUä 
pritSfoittaa, ennenfuin laatiffaan fpfätään, jofa parhain 
iUaUa, feUo feitfemän fahbeffan paifoiUa, meneStpp. 2aa» 
tiffa afetetaan fifft niin l i f i  paffuinta jouffoa, että taita» 
mat fäpbä fifäUe joS tahtomat. SoS npt, niinfuin ufein
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tapahtuu, parrat olift fiirtynyt fiUumaan laatifan alipuo» 
lelle, niin fäy fe helposti häntä fiitä fyfätä toifeen laatiffaan.

jtoSfa nyt fanfa, yhdellä eli toifella tavalla, on 
foottu laatiffaan, laSfetaan pubotuSorai, lastun poiSotettua, 
hiljaan pohjalle ja laatiffa jouffonenfa fannetaan airaotulle 
afuntopaifallenfa, joSfa laSfetaan maahan uuben pefänfä 
ratereen. Pefän nyt aufaiStua, fatfotaan enfin että on puh» 
baS raiholliftSta, niinfuin raaapfiaifiSta, muuriaiftSta, härn» 
mähäfiStä ja muista. ParaS on luuballa lafaiSta pefän 
ftfältä faifin puolin ja tahfoa fen hpraiit hajarailla yrteillä, 
ennenfuin parrai fiihen päästetään. SoS ymmärretään fa iffi 
oleraan hpraäSfä järjeStyffeSfä, nostaa heittäjä raaroroaifeSti 
laatifan fannen, joSfa taraaUifeSti fuuri ofa mehiläifiä f  tl» 
luu; fääntää fen ylöSalaifin ja fiirtää fen näin hiljallenfa 
pefän ftfälle, joSfa fanft pubiStetaan taiffa lafaiStaan har» 
jaUa tahi linnun pyrstöllä mehiläifiStä puhtaaffi. SEämän 
tehtyä ja fannen maahan laSfcttua, ottaa mehiläiShoittaja 
laatifan fyliinfä, laSfee pefään fen fyrjän, johon pubotuS» 
orai on afetettu, noStaa mainitun pubotuSoraen fialtanfa ja 
lafaifee raaroraaifeSti mehiläifet laatifaSta pefäänfä. SoS 
tapahtuifi että jouffo mehiläifiä fioittaifi itfiänfä ylipuoleUe 
pienoja pefäSfä, niin ei fiitä ole lufua pitämistä. 3oS 
raaan jätät jonfun pienan ajaffi peittämättä, niin he fyUa 
pian pyrfiraät ftnne, miSfä toifetfin oleSfeleraat pienojen 
aUa. 9te jotfa iSturaat oraen pieleSfä, raaabitaan harjaUa 
eli pyrStoUä marSfimaan pefän peräpuoleUe; oraet afetetaan 
paifotUenfa ja toimitus on päätetty.

Soinen tapa luonnoUifia parraeja forjata ja fiirtää 
puupefiin on tämä:

Soittaja ottaa raähäläntäifen, föyfäifen ja taraaUi» 
fen olfipefän, jonfa fupuriaifett faton huippuun raahraa 
fannatin on fiinitetty. SEähän olfipefään otetaan parrai 
enfin ftfäUe niinfuin taraaUifeSti. 9litUe, jotfa ei tiebä miUä 
taraaUa tätä toimitetaan, tahbon lyhyfäifeSti fen mainita.

@nfin tahbon fuitenfin muistuttaa, että joS mehiläi» 
fiä atraotaan olfipefäUä fiirtää puupefään, niin ei fttä raa»
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ruSteta riStipienoiUa ftfältä; mutta joS olfipefä aivottaiftin 
met)iIätftXIe afumahuoneeffi, niin afetetaan ftihen pfft eli 
faffi paria ristipienoja vahapytfyjen fannattamifefft, jota 
wa§taan, täSfä tapauffeSfa, ei fannatinta faton huipuSfa 
oUenfaan tarvita. SfJlutta puhutaan täSfä erittäin parven 
fiirtämifeStä puupefään.

SDlfipefän nyt paifalle vietyä, johon parvi on itfenfä 
fioittanut, ja joSfa häntä on varjottu lafanaUa (raibiUa), 
fäännetään fe avofuinna ylöSalaifin, ja parvi fyfätään offaS» 
ta, joSfa fiUuu, yhtä päätä ftihen ftfäUe; pohja laSfetaan pai» 
faUenfa, ja pefä fäännetään ja afetetaan maahan eli tuo» 
liUe feifomaan pohjaUenfa fifft että viimeifetfin mehiläifet 
ovat ftihen fofoontuneet. pefän tuoliUe eli maahan laS» 
fettua on tarpeellinen panna lastun fen ja pohjan väliUe, 
jotta uloSjääneetfin paremmin löytäifivät pefään, huminan 
fieltä fuultuanfa.

SoS taaS parvi olift itfenfä niin fopimattomaSti fiott» 
tanut, ettei fovi häntä yhtäffiä fyfätä pefään, niin on pa» 
raS furi afettaa pefän fiUe paifaUe, joSfa parvi fiUuu, 
ftllä tavaUa, että lentolauta fattuu mehiläiSjouffoon, ja 
jonfttn tunnin levättyänfä, mehiläifiä luftfaUa eli fauhaUa 
vähittäin ajaa lentolaubaUe, joSta itfe pefään marSfivat, 
jofa tavaUffeSti hyvinfin menestyy, joS vaan niin onniS» 
tuu, että faabaan ruhtinatar ftfäUe.

2ölutta välistä tapahtuu niinfin famalaSti, että par» 
v i ftoittaa itfenfä niin tihiään marjapenfaafeen, ettei häntä 
fovi lufifaUafaan lentolaubaUe ajaa. SäSfä tapauffeSfa ei 
muu furi auta, futt afettaa fufiUa hyvin hierotun olfipe» 
fän avofuinna parven ylipuoleUe, niin lif i jouffoa fun 
mahboUiSta, ja peittää pefän ja penfaan lafanaUa, joSfa 
jätetään rauhaan ftffi että fanfa vähittäin itfe pefään me» 
nee, jofa ufiaSti tapahtuu, joS hoittaja alaUanfa voi fifft 
obottaa.

■ÄoSfa nyt mehiläifet ovat olfipefäSfä, viebään tämä 
jottffonenfa puusta tehbyn pefän tyfö, johon aivotaan. 
SäSfä laSfetaan olfipefä maahan; puupefä avataan ja



ftfäiS-ovi eli muu ftliä laubanpalanen, joS ovi olift laftSta 
valmistettu, afetetaan faUeUenfa feifomaan pefään, niin 
että ylimmäinen pää nojaa ulospäin. 9lyt levitetään par» 
v e n fiir tä jä  (fuvauS 24) pefän eteen maahan, ja olfi» 
pefä eroitetaan pohjaStanfa, joS olift ftihen fiinitetty. S£ä» 
män tehtyä, noitaa hoitaja fannattimeSta olfipefän tufe» 
vaUa fäbeUä ylös ja fyfää fen voimalla parvenftirtä» 
jätä vastaan maahan, joSta louffauffeSta fofo fanfa putoo 
parvenftirtäjäUe. Slfipefä ftirretään nyt fauniiSti ftvuUe; 
hoittaja tarttuu parvenftirtäjän fepeiStä fiin i;  noitaa fen 
ylös fiUä tavalla, että hän lifentää fepit toinen toifenfa 
tyfö; fiirtää foufetnman pään, faUiStuvan lauban ylitfe, 
pefään ftfäUe ja pubiStaa parvenftirtäjän yhtäffiä mehi» 
läifiötä puhtaafft. SSämän näin toimeUifeöti tehtyä, fulje» 
taan fohta pefä ja toimitus on päätetty.

3oS lif i  mehtläiSpeftä on forfeita puita, taiffa joS 
et lifeUä löyby fopivaifta leväySpaiffoja, niinfuin marja» 
penfaita taiffa matalta puita, niin fibotaan neljän taiffa 
vtiben fyynärän pitfään feipääfeen fappale fuufen fuorta 
nuoraUa ftUä muotoa, että fen huofiaSti ja hillaan taibe» 
taan poiSottaa feipääStä, jofa näin varustettuna afetetaan 
feifomaan 15—18 aSfelta niistä mehiläiSpeftStä, jotfa faa» 
hattelemifeen hanfitfevat. 3 oS mainittu fuorenfappale vielä 
hierotaan feUaiftUa hproin hajaviUa yrteiUä, joita mehiläi» 
fet rafaStavat, niin laSfeupi parvi mieleUänfä mainituUe 
fuorenfappaleUe, jofa nyt otetaan feipääStä irti ja fanne» 
taan jouffonenfa pefän tyfö, johon aivotaan, ja johon nyt 
huofiaStt fyfätään ftfäUe.

3oS mehiläishoitaja faahattelemifen alfaeSfa on pai» 
faUa, niin feifofoon pefän ftvuUa, furfiSteUen ruhtinataren 
lähbentöä. SSäStä on fe hyöbytyS, että hän enfi-parv ien  
(vanhan emän) lähte iSfä  taitaa nähbä, joS ruhtinatar 
voipi lentää, taiffa joS häneUä on vifa  ftiviSfä, jofa ftl» 
loin täUöin tapahtuu; ja jä lf i-p a rv ie n  (nuoren emän) 
lä h te iS fä , joS parveUa on uftantpia ruhtinattareita fuin 
yffi, jofa myös ufein tavataan.
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а )  SoS ei ruhtinatar taiba (entää, niin fuljettafoon 
fot>ta ruhtinahäffiin, jonfa oifia mehtläiShoittaja tähän ai» 
faan atna fantaa jafun-laffariSfa. Paifalle tuobaan nyt 
tyhjä mehiläiSpefä, ja foSfa parvi, jofa emättömänä on 
itfenfä fioittanut, rupee menemään emäpefään tafaiftn, afe» 
tetaan tyhjä pefä emäpefän paifalle, ja vanfeubeSfa olema 
ruhtinatar päästetään mainittuun tyhjään pefään juuri ftl» 
loin, foSfa parmi paffultanfa rientää ftnne ftfäUe. 9täin 
faapi mehiläiShoittaja mähällä maimaa parven, jofa muu» 
toin atnafin jäift faamatta. SKutta ruhtinatarta et atfat» 
femmin ole päästämistä pefään fuin fanottiin, fyyStä että 
tämä pelvoSta ja huomaamatta taitaift mennä uloS pe» 
fäStä ja fabota. SJiuiStettava on myös että tyhjä pefä, 
jofa afetetaan emäpefän paifalle, olfoon emäpefän muotoi» 
nen niin paljon fuin mahboEiSta, erinomattain vaari otet» 
tafo fiitä että lentoläveEä on fania forfeuS, ftEä muutoin 
menift parmi pian fofonanfa, taiffa fumminfin futtrefft 
ofaffi, lifeEä feifomiin pefihin. ^yöbyEinen olift feEaifeSfa 
tilaSfa jofo liinaEa peittää lifimmäifen pefän fummaltafin 
puolelta, taiffa afettaa lauban faEiStumaan mainittujen 
peften etupuolta maStaan, niin että lauta feifoift fymmenen 
tuumaa fummaStafin pefäStä.

б) SoS enft-parvt, joEa on manha emä, viipyy fiott» 
tamaSta itfenfä, taiffa vetäypi emäpefään tafaiftn, niin on 
paraS hafea ruhtinatarta emäpefän ebeSfä ja ympäristöltä. 
SoS loybät hänen, niin afeta hän fohta tyhjään pefään, 
ja tee niinfuin ebeEä fanottiin. SoS fuuri ofa mehiläifiä 
jo olift mennyt emäpefään tafaiftn ja ainoaSti vähäinen 
jouffo feuraift ruhtinatarta tyhjään pefään, niin et tämä 
mitään vaaranna, ftEä foSfa mainittu pefä afetetaan emä» 
pefän paifaEe, niin lentää toifena päivänä tofi niin pai» 
jon mehiläifiä ftihen, että parvi fuitenfin tulee voimaUifefft.

SäEaifeen menetyffeen fehoitetaan heittäjää fuitenfin 
ainoaSti ftinä tapauffeSfa, joS ruhtinatar vielä on voima» 
faS ja viriä. SoS tämä fttä vastaan on tfivanha, huono ja 
voimatoin, niin ei häntä fuinfaan ole päästämistä olftpefään,
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joSta Soittaja ei taiba roahapytfyjä ottaa u(o§, ja niinmtto» 
boin ei my&Sfään faa ruhtinatarta fäftinfä, foSfa tahtonfa, 
maan on parempi paikalta tappaa hänen, ja antaa mehi» 
laisten palata emäpefään tafaiftn. SDlutta £>jierjonin mu» 
faifeen pefään taitaa mehiläiShoittaja, joS hän niin tahtoo, 
päästää fentmoifen manhuubeSta mitättömän emän; ftllä 
feUaifeSta pefäStä hoittaja foSfa hpmänfä taitaa hänen pois» 
ottaa ja antaa parmeUe toifen emän, ruhtinafammion, taiffa 
ainoaSti tuoreita, peittämättömiä ftfioitä, joista mehiläifet 
pian hautomat itfellenfä uuben emän.

c) SoS jälfimäifen parroen myötä emäpefäStä lähtift 
uftampt fuin pfft ruhtinatar, niin annettafoon enfimmäifen 
feurata parmea, mutta toifet tapetaan paifalla fa iff i,  fttä 
rnyobcn fuin tulemat näfymiin.

d ) SoS enft-parmeista (manhaUa emällä) yffi on 
erinnyt emäpefäStä ja faahattelee ilmaSfa, ftllä aifaa fuin 
toinen matfuStaa emäpefäStä uloS, niin ne aina yhdisty» 
mät. SäUaifeSfa feifaSfa on paraS neumo että mehiläiS» 
hoittaja, piipunfanft fäbeSfä, furfiStellen feifoo miimeitt» 
mainitun emäpefän ftmuUa, ja ruhtinattaren nähbeSfä ful» 
fee hänen piiputtfannella, jonfa alle hän, ruhtinattaren fii» 
hen faatua, lyffää fortin taiffa fanfian paperi-lapun. SEä» 
män tehtyä, muutetaan piipunfanft, rouminenfa forttinenfa, 
hetfefft fauniiSti ftmuUe. ÄoSfa nyt parmet omat itfenfä 
yhdistäneet, forjaa mehiläiShoittaja näin yhdistetyn joufon 
fahteen erinäifeen pefään. 9täin pitfälle tultua, tuo hän 
piipunfannen rouminenfa paifalle ja martoo hetfen maintt» 
tuin pefäin miereSfä. ÄoSfa hän nyt näfee että fanfa yh* 
beSfä pefäSfä tulee leroottomafft ja että fe niinmuoboin on 
emättä, niin laSfee hän piipunfannen alla oleman ruhtinat* 
taren ftihen ftfäUe ja on näin moittanut tarfoituffenfa.

e)  SoS yffi parmi olift itfenfä fioittanut ja fiUuifi 
lemäySpaifaUanfa ja toinen ftllä aifaa matfuStaifi emäpe» 
fäStänfä uloS, peitetään ebeUä mainittu parmi liinaUa taiffa 
poiffileifatuUa penfaaUa, ftllä muutoin he tamaUifeSti yh» 
biStyroät.

48
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f )  SoS parroi, hetfen lennättyänfä, on fioittanut it» 
fenfä fopiroaifeen paiffaan, älfoon met)itäi§f)t>ittaia pitäFö 
airoan tiiratta fen forjaamifella, roaan antafoon parroen 
enfin rauhaSfa oifein fafata itfenfä. SKefjiläiSten näin Ie» 
roäteSfä, faStetaan mehiläiSfafa ruiSfu-fannulla, joSta me» 
hiläifet muutturoat lafiammafft, niin että roaaratta taibe» 
taan forjata pefäänfä.

g) parroi parroeilemifen paifalla fofjta on pefä» 
hän forjattu, niin ei mainittua pefää foroi jättää mainitulle 
paifalle el)toofeen faaffa, roaan muutetaan feifouSpaifalle 
fohta, foSfa mehiläifet oroat itfenfä hproin fofountuneet 
pefäänfä; ftllä mehiläifet oppiroat pian lentoonfa ja lentäroät 
fohta hunaja-apajalle ehtoofeen faaffa. SoS pefä npt roaSta 
ehtoolla muutetaan feifouSpaifalle, niin lentäroät ne mehi» 
läifet, jotfa parroetlemiS paifalla oroat oppineet lentonfa, 
toifena päiroänä hunaja-apajalta palateSfanfa finne, eiroätfä 
ofaa pefäänfä tafaiftn, roaan jouturoat perifatoon.

/») SoS enft-parroi yhbeStä pefäStä ja jälft-parroi toi» 
feSta yhteen aifaan oroat lentoon lähteneet ja faahatellen 
itfenfä yhdistäneet, niin ftirretään fe pefä taiffa laatiffa, 
johon näin yhbiStetyt parroet oroat forjatut, fohta pimiään 
fellariin, perunafuoppaan taiffa toifeen pimiään huoneefeen, 
fen fyyn tähden, että fellainen fanfa, jolla on faffi erinfal» 
tatSta ruhtinatarta, taroallifeSti muutoin jättää pefänfä; 
ufein täytyy folmeen, neljään fertaan forjata ja roälittäin 
fuitenfin farfttun menee, ©euraaroana aamuna, foSfa me», 
hiläifet oroat afettuneet, ftirretään he feifouSpaifallenfa; 
mutta ainoaSti ftinä tapauffeSfa, joS he oroat hiljaifet alal» 
lanfa. SKuutoin annetaan pefä roielä fcifoa rouorofauben 
pimeybeSfä, fuitenfin arooimella lentoläroellä. SäUaiSta 
parroea et fuinfaan ole fahteen pefään jaettaroa, ftllä ne 
mehiläifet, jotfa enft-parroeSta tulift yhbiStetyfft jätfi-parroen 
fanSfa, pian furmaiftroat taiffa fumminfin roahingoittaift* 
roat̂  hebelmättomän ruhtinattaren. Siman fttä ei tällaifeSta 
jafaamifeSta oliftfaan mitään hP&tyä.

3Me£»tI«tS^oibott Oletus. 4
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3>oS parmi on pefäänfä forjattu ja feifouSpaifallenfa 
afetettu, niin ei mehiläishoitajan ote muuta tehtäroänä, 
joS ilma on fomeliaS ja hunaja-apaja hproä; mutta joS 
ilma on fopimatoin ja hunaja-faaliS huono, niin on nuo» 
ren parmen ruoffiminen erinomaifen hpötpUinen. SMmallt» 
femmat mehiläishoitajat fppStä mafuuttamat, että fellaifeSfa 
tilaSfa pfft nauta hunajaa, mehiläiftlle fpotettpnä, tuottaa 
fpmmenen naulan moiton.

SJiehtläifet rafaStamat mahapptfpn fappaleilla maruS» 
tcttuja ©jierjonin pefta enämpi fuin olfipeftä, ja ppfpmät 
tamallifeSti niisfä farfailematta; mutta joS peräti tahdot 
eStää heitä farfailemaSta, niin jtirrä , joS itarat rnpöben 
antamat, ennenfutn fpfäät parmen uuteen majaanfa, toi» 
feSta pefäStä munapptfyn taiffa touffapptfpn mainitun uu» 
ben pefän peräpuoleen; ftllä näitä ftfioitä mehiläifet niin 
rafaStamat, ettei he malta jättää pefäänfä.

SKajaanfa näin forjattuina, alfamat mehiläifet fohta 
aSfareitanfa ja töitänfä toimittaa, joS nimittäin uuteen ma» 
jaanfa fuoStumat, jofa näfpp fiitä että muutamat feifomat 
lentolämeSfä, foriStain fttmiUänfä. £>fa tpontefioiStä puh» 
biStaa npt majan, paremmin fuin ihmifen fäftliä taibetaan 
puhdistettua; toinen ofa »valmistaa mahaa hunajasta ja 
fuffafiemenjauhoSta, jota toimat mpötänfä; folmaS lähtee 
tuomaan uufta aineita; neljäs rphtpp mahapptfpjä rafenta» 
maan j. n. e.; ja joS ruhtinatar on hebelmäUinen ja pe» 
fäSfä löptpp tphjiä mahapptfpjä, niin alfaa hän mpöS mu» 
nimaan fammioihin.

9läin olen npt fanonut fuinfa faahatelemaifta eli 
luonnollifta mehtläiSparmeja forjataan puusta tehtyihin pe» 
fthin ja lifäfft fuinfa alfamat toimituffianfa uubeSfa ma» 
jaSfaan. 9Kutta joS ilmat omat fopimattomat parmeilemi» 
feen, että uutta parmea ei haluta lähteä emäpefäStänfä, 
niin jääbään peräti ilman uufta parmeja, roaiffa fuinfa run» 
faS faaliS heillä olift. ©entähben manhanaifanen meht» 
läiShoibpn tapa täSfä fohbaSfa mälttämätt6mäSti on hpl» 
jättämä. Sa täSfäpä maSta oifein ilmaantuu fuinfa £)jier»
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jonin taitan mutaan raalmiStetut meSiläiSpefät oraat me» 
SiläiSSoibolle peräti mufaraat. S illä  näistä taitoani Soit» 
taja ottaa parraen foSfa ja miSfä tlmaSfa Spraänfä, fofo 
parraeilemifen aifana. SEaSbonpa fiig nyt näyttää:

3. . fu in fa  parrai otetaan puusta teSbyStä 
pefäStä raastoin taStoanfa.

3oS Soittajalle on faffi meSiläiStarSaa, niin on fo» 
raeliaS aifa tätä työtä toimittaa fello 4— 6 raäliUä eStoo» 
puolella. SSTteSifäifet oraat nimittäin ftlloin, mäfyneinä ty6S» 
tänfä, lafiammat. SKutta joS Soittajalla ainoaSfanfa on 
yffi meSiläiStarSa, niin menestyy tämä toimitus parSain 
puolipäiraän aifana lämpymällä ilmalla. SBanSat meStläi» 
fet oraat nimittäin ftlloin ulfotyoSfä ja ne jotfa oraat fo» 
tona, erinomattain ne, jotfa istuivat muStamaiftlla pyt» 
fyillä, oraat fa iffi nuoria meSiläifta, jotfa ei raielä ole Ien» 
täneet ulfona, eiraätfä ofaa emäpefäänfä tafaiftn. 9lyt 
affa toimitetaan faSbella taraalla, nimittäin jofo näin, että 
peruStettaraalle parraelle paifalla annetaan emä fellaifeSta 
pefäStä, jjoSfa löytyy munia ja meSiläiSmatoja, taiffa niin 
että ftlle emän ftaan annetaan ainoaSti peitetty ruStina* 
fammio ftfiöinenfä, joSta meSilätfet faaraat Sautoa itfellenfä 
ruStinattaren. .fuitenfin on muiStettaraa että fiitä pefäStä, 
mistä ruStinatar otetaan, älföön otettafo paljo meSiläifta, 
fyyStä että muniminen ftinä tapauffeSfa ajafft taufoo.

a) 5Re taSbomme enfin näyttää, fu in f a  afta 
toimi tetaan,  foS fa uuhelle parraelle annetaan ruS» 
t inatar .

@nftn fannetaan molemmat laatifat, nimittäin Sepo 
lautafanfinenfa ja fuljetuSlaatiffa feSiffo- eli raamifanft» 
nenfa, ruStinaSäfit, raeitfi ja Sarja taiffa linnun pyrstö 
eli SanSen fulfa ja afetetaan paifallenfa, nimittäin fen pe» 
fän tyfö, joSta ruStinatar on otettaraa. SEämän teStyä, 
rairitetään tupaffa-piippu taiffa famu-noppula, aina fen 
jälfeen fuin fufin taStoo, niin etfä Sprain palaa. 9JJene 
nyt, tällä afeella varustettuna, paifalle; ota tappi ruStina» 
SäfiStä; araaa‘.'pefä Siljaa ja täriSfämättä ja puSalla fa»
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mua ftfäUe fifft että mehiläisten nöyryytetystä äänestä ynt» 
märrät heibän afettuneen fiufuStanfa. jloSfaS näin pit» 
fälle olet tu llut, niin leiffaa meitfellä enftmmäinen maha» 
pytfy (alhaalta rumeten) eri fummaStafin feinästä, joS 
nimittäin pytfyt omat pienoista rafennetut ja feinihin fii» 
nitetyt, ja ota -fe tuferoalla fäbellä ja fauniisti uloS. 
SKutta joS pytfyt omat raameihin rafennetut ja fiinitetyt, 
niin murretaan ainoaSti raami fummaStafin urasta mal» 
tointefft ja otetaan taitamaSti pefäStä. Jarmoin emä istuu 
enfimäifellä pytfyllä. SoSfuS tapahtuu fe fuitenfin. Sar» 
peellinen on fentähben fatfoa fuinfa afta lienee. Samalli» 
feSti oteSfelee hän feSfipaifalle pytfyä. SoS löybät hänen 
ftinä, niin fteppaa häntä pelfäämättä fiimiStä fiin i peufa» 
lella ja etuformefla; laSfe pytfy, joSfa istui, mehiläiftnenfä 
hepoon, mutta päästä emä tapin lämen fautta häffihinfä
ja pistä tappi paifallenfa. SDlutta älä pitele ruhtinattaren
ruumista formillaft, ftllä joS hyinen haju tarttuu ftihen, 
niin tappamat mehiläifet hänen paifalla, joS omaan pefään» 
fin pääStäifit hänen tafaiftn. 4?allittaren näin fiemäSti 
manfiuteen faatua, annetaan hänelle häffihinfä famalla ta» 
roalla 3 taiffa 4 mehiläistä fumppanifft. Saman toimitettua 
laSfetaan bäffi rouminenfa feuroinenfa fuljetuSlaatiffaan pöh» 
jalle. SSJiutta joS ei emä ole enfimäifellä pytfyllä, niin 
laSfe fe mehiläiftnenfä fohta hepohon ja hae häntä tot»
felta j. n. e. fifft ettäS hänen löybät ja häffinenfä olet 
laSfenut fuljetuSlaatiffaan.

jtoSfaS näin pitfälle olet ehtinyt, niin jätä ftllenfä 
hetfeffi.

SoS nyt hemoSfa on pytfyjä mehiläiSmatoilla, niin 
jätetään näistä ftihen y ffi, ja toinen hunajalla täytetty.
Sälellä jääneet ftirretään tafaiftn emäpefään. SSRutta joS et 
hemoSft niitä löyby, ntin otetaan mitä puuttuu famaSta 
pefäStä, joS marat fannattamat; muutoin fuljetaan pefä ja 
mitä puuttuu otetaan toifeSta pefäStä, laSfetaan mehilätft» 
nenfä hepohon, jofa fuljetaan fauniiStt fannella ja f anne» 
taan uuben majanfa tyfö, johon pytfyt mehiläiftnenfä ftir»
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retddn ftfäUe, pefän feSfipaifaUe, joS lentoläpi on pefän 
feSfeUä, mutta etufeinäStä alfaen, joS lentoläpi on ftihen 
afetettu. Pefään afetetaan npt my&S muutamia roaljapyt» 
fynfappaleiUa roaruStettuja pienoja, taiffa n>af>an)ältfeiniUä 
eli roahaliuSfoiUa roaruStettuja raameja, joS ei tämä jo en» 
nen ole tehty; omi fuljetaan ja hoittaja menee, hepo faina» 
loSfaan, tafaiftn emäpeften paifaUe.

9Ruutamia fatoja mehiläifiä feuraftroat pytfyjä uuteen 
majaan, mutta ftihen tarroitaan roielä enämpi. 9läitä on 
paraS ottaa muista peftStä. 8aSfe fentähben hepo maa» 
hän, fen pefän roiereen, joStaS tahbot ottaa näitä, ja ftirrä 
myös fuljetuSlaatiffa paifaUe. Aroaa npt pefä hiljaa; 
puhaUa faroua ftfäUe että afuffaat afetturoat fiufuStanfa; 
ota roalfoifet pytfyt, jotfa oroat enftmäifet, uloS ja laSfe 
nämät fanfanenfa fatfomatta hepohon, jofa peitetään fannel» 
lanfa; mutta foSfaS faat fäftiS muStamaifen pytfyn, joiSfa 
nuoret mehiläifet iSturoat, niin fatfo perään ettei ruhtina» 
tar ole jjoufoSfa. 3oS näet hänen, niin ota hän ftiroiStä 
fiin i ja päästä pefäänfä tafaiftn, taiffa pistä häffiin, joS 
tahbot perustaa roielä toifen parroen phtä päätä. SoS pm» 
märrät hänen ei pytfyllä oleroan, niin harjaa pelfäämättä 
linnun pyrStöUä taiffa mehilätSharjaUa ftrouiUa iSturoaifet 
mehiläifet fuljetuSlaatiffaan, joSfa ruhtinatar obottaa häfiS» 
fään; laSfe fefjifon eli raamifannen famanoihin taaS pai» 
faUenfa ja pytfyn hepohon, ja ota toinen pytfy ja tee fiUä 
famoin. SBielä folmannen pytfyn fopii famoin harjata. 
Pytfy t ftirretään tämän tehtyä pefään tafaiftn paifoiUenfa. 
SSKuiSta peftStä otetaan famaten nuoria mehiläifiä fifft että 
neljäSofa fohtuuUifeSta luonnoUifeSta parroeSta on fooSfa. 
Parroen näin fofoon faatua, fannetaan fuljetuSlaatiffa jouf» 
fonenfa uuben majanfa tyfo, johon pytfyt ennen pantiin, 
ja pefä aroataan. ÄuljetuSlaatifaSta otetaan enfin ruhtina» 
häffi ja fioitetaan pefään pyttyjen pienoiUe (raameiUe) ja 
toifet pienat peitetään lattbanpalafiUa.

SoSfuS taitaa tapahtua että ruhtinatar huomaamatta 
toisten mehiläisten fanSfa harjataan laatiffaan. SKutta
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tämäföS faattaiS fuuren roahingon, joS faffi emää tulifiroat 
yhteen pefään, joSfa toinen pian furmattaifiin. ©entänen 
on paraS enfin tutfia, joS lienee joufoSfa. Sätä roarten 
annetaan fuljetuSlaatiffa, ruhtinahäfin poiSotettua ja pe» 
fään fiirrettyä, fuljettuna fehiffo-fannella, feifoa liifutta» 
matta neljäSofa hetfen (tiiman) paifoilla. SoS mehiläifet 
tuleroat leroottomifft, niin ei heillä ole ruhtinatarta laati» 
faSfa; mutta joS he, määrätyn ajan fuluttua, roielä oleS» 
feleroat hiljaffenfa, niin heillä on toinen emä. JtoSfa näin 
ymmärretään oleroan, niin otetaan ruhtinahäffi pois pe» 
fäStä, ja laSfetaan erillenfä hetfeffi. 2£ftan näin tutfiStel» 
tua, päästetään taiffa lafaiStaan mehiläifet harjalla eli 
linnun pyrstöllä roaroroaifeSti laatifaSta pefään. SoS ei 
toista ruhtinatarta ollut laatifaSfa, niin jätetään ruhtina» 
häffi pefään rouorofaubefft ja fofo pefä lentoläpinenfä ful» 
jetaan peräti fifft ajafft. SoS toinen ruhtinatar oli laati» 
faSfa, ja ruhtinahäffi otettiin pienoilta poijeS, niin peruS» 
tetaan ftllä fohta toinen parroi famalla muotoa fuin jo on 
fanottu. SBuorofauben fuluttua, aufaiStaan lentoläpi; oroi 
aufaiStaan myös, ja tappi otetaan ruhtinahäfiStä, jofa 
afetetaan tafaiftn paifallenfa, että ruhtinatar pääfee uloS 
roanfiubeStanfa uutta fanfaa filmäilemään. (Seuraamana 
päiroänä otetaan häffi peräti poijeS, ftllä arroaamatta on 
ruhtinatar jo jättänyt ahtaan roanfihuoneenfa. .fofo toi» 
mituS on nyt päätetty, ©yy jonfa tähben emä enfimät» 
fenä rouorofautena täytyy olla häfiSfä on fe, että roieraat 
mehiläifet faattaifiroat hänen tappaa, joS faifiroat fynfiinfä 
ennenfuin he totturoat häneen.

JtoSfa mehiläifet fiinä pefäSfä, joSta ruhtinatar otet» 
t iin , huomaitferoat itfenfä emättömiffi, noufeepi fuuri furu 
ja roatfia roalituS fiinä fanfafunnaSfa, ja fabonnutta ruh» 
tinatarta haetaan faifin puolin leroottomuubella. SRutta 
fauroan et tämä furu fuitenfaan feStä, ennenfuin nuoret 
mehiläifet hanfitferoat toimittamaan itfellenfa uuhen emän 
fiUä taroalla, että työntefiäfammioiSta, joiSfa on mehiläiS» 
matoja, muutamia aroaroitaan ruhtinafammioiffi, joita peit»
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täroät fupuriatfella fannella ja bautoroat niin uSfollifeSti 
että 14 rouorofauben fuluttua heillä on uufi ruhtinatar.

952erfittäroä on että roanba bebelmällinen emä enfi# 
mäifen luonnollifen parroen fanSfa lähtee emäpefäStä, niin# 
fuin hän myös enftmäifen parroen ottaiSfa pefäStä, roitmein 
mainitulla taroalla, muutetaan toifeen majaan, jtumpai# 
feSfa tapauffeSfa laffaa fentähben muniminen emäpefäSfä 
ajafft, nimittäin fifft että nuoren emän häät oroat pibetyt. 
SRutta roanha roiriä ruhtinatar rooimalltfeSfa pefäSfä on 
ennen läbbettyänfä taiffa poiSotettuanfa niin runfaaSti täyt# 
tänyt pytfyt munilla, että folmena roiiffona jofa päiroä 
fyntyy fuuri jouffo mehiläifiä, joista fama cmäpefä roielä 
taitaa antaa faffi luonnollista parroea, joita myös fopii 
ottaa pefäStä.

JtaffoifiSta pefistä taibetaan roielä toifellafin taroalla 
ottaa parroeja. SoS nimittäin yhbeSfä pefäSfä löytyy rooi* 
mallinen parroi, jolla on hebelmällinen emä, mutta fen rin* 
nalla oleroa pefä on peräti tyhjä, niin ebellifeStä ftirretään 
tyhjään pefään faffi tahi folme tottffa-pytfyä mehiläiftnenfä, 
fefä pari folme tarpeefft roalmiStettua pienaa taiffa raa* 
mia. Sämän tehtyä otetaan falpa roälifeinän läpifäytä* 
roäStä että mehiläifet pääferoät myös ftihen majaan ja fifäi* 
fet oroet afetetaan molemmin puolin paifoillenfa. SoS ruh« 
tinatar istuu niillä pytfyillä, joita ftirretään uuteen pefään, 
niin feuratfoon jouffonenfa. ÄoSfa nyt mehiläifet, jonfun 
ajan fuluttua, lentäroät yhtä roabroaSti fummanftn pefän 
lentoläroeStä, ja ymmärretään että foiraffta fobbaffoin oroat 
roalmiStumifeSfa, joS ei roielä oltfifaan näbtäroät, niin fttl* 
jetaan (äpifäytäroä roälifeinäSfä, ja ruhtinatar fiirretään 
uuteen pefään, joS roielä olifi emäpefäSfä. SKutta joS hän 
pytfyjen fiirtämifeSfä feuraft toifia pytfyillä iSturoaifia me# 
hiläiftä uuteen pefään, niin fatfotaan nyt joS emäpefäSfä 
löytyy jofu peittämätöin touffapytfy. SoS ei, niin fttrre# 
tään uubeSta pefäStä finne yffi tahi faffi fellaiSta pytfyä, 
että faaroat roalmiStaa ttfellenfä rubtinafammioita ja hautoa 
itfellenfä uuben emän. ©opii myöSfin, joS roarat myöben
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antamat, jostain muusta pefäStä pännäroeitfellä leifata pari 
rubtinafammiota ja kimittää niitä mainittuihin touffapyt* 
fyibin, jotka omat fiirrettäroät ftihen pefään, joSta emä 
otettiin, niin faaroat mehiläifet ftinä pefäSfä pikemmin uu* 
ben emän.

ÄoSka npt olen fanonut kuinka uufta parroeja faa# 
baan toimeen bebelmällifellä emällä, roaStoin mehiläisten 
halua, niin tahbon ftiS näyttää

b) kuinka mehiläiSperheitä perustetaan ruh* 
t inakammioi l la.

9liinfuin jo olen fanonut, aroaroitferoat mehiläifet, 
ruhtinattaren poiSotettua, muutamia roäbemmiStä fammi# 
oiStaan, joiSfa löytyy peittämättömiä fikiöitä, ruhtinafam# 
ntioikft. kymmenentenä päiroänä f i i tä  päiroäStä,  
jona emä po iSote t t i in  pefäStä, oroat nämät n i in  
roalmi i t  että fopii  heitä f i i r tä ä.  kanna fentähben, 
mainitun ajan kuluttua, hepo ja kuljetuSlaatikka paikalle, 
nimittäin fen pefän tykö, joSta parroi on otettaroa. SBi# 
ritä piippuS taikka farou-noppulaS, aroaa pefä, puhalla 
faroua ftihen tarpeefft, ota uloS muutamia pytkyjä ja laSke 
ne hepohon. 3oS nyt ruhtinakammiot oroat rakennetut yf# 
fittäin pytkyille, niin fopii erinäifen perhekunnan perustaa 
jokaitfeSta fellaifeSta ruhtinakammiolla roaruStetuSta pyt* 
kyStä, joS roaan jätät emäpefälle hänen tarpeenfa. 9Kutta 
joS uftampia ruhtinakammioita on afetettu yhteen pytkyyn, 
niin täytyy heitä pännäroeitfellä leikata irti pytkyStänfä ja 
fioittaa toiftin touffa-pytfyibtn. Särnä näin toimitetaan, 
että formella pistetään läpi pytkyn feSfipaiffoibin taikka 
fen fyrjään, jonka tehtyä rubtinafammio juuresta byroin perä# 
taan fikiöiStä, jotka leikkaamifeSfa oliftroat taitaneet feurata, 
ja fftten foroitetaan paifallenfa, loukkaamatta ja kimitetään 
mahalla, jota formien roäliSfä pehmitetään, niin että famalla 
muotoa kuin ennen, fiUuu roäbä alaspäin. 3oS roarat 
myöben antaroat, niin ei haita roaiffa annettaifiin faffi ruh# 
tinafammiota jofaitfelle nuorelle perbefunnalle, että joS yffi 
mentft mitättömäffi, toinen ebeS meneStyifi. SKuiStettaroa
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on että ne ruhtinafammiot, jotfa näyttävät vanhemmifft, 
aina otetaan enftmäifeffi, ja ne jotfa näyttävät nuoreni; 
mifft jätetään toifefft päivää; ftllä joSfuS tapahtuu että 
mehiläifet häbiSfänfä lifäävät näitä fammioita vielä jäi# 
feen enfimäiSten valmistettua. SEarfaSti täytyy ruhtina# 
fammioin uloSletffaamifeSfa fatfoa ettei fammiota loufata. 
©e fäy nimittäin ufein fyvälle ylöspäin pytfyn fifäHe. 
3lftan näin toimellifeSti toimitettua, afetetaan fellaifet pyt# 
fyt mehiläiftnenfä erinäiftin peftin ja ftirretään lifäfft jo# 
faitfeen pefään, joS varat myöben antavat, vielä toinen 
touffapytfy ja hunajapytfy; mutta välttämättömäsi aina 
nuoria mehiläifiä tarpeefft, jofa toimitetaan famalla tavalla 
fuin ennen on fanottu. &ätä toimittaiSfa on fuitenfin 
mieleen pantava, ettei täUaifet parvet tarvitfe olla niin 
fuurilufuifet fuin luonnollifet parvet; ftllä joS fa iffi oifein 
tehbään, niin he fyllä pian foStuvat. gbeSpäin fopii 
heitä myös vahvistaa peitetyillä touffapytfyillä.

SRuorten mehiläisten ottamifeSta emäpefäStä faan li# 
fätä, että joS niitä tarvitaan uftamman perhefunnan täyt# 
teeffi ja varat myöben antavat uftampia perhefuntia yhtä 
päätä perustaa, niin on paraS furi foota heitä uftammiSta 
peftStä famaan laatiffaan, ja fiitä taaS päästää ofan jo# 
faitfeen ennen valmistettuun majaan. (SrinäifiStä peftStä 
yhteen laatiffaan footut mehiläifet, ouboffuvat toinen toi# 
fianfa niin, että neuvottomina laffaavat feSfinätfeStä fiu# 
fuStanfa. SEoimituffen päätettyä, fuljetaan uubet pefät 
vuorofaubefft, jonfa ajan fuluttua lentoläpi avataan.

tällainen mehiläisparvien perustaminen menestyy pa# 
remmin, joS hoittajalla parin venäjän virstan välimatfalla 
olifi toinen mehiläistarha; e. m. joS hän jonfun ystävän 
tyfönä faifi afettaa muutamia pefiä. 9lätStä hoittaja nyt 
taitaifi ottaa mehiläifiä fefä nuoria että vanhoja eroitta# 
matta fofo faahattelemifen aifana, fuitenfin tarfalla vaa# 
rinottamifeEa ettei ruhtinatarta niistä foSfaan otettafo. 
SSRutta joS ei tätä neuvoa fovt feurata, niin on paraS 
että parvien näin perustaminen toimitetaan puolipäivän
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fona työSfä ja ne jotfa ovat fotona enemmälti ovat nuo# 
ria, jotfa et vielä ole olleet ulfona; ftllä fellaifet pyfyvät 
paremmin uubeSfa majaSfa, johon heitä ftirretään, eivätfä 
ofaa emäpefäänfä tafaiftn. SEäUaifet uubet pefät afetetaan 
myös vähä erilleen etnäpefiStä, ettei vanhat mehiläifet, 
jotfa fattuvat jouffoa feurata, palajatfi finne tafaiftn.

p a in a v a  m u i s t u t u s  on, että joS parvi peruSte# 
taan hedelmättömällä emällä, niin ei ftihen fovi ottaa me# 
htlätftä fellaifeSta pefäStä, joSfa vielä on hedelmällinen 
emä, vaan täytyt) heitä ottaa pefäStä, joSta hedelmällinen 
ruhtinatar fahden viifon fifällä on otettu taiffa luonnolli# 
fen parven fanSfa itfe on lähtenyt. «Sillä fellaifet mehi# 
läifet, joilla on hedelmällinen emä, ja niinmuodoin ovat 
tottumattomat hedelmättömään, ifävöitfevät hedelmällistä 
ruhtinatartanfa fovin ja tappavat hedelmättömän fohta. 
9Ref)iläifet, joilla on erilaifet emät, vihaavat ja furmaa# 
vat myöS toinen toifianfa. 3ofa niinmuodoin tahtoo vält# 
tää vahtnfoa, älföön ftiS yhdiStäfö näitä vihollifia; ftllä 
fe faattaifi perifatoon fofo mehiläiSperheen. Ymmärrettävä 
on to fi, että niin fauvan fuin ruhtinatar vielä on fam# 
mioSfanfa, niin et mehiläifet taida häntä vahingoittaa, 
ennenfuin murheen ja furun aifa on ohitfe.

^Suistettava on, että joS emäpefäStä otetaan liian 
monta pytfyä, uuften mehiläisparvien peruStamifefft, niin 
on tarpeellinen afettaa fiaan toifta pytfyjä muista peftStä; 
muutoin joutuu emäpefä itfe pian perifatoon.

3oS mehiläishoitajalla on faffi mehiläistarhaa, ruot# 
fin virstan matfa toifiStanfa, niin on feuraavainen tapa, 
uufien mehiläisparvien peruStaeSfa, erinomaifen fopivainen: 

©yffyllä taiffa aifaiftn feväällä fuljetetaan muuta# 
mia väfevämmiStä mehiläiSpefiStä tuofempana olevaan 
mehiläistarhaan. SEäSfä annetaan mehiläisten harjoittaa 
työtänfä rauhaSfa. AinoaSti fitojellaan heidän poifimiStanfa 
ja autetaan heitä fifiöinfä fvlhoomifeSfa. Sähän toimeen 
fuuluu faiffetn foiraSpytfyjen poiSottaminen mainituista
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peftStä. jlottaSpptfpjen ftaatt afetetaan pefthin ftfiäpptfpjä 
tpontefiäfammioilla. koSfa npt nämdt mehiläiSfanfat tu# 
levät voimallififft, ja foiraffta rupee ilmaantumaan fotona 
olevaiftSfa peftSfä, niin on aifa rumeta uufta parraeja pe# 
ruStamaan. S£ä§fa tarfoituffeSfa otetaan npt fotopefiStä 
pfft ftfiäpptfp, joSfa on jofu ruhtinafammio, taiffa joS 
fellaifta ei löptpift, otettafoon ainoaSti pfft peittämät&in 
ftfiäpptfp, joSfa on vähäfen hunajaa, ja pnnä fen fanSfa 
folme taiffa neljä peitettyä ftfiäpptfpä. k a iffi nämät ftfiä# 
pptfpt harjataan uloSottaeSfa mehiläiftStä puhtaifft, ja ri? 
puStetaan tphjään pefään, johon lifäffi afetetaan muutamia 
pienoja tatffa raameja, vahaliuSfoiUa taiffa välifeinillä 
varustettuina, jonfa tehtpä pefä lentoläpinenfä tppSfäSti 
fuljetaan, ettei roSvoja pääftft turvattomaan huoneefeen. 
(Shtoolla ottaa mehiläiShoittaja mainitulla tavalla mehiläi# 
fta tarpeefft toifen mehiläiStarhanfa peftStä, fuitenfin tar# 
falla vaarinottamifella, ettei jofu ruhtinatar feuraift jouffoa, 
ja antaa, fotiin tultuanfa ja uuben pefän avattuanfa, nä# 
mät pStävät itfe fauniiSti marSfta ovesta ftfään, taiffa 
pubiStaa eli fpfää heitä pefään, fuinfa vaan parhain fopii. 
©ifäiS-ovi afetetaan paifallenfa, mutta ftllä tapaa, että 
mehiläifet estämättä taitavat liiffua mpoSftn fen ulfopuo# 
lella pefäSfä; pefä fuljetaan ja lentoläpi annetaan mpöS 
jääbä fuljetufft toifeen aamuun aSti. Ymmärrettävä on, 
että nuori parvi pifemmin faa ruhtinattaren itfellenfä hau# 
botufft, joS mehiläiShoittaja fohta taitaa antaa fille ruhti# 
nafammion, ja tämä on ainalin hp&bpllifempi. ParaS on 
fentähben että hoittaja vähä atfafemtnin fotona feifovai# 
ftSta peftStä poiSottaa ruhtinattaren phbeStä pefäStä ja tällä 
perustaa uuben mehilätSfanfan; ftllä näin emättomäfft tehtp 
fanfa rafentaa fohta ruhtinafammioita, joita hoittaja mpo# 
hemmin taitaa fäpttää uuften mehtläiSfanfain peruStami# 
fefft ebellä mainitulla tavalla.

c) k u i n f a  o l f ipe f iS tä  faabaan u u f ia parv e ja  
v a s t o in  mehiläisten tahtoa.

2)jierjonin tavan mufaifet olfipefät ovat paremmat
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fuin vanhanaifaifet, mutta huonommat ja vaivaUoifemmat 
fuin ebeUämainitut puusta tehbyt rafennuffet. häistä ni* 
mittain ei faaba uufta parveja muulla tavalla fuin par* 
veilemifen taiffa rummuttamifen fautta. 9le valmistetaan, 
faahattelemiSajan läheStymifeSfä, famaten fuin ebellifetfin, 
nimittäin niin että pienat varustetaan vahapytfynfappa* 
leiliä.

SoS Soittaja tahtoo obottaa parvien tuloa parveile# 
mifen fautta, niin forjataan nämät niinfuin ennen on fa# 
nottu, eli famalla tapaa fuin vanhanaifaiftin olfipeftin, ja 
faavat feifoa fotona. SDlutta joS ilma on fopimatoin par# 
veilemifeen> niin ettei fiitä tahbo tulla mitään, taiffa-joS 
hoittaja, parVeilemiSajan aljettua, obottamatta tahtoo uu# 
fta parveja, niin taibetaan näistä, niinfuin myoS vanhan# 
aifaiftSta olfipefiStä, vastoin mehiläisten halua, rummut# 
tamifen fautta ajaa parven emäpefäStä toifeen majaan.

Sähän toimituffeen on feuraavainen valmistus tar* 
peellinen:

Pari fymmentä aSfeletta emäpefäStä faivetaan maa* 
hän vähäinen matala fuoppa, fiitä fyvyybeStä että pefä 
pyfyy pyStoSfä, foSfa ylöSalaiftn laSfetaan ftihen feifomaan 
taiffa afetetaan paifaUe pohjaton tuoli eli tyhjä falaneliffo, 
jofa on vielä mufavampi. SäUe paifalle laSfetaan vielä 
pitfä, fofoon fääritty ja veteen faStettu fäftliina taiffa 
lafana, jofa ulottuu pefän ympäri, palanen nuoraa ja 
muutamia päretiffuja. SEämän tehtyä mennään fahbella 
tyhjällä, puhtaalla ja fufiUa hierotuUa pefäUä emäpefän 
tyfo, jofa, lentoläven fuljettua, viebään rummuttamifen 
paifaUe. SBanhaUe paifaUe laSfee apumies fohta yhben 
tyhjän pefän, ulfona olevaiftUe mehiläiftUe fofouShuoneefft. 
SKutta joS, emäpefän tyfö tultua, nähbään mehiläisten 
fiUuvan ulfona, niin priiSfoitetaan heitä vebeUä, että me* 
nifivät pefään ennenfuin nostetaan paifaltanfa. SoS ei* 
vät mehiläifet tottele, niin pibetään pefä, johon heitä vaS* 
tafin aivotaan, avofuina heibän aUa, ja fofo jouffo pu* 
botetaan ftihen ftUä tavaUa, että ohufaifeUa tifuUa eli
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rauhalla fauniiSti eroitetaan heitä laubaSta, joSfa fiEuvat. 
SoS heitä istuu pefänfi ulfopuoleEa, niin fyfätään harjalla 
myös nämät, vebeEä priiSfoitettuina, famaan pefään, jo* 
hon toifet pubotettiin. S£ämä pefä laSfetaan hetfefft varjo* 
paiffaan. (gmäpefä fuljetaan, nostetaan paifaltanfa, johon 
tyhjiä pefä afetetaan, niinfuin ennen fanottiin, ja fannetaan 
paifalle, joSfa rummuttaminen on toimitettava, ©inne 
tultua, puhalletaan pari fuuntäybeEiStä favua pefään, jotta 
mehiläifet tuliftvat lafiammafft, ja pefä, johon mehiläifet 
rummutetaan, tuobaan paifaEe, joS ei tämä ennen ole 
tehty, (gmäpefä eroitetaan nyt puufoEa, taiffa muuEa 
ohufaifeEa raubaEa, fiiruuSti mutta varovaifeSti pohjaS* 
tanfa; afetetaan ylöSalaiftn fuoppaan, pohjattomaan tuoliin 
taiffa neliffoon, ja toinen pefä laSfetaan apumieheltä vi*  
fuSti fohta fen pääEe; fäftliina eli raiti (lafana) fääritään 
fiiruuSti pefäin jatfon ympäri ja ftbotaan nuoraEa molem* 
piin peftin vahvasti fiin i, ettei mehiläifet pääfe uloS.

^Suistettava on että pefäin täytyy oEa juuri yhtä 
avarat, niin että hproin fopivat pääliStyfftn, ftEä muu* 
toin ei ruhtinatarta faaba menemään ylös päälimmäifeen 
pefään.

ka ifft näin toimeEifeSti valmistettua, alfaa rum* 
muttaminen.

2lfta toimitetaan ftEä tavaEa, että hoittaja fumpaanfi 
fäteenfä ottaa faffi taiffa folme päretiffua ja näiEä rum* 
muttaa taiffa haffaa emäpefää albalta ylöspäin yltä ym* 
päri, olfiferraSta olfifertaan. koSfa hoittaja, fymmenen 
minutia tätä tehtyänfä, vähittäin on ehtinyt pefän ylifeEe 
fyrjäEe, niin forifee fohtuuEinen parvi eminenfä jo pääli* 
mäifeSfä pefäSfä. Pari minutia levättyä eroitetaan tämä 
nyt varovaifeSti alimmaifeSta pefäStä; laSfetaan avofuina 
maahan ja jätetään näin hetfefft, jona emäpefä, pohjal* 
lenfa laSfettua, fannetaan vanbaEe paifaEenfa, joSta tyhjä 
pefä nostetaan maahan ja emäpefä laSfetaan ftaEenfa. 
Sämän näin tehtyä, mennään nyt uuben parven tyfö rum* 
muttamifen paifaEe. SoS ruhtinatar on joufoSfa, niin on
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myös niin fuuri ofa parmeSta fuin tarmitaan pyfynyt bä* 
nen tyfönänfä; mutta joS ei ruhtinatar feuranut parmea 
uuteen pefään, niin tulemat pian fa iffi lemottomiffi ja Ien# 
tämät emäpefään tafaiftn. SEäSfä tapauffeSfa täytyy uu* 
biStaa rummuttamifen. SSRutta tamallifeSti marSfii nihti* 
natar parmen feuraSfa enfimäifellä rummuttamifella ylös 
toifeen pefään, joS pefät, niinfuin jo fanottiin, omat yhtä 
amarat, niin että fopimat pääliStyfftn, ja rummuttaja tai* 
tamaSti toimittaa afianfa. SoS ymmärretään fa iffi hproin 
meneStyneeffi, afetetaan pefä pobjallenfa, fannetaan penfille 
ja fioitetaan feifomaan emäpefän rinnalle, ftllä tamalla että 
fumpifin faa puolen emäpefän entifeStä eli manhaSta pai* 
faSta. SoS jouffo mehiläifiä lenfimät uubeSta pefäStään 
tafaiftn emäpefään, ennenfuin näin faatiin paifallenfa, niin 
ei fe ole mabingoffi. (SmäpefäSfä on nimittäin paljo muna- 
ja touffa-pytfyjä, jotfa paremmin ebiStymät joS fuurempi 
lufu fanfaa on pefäSfä niitä hautomasta, niin että hänestä 
mieläfin taitaapi famalla tamalla ottaa toifen parmen, joS hoit* 
taja näfee fttä tarmitfemanfa ja emäpefän marat fttä fannatta* 
mat. SEämä toifen parmen ottaminen pitää aina tapabtu* 
man 14:Sta päimänä, jälfeen enftmäifen parmen otettua, 
foSfa nuoret ruhtinataret antamat fuuUa huutonfa. SJlutta 
joS fanfa ennen enfimmäiStä rummuttamista olift rafenta* 
nut ruhtinafammtoita, niin taitaa toinen parmi jo ennen 
olla roalmiS lähtemään emäpefäStä. ParaS on fentähben 
että hoittaja atfaifemmin rupee fuultelemaan joS nuoret 
ruhtinataret antamat fuuUa huutonfa. Grnftn otetuSfa par* 
meSfa, jofa feurattiin hebelmällifeltä emältä, fanfa fyllä 
pian farttuu. koSfa tämä nyt puolefft feifoo emäpefän man* 
halla paifalla, niin pyfymät mehiläifet hpw>tn bäneSfä. 
SKutta toinen parmi, jofa emäpefäStä otetaan rummutta* 
mifella, täytyy peftnenfä mälttämättömäSti fohta, fummtn* 
fin ajafft, ftirettää pari menäjän mirStaa mehiläistarhasta, 
muutoin mehiläifet pian emäpefään palajamat tafaiftn.

Paifalle faatua, peitetään pefä hatulla, lentoläpi ama* 
taan ja työ on päätetty.
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Söaiffa ebeHä mainittu työ taibetaan jofa hetfi päi# 
n>aä§fa toimittaa, on ehtoopuoli, fetto neljän ja fuuben 
välillä , foveliain aifa, fiitä fyyStä että mehiläifet ftlloin 
ovat lafiammat.

Rummuttamifen fautta faabaan ainoaSti faffi parvea 
jofaitfeSta emäpefäStä; mutta uftampia ei oliftfaan hpöbyl# 
linen ottaa yhbeStä pefäStä.

f u i n f a  meljtfätglajt taibetaan parantaa.
Stalian valtafunnaSfa löytyy eri laji mehiläifiä, jotfa 

fyyStä fehutaan lafiammafft ja viriämtnäfft fuin täällä 
vanhuubeSta fotoperäifet faffalaifet, joibenfa muinainen ifän# 
maa on «Syyrian valtafunta. SJJainittuja italialaifia me# 
hiläiftä on nyfyifinä aifoina levitetty ympäri maan piirin, 
aina «Suomenkin pohjoiftlle tienoille.

9le ovat yhtä fuuret fuin fotoperäifet, joS ei eineen 
fuuremmatfin, vaalevammat ja feltafen firjavat.

SoS ei ftnulla ennen ole mehiläifiä ja mieleS tefifi 
ruveta mehiläiShoittajafft, niin taibat tästälähin pian 
«SuomeSfafin faaba oStaa fofo parven italialaifia ntehiläi# 
ftä, joSta Surun «SanomiSfa ebeSpäin faat lifemmän tie# 
bon. SEUutta joS ftnulla jo ennen olift fotoperäifiä mehi# 
läifiä ja tahtoifit niitä muuttaa italialaiftfft, niin taitaa 
tämäfin tapahtua. 2Cfta toimitetaan fahbella tavalla, fui# 
tenfin enfin ftllä ehbolla, ettäS ostat hebelmällifen italialain 
fen ruhtinattaren, ynnä muutamain taiffa patin tuhanen 
italialainen reifufuntppanin fanSfa.

1. So S  nyt ainoaSt i  olet to im i t t a n u t  itfel# 
lefi  i ta l ia la i fen emän muutam i l la  reifufumppa# 
n i l la ,  niin ota vanha emä pois fiitä fotoperäifeStä pe# 
fäStä, jolle tahbot antaa ttlfomaalaifen. koSfaS nyt näet 
mehiläisten faipaavan fabonnutta emäänfä ja fuulet heibät 
ruifuttavan murheeSfanfa, niin täytyy ftnun famarifaS 
avata vähäfen laatifan, joSfa vieraat mehiläifet ovat, ja



64

fulfea ruhtinattaren ynnä folrnen taiffa neljän tpfintefiän 
fanSfa rubtinabäffiin. gaatifan väbäfen avattuaS, fopii 
puhaltaa fuun täpben tupafan-favua ftihen ftfäUe. SoS 
npt, fannen avattua, faat ruhtinattaren fiin i laatifaSta, 
niin pistä hän fohta ruhtinahäffiin. Samaten mpoS fofo 
jouffonfa. SJJutta joS pääfevät fpnftStäS, niin he fohta 
lentävät affunalle, joSta heität fuitenfin faavutat. £ä# 
ntän toimellifeSti tehtpä, laSfetaan ruhtinahäffi rouvinenfa 
feuroinenfa pefään, pienoille taiffa raameille, joista pfft 
taiffa fafft peitelautaa ennen poiSotetaan.

SoS taaS fatfot fen foveliaammafft fulfea rubtinatta# 
ren touffapptfplle ”piipunfanneUa”, niin ota foveliaS touffa# 
pptfp emättomäStä pefäStä ja afeta, ruhtinattaren "piipun# 
fannen” alle fuljettuaS, mainittu touffapptfp paifallenfa 
pefään tafaiftn. ParaS on joS taUainen pptfp filluu lif i 
ovea, joSta fe ainoastaan phbellä tahi fahbella pptfpllä 
eroitetaan. SRäin pitfälle tultua, taibat fulfea oven ja 
jättää pefän ftllenfä toifefft päiväfft. Sölutta npt täptpp 
peräänfatfoa, joS fanfa on vastaan ottanut uuben emän 
valtiaffenfa. S^iinfauvan fuin mehiläifet fafialta ja le# 
vottomana oleSfelevat ruhtinahäfillä taiffa piipunfannella, 
nävertäen päätänfä rautalanfaa vastaan, ja fuulet fuhife# 
van äänen, foSfaS pibät forvaS lifellä häffiä taiffa touffa# 
pptfpllä olevaa "piiputifantta”, joStaS tuSfin faat heitä 
pafenemaan, niin ovat mehiläifet vihaifet ruhtinatarelle. 
SoS fttä vastaan pfftnäifenä ja levollifena istuvat häfillä 
eli ”piipunfanneUa” levittäin ftipiänfä hajaalle, niin on 
fanfa fuoStunut uuteen emäänfä ja omistanut hänen hallit# 
tarefft. Äuitenfin ei ole hpvä häntä fohta vapautettaa 
vanfiubeStanfa, ftllä ufein tapahtuu että bän, päästettynä 
vanfiubeStanfa, bämmäStpffeStä ja pelvoSta rupee buuta# 
maan, joSta mehiläifet fiufuStuvat, niin että rpntävät hä# 
nen ja niin louffaavat taiffa tappavat hänen. ParaS on 
vtelä jonfun päivän pitää häntä vanfiubeSfa, mutta niin 
että bäfin fuu (joS bän pibetään häfiSfä) fuljetaan ainoaSti 
ohufaifeEa vabalehbellä, jofa ftihen formilla fiinitetään,
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ja jonfa mehiläifet itfe r i f f i  pureSfelevat* Spyrvä on tofi 
pännäveitfellä arvata piffuifen läven mainittuun vahaleh* 
teen, taiffa pptfppn, joS ruhtinatar on fuljcttu fannen alle 
pptfpllä* Mehiläifet rupevat pian tätä reifää avaroitfemaan 
fifft että pffittäin taitavat fäpbä ftfäUe tervehtämään ruh* 
tinatarta, jonfa tptpväifenä ja mielifuoftolla itfe pian va* 
pantavat vanfihuoneeStanfa, ja hän taitaa tällä tavalla 
vapautettuna aina ilman vaaratta filmäillä uutta fanfaanfa 
ja majaanfa.

Muistettava on, että joS ruhtinatar oli fuljettu häf* 
f  iin , niin afettafoon hoittaja, häfinfuun vahalehbellä ful* 
jettua, häfin raameille eli pienoiEe ftllä tapaa, että häfin 
fuu faa ftanfa fabben pptfpn välipaifan plitfe.

goptpppä niitäfin mehiläiShoittajia, jotfa ei ollenfaan 
pibä ruhtinatarta vanfiubeSfa, vaan antavat murhetto*
mana hänen juosta pefään mehiläisten feSfellä, fohta fuin 
nämät raivoen ja ruifuttaen ovat ilmoittaneet faipauf* 
fenfa fabonneeSta emäStänfä* SuSfaSfanfa ja murheeSfanfa 
mehiläifet toftn joSfuS pelaStajananfa uuben emän alamai* 
fuubeSfa vastaanottavat; mutta ufeimmin tapahtuu että 
he hänen fiufuSfa fohta tappavat* ©enpätähben on tällai* 
feSfa tilaSfa aina paraS neuvo ajafft fulfea vieras emä
häffihin taiffa ”piipunfannen” alle touffapptfplle* Ufein 
fuoStuvat mehiläifet uuteen emäänfä pifaifeSti, ufein tpö* 
läStt vaSta fahben eli folmen päivän perästä* Mutta
välittäin ovat t)e niin vaStahafoifet, että ruhtinatarta täp* 
tpp pitää vanfiubeSfa fahbeffan päivää ja enemmänfin*

Mehiläisten fuoStuminen uuteen ruhtinattareen tulee
fefä ruhtinattaren että hetbän tilasta* SoS emättomällä 
fanfalla ei ole felvollifia mehiläiSmatoja, joista taitaifivat 
hautoa itfellenfä emän, ja joS et tpöntefioiStä jofu vielä 
ole ruvennut munimaan; joS fanfalla on tieto emättömpp* 
beStänfä, ja heille annetaan vuoben vanha taiffa vielä 
vanhempi emä, niin fuoStuu fanfa pian häneen* Mutta 
toiftn on afta, joS ruhtinatar vaSta äSfen on häänfä pitä* 

äftefrilätSfyoibon Oletus* 5
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npt, taiffa joS hän roielä on peräti hebelmätöin. SäSfä 
tapauffeSfa on fuoStuminen häneen työläämpi, eifä niin 
pifaifeSti menesty. SoS emättomällä fanfalla on felroolli* 
fta mehiläiSmatoja uuhen ruhtinattaren hautomifeffi, mutta 
roielä ei olift rafentanut itfellenfä ruhtinafammioita, niin 
»vastaanotetaan fohta roanha ruhtinatar; mutta joS fanfalla 
jo olift ruhtinafammioita, ja erinomattain joS nämät jo 
oroat peitetyt, niin tapetaan ruhtinatar, roaiffa hän jo olift 
muutaman päiroän oleSfellut mehiläisten feaSfa ja ruroen# 
nut fammioihin laSfemaan muniafin. SEBtelä tyoläämmin 
fuoStuu tällainen fanfa hedelmättömään taiffa airoan ny# 
fyjään tiineeffi tulleen ruhtinatareen. ParaS on fentähben 
että hoittaja ottaa pefäStä uloS fa iffi fifiäpytfyt ja häroit* 
tää fa tffi ruhtinafammiot, ennenfuin roanftubeSfa oleroa 
ruhtinatar roapautetaan.

2. So S f i tä roaStaan i ta l ia la i fen ruht inai ta*  
ren fanSfa olet faanut puolen to i s ta  ta i f fa  pari  
tuhatta mehi lä is tä ,  niin fopii parhain toimittaa aftan 
tällä taroalla:

£>ta tyhjä mehiläiSpefä, afeta ftihen, lentoläroen foh* 
talle, tyhjä roahapytfy fotoperäifeStä pefäStä; fttä lifin  ri* 
puStetaan ftihen ftfiäpytfy, joSta mehiläifet oroat poiSfars 
fotetut ja joSta mchiläiSpojat jo oroat roalmiit matelemaan 
uloS, ja roiimein roielä hunajapytfy, jofa myoS täytyy olla 
puhbaS mehiläiftStä. SEämän tehtyä annetaan italialaifen 
joufon marSfia pefään, johon fyllä mielellänfä meneroätfin, 
joS aroaat laatifan, joSfa roanfina oleSfeleroat, ja afetat 
fen pefään. SoS tarroitaan, niin tairoutetaan he noyryy* 
teen ja totteleroaifuuteen roähällä tupafan-faroulla. ParaS fui* 
tenfin oliS tämän faifen toimittaa omaSfa famariSfanfa, 
etteiroät nämät fa lliit eläroät pääftft lentämään pois. 9le 
jotfa lentäroät famarin affunalle, lafaiStaan hanhen fulalla 
roebellä täytettyyn roatiin, joSta on föyfätnen heitä, fiirtää 
pefänfä pohjalle, joSfa nyt pyfyroät ja pian roirfiStyroät. 
Raamit taiffa pienat peitetään nyt; oroet ja lentoläpi fuls 
jetaan ja pefä roiebään paifallenfa, joSfa lentoläpi fattniilla
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ilmalla tunnin perästä taibetaan aroata. .£yroä oltft joS 
tämä pefä faift ftanfa roähä erilleen toifista.

huutaman päiroän fuluttua, foSfaS näet mehiläi# 
fet, roaiffa roielä yfftttäinfi, hajalla isturoan hunajapyt# 
fyn tafapuolella, niin annetaan roielä pfft peitetty touffa# 
pytfy. SBiiben eli fuuben päiroän perästä taibat, uuben 
parroen roahroiStamifefft, yhtä päätä antaa fafft peitettyä 
touffapytfyä, ja folmen eli neljän päiroän roielä fuluttua, 
roieläfin neljä. Säilä taroalla taibat ftnä furoella, foSfa 
mehiläiSpojat ilman mehiläisten hautomista peitetyistä farn# 
mioiSta mateleroat uloS, fahben roiifon fulueSfa itfellefi toi# 
mittaa rooimaffaan italialaifen mehiläiSfanfan. 2lluSfa oroat 
melfein fa iffi työntefiät fotoperäiStä fufua, mutta ennen# 
fuin fyffy loppuu, löytyy jo fuuri jouffo italialaifia ja feu# 
raaroana feroäänä et enää fefäfuun lopulla löybä ainoata# 
faan mustaa mehiläistä fellaifeSfa mcfnläiSpefäSfä. Pytfy# 
jen afettamifeSfa uuteen pefään älföön hoittaja roaan mil# 
lään muotoa unhottafo tarfaSti peräänfatfoa, ettei ainoata# 
faan fotoperäiStä mehiläistä feuratft ftihen, jotta ruhtina# 
tar faift henfenfä pitää.

k o S fa S  nyt tiebät fu in f a  enfimmäinen itä# 
l ialatnen par roi funta taibetaan perustaa mehi# 
lä iS tarhaS faS,  n i i n  tahbon roielä näyttää fu in fa  
to i fe t f i n  fotoperäifet parroet f i inä taibetaan muut# 
taa i t a l t a l a i f i f f i  ta i f fa  fel tai fen f i r ja ro i f f t .

kotoperäisten mehiläisten muuttaminen italialatftffi 
on fuitenfin aina työläs ftitäfin fyyStä, että ruhtinattaren 
fiittäminen tapahtuu ylhäällä ilmaSfa, ja että fotoperäinen 
foiraS pifemmitt fuin italialainen taitaa tämän aftan mat# 
faanfaattaa, että niitä aina on enämpi ftihen aSti fun itä# 
lialaifet tarpeefft fartturoat. (gnftmäifenä rouonna faabaan 
fentähben taroallifeSti uftampia fellaifta emiä, jotfa, roaiffa 
itfe oroat fyntyneet puhtaista italtalaifiSta roanhimmiSta, 
fuitenfin fynnyttäroät naaraSmehtläiftä (ruhtinattareita ja 
työnteftöitä) fefalaifeSta luonnosta, joS fotoperäiSten toi# 
raSten fanSfa häitänfä pitämät. Sämä mehiläisten fefa#
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lainen luonto tunnetaan fiitä, etteivät nuoret mehiläifet ole 
yhtä feltafet fuin vanhemmat puhtaat italialaifet. SEdutta 
fellaifet emät, jotfa näitä fefalaifta naaraSmehtläifta fpnnpt# 
tävät, eivät fuinfaan ole hyljättävät, vaan on fe ainafin 
hpobpllifempi antaa tällaifen emän jofaiffelle fotoperäifelle 
parvifuntialle fuin joS annettaift hänen pitää vanhan emän 
omasta fuvuStanfa talvefft. -9tämät fefalaifta naaraSme# 
hiläifta fpnnpttäväifet emät ovat nimittäin toifena vuotena 
fiitä hproät, että aina fpnnpttävät puhtaita italialaifia foi# 
raffta. SEämä näfpp npt fentieft tnieleStäS mahbottomaffi 
että fama emä fpnnpttäifi naaraSmehiläifta fefalaifeSta luon# 
noSta ja foiraffta puhtaasta italialaifeSta luonnosta. -Blutta 
joS muistat mitä mehiläisten luonnon tieteeSfä jo fanottiin 
ruhttnattareiSta, nimittäin että he, vaiffa häälennoStanfa 
palajaifivat fiittämättomänä ja nitnmuoboin jäifivat hebel# 
mättomiffi, fuitenfin foiraffta fpnnpttävät, niin taibat tofi 
helposti pmmärtää, että foiraffella, juuri tämän omituifen 
fpntpmifenfä fuhteen, aina on fama luonto fuin emällä, 
jofa hänen fpnnptti, ettei hän ifäStä mitään tiebä.

SoS npt mainitut, fefalaifta naaraSmehiläiftä fpnnpt# 
täväifet, emät totfena vuotena potS otetaan, foSfa he ovat 
fpnnpttäneet joufon foiraffta, ja famain pefäin ftftäpptfpille 
afetetaan puhtaita italialaifia ruhtinafammioita, niin fpntpp 
näistä pian puhtaita italialaifia ruhtinattareita, jotfa mpoS 
pian tehbään hebelmälliftfft niiltä puhtailta italialaifilta foi# 
raffilta, joita npt löytyy jofaitfeSfa pefäSfä.

SEäStä npt taibat pmmärtää että afta on tpoläS. SoS 
mehiläiShoittaja afuu vähinänfä runfaan «Suomen virstan 
toifiSta mehiläiShoittajiSta, luonnistuu afta tofi vähem# 
mällä vaivaa. Suutta joS toifia mehiläiShoittajia afuu 
vielä lifempänä, joilla on fotoperäiftä mehiläifiä, niin täp# 
tpp ftnun, jofa italialaista mehiläiSfufua harrastat, toimit# 
taa aftaS niin taitavasti, että italialaifiSfa peftSfä foiraf# 
fet ja ruhtinattaret jofo fpntpvät feväällä aifafemmin fuin 
fotoperäiftSfä peftSfä luonnollifen lifääntpmifen fautta tapah# 
tua taitaa, taiffa vielä jälfeen foiraSten furmaamifen fu# 
ven loppupuolella.
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SDle tahtomme npt enfin puhua f i i tä  f u in f a  
i t a l ia la i f ia  fo i ra f f ta  fevääl lä faabaan fyntymään  
ai fafemmin f u in  fotoperäi f iä.

SoS italialainen parvi on elänyt talvifauben, mutta 
fevoääHä on väfjälufuinen, niin täytyy häntä aifaifttt vah# 
viStaa valmistuneilla touffapytfyillä fotoperäifiStä mehi# 
läiSpeftStä. koSfa nyt mehiläifet jo nähbään vahvasti 
alfanneen houfuja fantamaan (fofoilemaan fuffaftemen jau# 
hoja), niin afetetaan mainittuun italialaifeen pefään yffi 
tyhjä foiraSfammioilla varustettu fifiäpytfy fellaiSten ftfiä# 
pyttyjen välille, joiSfa löytyy tyontefiäftfioitä, ja tnehiläi# 
fet ruöfitaan veteliä fefoitetulla hunajalla, joSta puolen 
naulaa erältä, tifuilla peitettynä, pannaan pefään vähäi# 
feSfä ruuheSfa. «gjyobylliStä on myoS tyveneeUä paifalla 
mehiläistarhaan afettaa fuffajauholla täytettyjä pytfyjä, taif# 
fa, joS fellaifta ei ole tarpeefft, hienoilta nifujauhoilla täy# 
tettyjä pytfyjä. SoS taaS nifujauhoiStafin olift puutos, 
niin fopii hätävarafft hienoilla faurajauhoilla täytetyn pyt# 
fyn hetHe afettaa paifalle. AinoaSti näin on heittäjälle 
mahbolliSta fetjoittaa ruhtinatarta aifafemmin munimaan 
foiraSmunia. SoS tämä on menestynyt, niin täytyy 
hautomista varten muuttaa ebellämainitun foiraSfammioilla 
varustetun ja nyt ftfiöillä täytetyn pytfyn fellaifeen foto# 
peräifeen pefään, joSta emä on poiSotettu; ftllä joS ilma 
muuttuu fylmäffi, niin tapahtuu ufein että mehiläifet fääS# 
tämättä vetävät fifiät uloS fammioiStaan, joS luulevat 
omaffi elatuffeffenfa tarvitfevan' hunajanfa, jota vastaan 
emättomiSfä peftSfä mehiläifet ainafin mieluifeSti fuojelevat 
ja ruoffivat foiraSftfiöitä. SoS fuurin ofa foiraSfammi# 
oiSta ovat munilla varustetut,

n i in  on nyt  ai fa han f f ia  i t fe l lenfä nuoria 
i t a l ia la i f ia  ru h t in a t ta re i t a ,  jofa tällä tavalla toimi# 
tetaan:

StalialaifeSta pefäStä otetaan neljä ftfiäpytfyä, joiSfa 
on nuoria peittämättömiä tyontefiätouffia, ja näitten fiaan 
annetaan mainitulle pefälle paifalla yhtä monta touffapyt#
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fpä fotoperäifiStä peftStä, parroen roafjroiStuffefft. SOcutta 
mainituilla neljällä italialaifella ftfiäpptfpllä perustetaan npt 
fafft uutta parroea ftUä taroalla, että fal)teen roäSäifeen pe# 
fään ripustetaan fumpaanfi fafft näistä pptfpiStä, ja nii# 
Sin ^nataan taiffa lafaiStaan fotoperäifiStä pptfpiStä jouffo 
nuoria mehiläifiä ebellä mainitulla taroalla, jonfa teStpä 
pefä fuljetaan, mutta niin ettei meSiläifta tufaSuteta, ja 
pefät nostetaan pimiään Suoneefeen, joSfa annetaan Seibät 
feifoa rouorofauben, jotta meSiläifet tulifiroat lafiotfft, en# 
nenfuin päästetään lentelemään, ftllä muutoin Se pian Sa# 
jooroat. SEämän ajan fuluttua uubet parroet roiebään me# 
SiläiStarSaSta ruotfin roirStan matfaa fopiroaan paiffaan, 
joSfa lentoläroet aufaiStaan. ©eitfemäntenä päiroänä f  at# 
fotaan fuinfa monta ruStinafammiota meSiläifet oroat ra# 
f  entäneet. 9ltin monta fuin Soittaja näistä, toifta louf# 
faantatta, taitaa leifata irt i ,  pStä monta roäSäiStä uutta 
parroea faa San fal)beffantena päiroänä perustaa, ©ifiä- 
ja Sunajapptfpjä niinfutn mpoS meSiläiftä tarroitfee tätä 
roarten fotona feiforoaiftSta fotoperäifiStä pefiStä foSta tuot# 
taa paifalle. Rämät mainituilla ruStinafammioilla näin 
perustetut parroet afetetaan mpoSfin rouorofaubefft feifomaan 
pimiään Suoneefeen. Sämän ajan fuluttua Se ftoitetaan 
paifallenfa feifomaan ja lentoläroet aufaiStaan. kptnrne# 
nentenä päiroänä fatfotaan, joS näin perustetut parroifun# 
nat oroat fuoStuneet ruStinafammtoiSinfa, joita fellaifeSfa 
tapauffeSfa oroat ottein fiinittäneet. ©illoin tällöin näS# 
Pään jofu näistä Säroitettpnäfin. ÄoSfa näin paSoin on 
fäpnpt, on paraS furi ajaa meSiläifet pois pefäStä ja an# 
taa Seibän mennä miSin roaan taStoroat; mutta pefäSfä 
oleroat pptfpt muutetaan tcifiin pefiSin. SBiSboin roiebään 
emätoin pefä, joSfa foiraffet jo oroat SengiSfä, uuteen me# 
SiläiStarSaan, joSfa roiimein perustetut nuoret italialaifet 
parroet feiforoat. Sänne tuotua afetetaan mainittu pefä 
niin erinänfä toifista fuin maSboIliSta, ftllä foiraffet Ien# 
täroät muutoin toiftin peftSin, joiSfa täSän aifaan Se roar# 
maan tapetaiftin.
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SoS fa iffi tahon aSti on menestynyt, ja fää on 
felfiä ja lämmin, niin nuoret italialaifet ruhtinataret pian 
hebelntällifefft tehbään ita lia la ilta foiraffilta ennenfuin foto# 
peräifet foiraffet näyttäjät itfenfä.

kehoittaaffenfa fefä nuoria rul)tinattareita että foi# 
raffta aamupuolella päivää häitänfä pitämään, ennenfuin 
he itfeStänfä ftihen ovat luonnoStanfa taipuroaifet, fopii 
pienellä ruiSfulla lentoläveStä ruiSfata mähäfen lämpymällä 
vebellä fefoitettua hunajata: enftit jofaitfeen pefään, joSfa 
löytyy nuori hebelmätöin ruhtinatar ja viimein myös fii# 
hen, joSfa italialaifet foiraffet ovat. Sämä menetys on 
fiitä fyyStä tarpeellinen, että foiraffet pifemmin lentävät 
uloS pefäStä fuin ruhtinataret fefä myös tähän aifaan 
vuotta pian palajavat pefäänfä tafaiftn.

kuin nuori italialainen ruhtinatar on ruvennut mu# 
ntmaan, muutetaan hän perheenenfä peftnenfä fohta van# 
haan mehiläistarhaan ja nuori parvi vahvistetaan vai# 
miStetuilla (peitetyillä) touffapytfyillä, niinfutn ennen on 
fanottu.

So S  jofu fuvett  loppupuolel la tahtoo enen# 
tää i ta l ia la i f ia  p a r v t f u n t ia n fa  ruht inafammi#  
oi l la,  foS fa  fotoperäifet mehiläi fet jo ovat  pois# 
far fot taneet  f  o i ra f f ian fa ,  n i in  toimi tetaan afia 
täl lä t a va l la :

kohta feväällä fioitetaan fafft fotoperäiStä pefäfun# 
taa, joilla ei enftnfään ole foiraSpytfyjä, fappaleen matfaa 
toifista peftStä. kahben vtifon fuluttua ruvetaan fatfe# 
letnaan joS fotraSfammioita on rafennettu ja joS fammtoi# 
hin on muuta laSfettu. SoS näin olift laita, niin täntä 
foiraS vaha leifataan pois. kefäfuun lopulla tehbään mo# 
lemmat parvet emättomiffi. kummallafin emällä taitaa 
hoittaja perustaa uuben mehiläiSfanfan. Yhbeffän taiffa 
fymmenen päivää fen jälfeen vielä fuluttua, hävitetään 
fa iffi ruhtinafammiot matnitttiSfa emättömiSfä peftSfä, ja 
italialaifiSta peftStä, joihin ftlloin tällöin on foiraSpytfyjä 
ripustettu, otetaan ne, jotfa ovat ftftöillä varustetut, ja
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afetetaan emättömiin pefthin hautomista varten. 9lpt pi* 
betään ftttä vaari, että viimein mainitut pefät ppfpiftvät 
hpvtSfä voimtSfa, fefä hunajan että tpöntefiäin puolesta, 
foSfa föphiSfä, emättömtSfä mehiläiSfanfoiSfa foiraffet ufein 
havaitfematta fatoovat. SoS eivät nämät molemmat pe* 
fät oman vireptenfä fautta rifaStuifi hunajasta, niin an* 
netaan heille hunajapptfpjä toifista peftStä, ja tpöntef töitä 
enennetään heille fen fautta, että ftlloin tällöin annetaan heille 
touffapptfpjä fotoperäifiStä peftStä. Älföön hoittaja vaan 
millään muotoa unhottafo hävittää niitä ruhtinafammioita, 
jotta mehiläifet näistä fifiäpptfpiStä taitavat rafentaa.

©lofuun feSfipaifoilla tehbään vielä fafft fotoperäiStä 
parvea emättömifft. SlätStä otetaan fa iffi fifiäpptfpt, ja 
tehbään fellainen vaihetuS, että italialaifeSta pefäStä fa iffi 
fifiäpptfpt otetaan uloS, jaetaan fahteen ofaan, joista 
pfft ftoitetaan phteen, toinen toifeen emättömään pefään, 
jota vastaan mainittuin emittömien pefäin ftfiäpptfpiStä 
pfft ofa ftoitetaan italialaifeen pefään, toinen johonfuhun 
toifeen. Grmättömät rafentavat npt ruhtinafammioita. 
Sftutta foSfa fumptfin näistä perhekunnista ainoaSti tar* 
vitfee phben ruhtinafammion, niin leifataan pfjbeffäntenä 
päivänä Cfen jälfeen fuin pefät tehtiin emättömiffQ maini* 
tuista ruhtinafammioiSta niin monta fuin toifia louffaa* 
matta fopii pptfpiStä i r t i ,  ja perustetaan niillä uufta par* 
veja, taiffa ftoitetaan ne fotoperäifiin pefthin, jotfa enfin 
tehbään emättömifft. koSfa npt nuoret ruhtinataret fpn* 
tpvät, tulevat he pian hebelntällifefft, joS fää on lämmin 
ja felfiä, että taitavat häitänfä pitää, ja ulfomaalatfta 
herroja futfua häihinfä.

9tiinfuin jo ennen fanottiin, taitaa mehiläiShoittaja 
enftmäifenä fuvena faiffitn fotoperäifiin pefthtn, ruhtinat* 
taretn vähittäin niistä poiSotettua, ftoittaa italialaifia ruh* 
tinafammioita; antaa niistä pian fpntpneet nuoret ruhttnatta* 
ret phbiStpä fotoperäiSten foiraSten fanSfa, ja nttnmuoboin 
tulla fefalaifta naaraS-ntehiläiftä fpnnpttäväififft emtfft, foSfa 
fumminfin fpnnpttävät fefoittamattomia italialaifia fotraf*
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fta. ©euraaroana rouonna on nimittäin näillä r u s i n a t t a *  

reiUa, juuri tästä fyyStä, fama armo fuin niilläfin, jotfa 
omat yhbiStyneet puhtain italialaisten foiraSten fanSfa, 
joS hoittaja maan, uuften parroien peruStamifeffi, aina ot* 
taa ruhtinafammiot fefoittamattomaSta italialaifeSta perhe* 
fttnnaSta, ja fttä myöben fuin fefataiSten emät oroat fot* 
raffta fynnyttäneet, ja fefoittamattomiSfa perhefunniSfa on 
roara ruhtinafammioiSta, poiSottaa fefalaifta naaraS-mebi* 
läiftä fpnnpttäroäifet emät ja näin emättömille perbefunnille 
antaa jonfun mainituista ruhtinafammioiSta, niin pian 
fuin mehiläisten menetyffeStä näfpp, että he faipaaroat 
poiSotettua emäänfä.

©d)roeijiSfä toimitetaan tämä roaihetuS roielä toifel* 
lafin taroalla, jonfa myös omin filmin olen nähnpt bprotn 
menestymän.

Stalialaifeen pefään, jolla on fellainen emä, jofa on 
fyntynyt fefoittamattomiSta ita lia la ilta  roanhemmiSta, fefä 
hebelntällifefft faatettu italialaifelta foiraffelta, ripustetaan 
feroäällä tyhjä roabapytfy, jofa on roaruStettu fauneilla 
työntefiäfammioilla ja afetetaan ftfiäpytfyjen feSfelle mai* 
nittuun mehiläiSpefään. kabben taiffa folmen päiroän pe* 
räStä oroat fammiot mainituSfa pytfySfä munilla täybelli* 
feStt roaruStetut. 9lyt poiSotetaan ruhtinatar, ja hänelle 
perustetaan toinen perbefunta ftllä tapaa, että mebiläiftä 
ja pytfyjä otetaan muista peftStä. SöiuniUa äSfen roaruS* 
tettu pytfy leifataan tafaifeSti poiffi, folme taiffa neljä 
tuumaa alifeSta fyrjäStä. Alinen ofa fiinitetään ylöSalat* 
fin fäännettynä roähäifeen fopiroaan raamiin, ja molemmat 
ofat ripustetaan fifiäbuoneefeen famaan pefään tafaiftn. 
9tyt fyotetään tämä perbefunta ftllä taroalla, että yfft naula 
roebellä fefoitettua hunajaa roäbäifeSfä ruuheSfa jofa ehtoo 
afetetaan pefään. SSäbän tarpeefeen fopii myös roebellä fu* 
lattua fofuria fyöttää mebilätftEe, joS hunajasta olift puu* 
toS, taiffa roalfoista ja firfaSta perunaftirappia (Clycose). 
Perunafiirappia roalmiStetaan mehiläiftlle ruuafft (aina) 
tällä taroalla:
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7 kortteliin perunafttrappiin fefoitetaan 3 l /2 korttelia 
fiehumaa mettä ja 12 pifaraa Ananas 6teriä, jota aptee# 
fiStä faabaan.

Sleljäntenä taikka miibentenä päimänä peräänkatfotaan, 
joS ruhtinakammioita on tarpeefft rakennettu, joka tamalli* 
feSti aina tapahtuu, joS fää on ollut lämmin ja fomeliaS.

SoS kakft eli kolme ruhtinakammiota olift aiman liki 
toinen toiStanfa rakennetut, niin poiSleikataan kohta ne, 
joita ei toifta loukkaamatta ebeSpäin taibettaifi poiSottaa. *

YhbeStoiStafymmenentenä päimänä peitetään ruutina* 
fammiot "piipunfanftlla”, joS nimittäin mainitut ruhtinas 
fammiot omat niin rafennetut että ”piipunfannet” hpnnn 
fopimat fiinittää fifiäpytfyn mälifeinään. k a iffi muut ruhti# 
nafammiot poiSleifataan pännämeitfellä mifuSti ja fiemäSti 
fiUä tapaa, että eineen mälifeinäStä feuraa myötä. SoS ruh» 
tinafammio uloSottamifen toimeSfa olift tafapuolella faanut 
pienen lämen, niin täytetään läpi kauniisti pehmitetyEä 
madalla. 9läin uloSleifatut ruhtinafammiot lasketaan peh* 
miän liinaifen tifan päälle lähellä feifoman pefän pcitelau* 
boille, joSfa on lämmin, fifft että fa iffi ruhtinafammiot, 
joita ei paifallanfa fomi ”pitpunfannella” peittää, omat 
uloSleifatut, ja muistetaan ettei niitä millään muotoa faa 
pubiStaa eli likistää, joSta niiSfä olemat ftfiät pian kuoli# 
ftroat. SoS nyt mainitut ruhtinakammiot kaikki omat uloS# 
leifatut, niin kimitetään ne ftfiäpytfyhyn famaan pefähän, 
joSta otettiin, foSfa mehiläiShoittaja enfin formella taiffa 
lämmitetyllä fomeliaalla puu-noppulalla mälifeinään faaffa 
taitamaSti on painanut fopimaifen lämen pytfyhyn. koSfa 
nyt ruhtinafammio ftemäSti on fomitettu ja fiinitetty pyt* 
fyyn, että filluu mähä alaspäin, niinfuin mehiläisten on 
tapana niitä rakentaa, niin kumotaan ”piipunfanft” fen 
ylitfe ja painetaan fiertäen mälifeinään faakka, johon hie* 
noSti kiinitetään. SJlutta toimittakoon mehiläiShoittaja tä* 
män työn niin taitamaSti, että ruhtinakammion päätä ei 
tukita ”piipunfannella”, jotta ruhtinatar estämättä taitaifi 
kammiosta mabella uloS. koSfa fa iffi ruhtinafammiot näin
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oroat yhteen taiffa fabteen pytfyyn fannen alle fuljetut, 
niin ripustetaan nämät pytfyt ftfiähuoneen feSfipaifalle, ja 
raamit taiffa pienat peitetään toimellifeSti, että pefä pyfyifi 
lämpymänä. kabben päiroän perästä fatfotaan, joS jofu 
ruhtinatar on mabellut uloS fammioStaan. SoS jofu nä# 
fyift ulfona fammioSta liiffuroan "piipunfannen” alla, niin 
otettakoon uloS ja fäytettäföön. (Samalla tapaa toiStenfi 
fanSfa tebtäföön, aina fttä myöben fuin roalmiSturoat, fifft 
että fa iffi rubtinattaret oroat mabelleet fammioiStaan. Y ff i  
jätetään arroattaroaSti fuitenfin emäpefään.

Sfitnfuin ennen on fanottu on ainafin airoatt roaa# 
rallista antaa bebelmättömän ruhtinattaren ybbelle fanfalte, 
jolla ennen on ollut bebelmällinen emä. ©entäbben tah# 
bon nyt myös fanoa fuinfa näitä nuoria bebelmättömiä 
rubtinattareita ilman roaaraa taibetaan fäyttää. SoS tah# 
bot antaa nuoren bebelmättömän ruhtinattaren parroifun# 
nalle, jolta roanba emä on otettaroa, niin poiSotetaan rnai# 
nittu roanba ruhtinatar fafft taiffa folme päiroää ennen# 
fuin nuori matelee fammioStaan, ja fa iffi ruhtinafammiot 
bäroitettäfööt emättömäSfä pefäSfä, foSfa nuori ruhtinatar 
ftHe annetaan. Sätä ei tofi roaltoimena fohta ole pääS# 
tämiStä pefään, roaan fuljettafoon "piipunfannen” alle ftfiä# 
pytfylle, jonfa hoittaja enfin on ripustanut mainittuun 
emättömään pefään toifta pytfyjä taammafft. 5Kehiläifet 
pyfyroät nyt ftfiäin tähben tällä pytfyllä, ja ruoffiroat fa# 
maSfa myös ruhtinattaren, jofa pibetään roanfina fafft 
päiroää. Sämän ajan fuluttua roapautetaan ruhtinatar 
pitelemättä ftllä taroalla että ”piipunfanfi” nostetaan pai# 
faltanfa. 9lyt fatfotaan tarfaSti, joS mehiläifet fäyttäroät 
itfenfä yStäroällifeSti häntä fohtaan. SoS ruhtinatar heiltä 
harjataan ja ruofitaan, ja raubaSfa faa Uiffua mehiläisten 
feSfellä, niin on hän roaaratta. SOlutta jo§ he fttä roaS# 
taan ottaroat häntä fiiroiStä taiffa jalrooiSta fiin i ja häntä 
roainoroat, niin fuljettafo ruhtinatar roielä fannen alle, ja 
ruhtinafammiot, joita mehiläifet äSfen oroat ruroenneet rafen# 
tamaan, bäroitettäfööt roielä ferran.

ii
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SBuorofattben näin fuluttua »vapautetaan ruhtinatar 
jälleen, ja peräänfatfotaan fuinfa mehiläifet häntä fohtele* 
mat, jonfa mufaan mehiläiShoittaja itfenfä fomittafoon; 
ftEä ei ruhtinatarta faa jättää maltoimeffi pefään, ennen* 
fuin »ymmärretään, että mehiläifet omat fuoStuneet hänehen 
ja lafanneet häntä mainoomaSta. Ruhtinataren mapautet# 
tua peräänfatfotaan jofa päimä, fuinfa hänen laitanfa lie* 
nee, fifft että hän on tuEut hebelmäEifeffi, jofa fiitä näfyy 
että hän on rumennut munimaan.

3oS nuoreEa hebelmättomäEä italialaifeEa ruhtinatta* 
reEa tahdot perustaa uuben parmifunnan, niin on hpöb»;l* 
liftn tehbä fita ftEä tapaa, että fafft peitettyä touffapytfyä 
ja pfft taiffa faffi hunajapytfyä fotoperäifiStä peftStä afete** 
taan ftihen pefään, jofa on uubeEe parmifunnaEe määrätty. 
Ruhtinatar fuljettafoon piipunfannen aEe yhbeEe maini# 
tuista touffapytfyiStä. kaifen näin roalmtStettua, anne# 
taan täEe nuoreEe pefäUe myoS jouffo nuoria mehiläifiä 
fotoperäistä fufua, jonfa tehtyä heittäjän jofa pät»t>ä tulee 
peräänfatfoa, joS ruhtinatarta taibetaan mapauttaa roanfiu# 
beStanfa, jofa ftEä taroaEa toimitetaan fuin ebeEä jo fa# 
notttin.

£untometfit, josta tiettään parnuen oleman 
emättä, ja nenmo fuinfa emätöintä pat-roi* 

funtaa taibetaan auttaa.
SoS niin onnettomasti fä»t>iS, että emä peräti fatoo 

pefäStä, jofa ufein fyEä tapahtuu, erinomattain fiEoin, 
foSfa nuori hebelmätoin ruhtinatar häitä pitää, nitn ha# 
maitaan afta parhain enftmäifinä päiminä mehiläisten fur# 
ftaSta, malittamaSta äänestä ja (emottomasta olennosta ja 
juoffuSta, fefä pefäSfä että myoS lentolämeSfä ja fen ym# 
päriStöllä. kofo parmifunta on nyt häroiämäEänfä, joS 
et häntä pian auteta. SKutta apu on tarjona jofaitfeEe, 
joEa on ©jierjonin ta»van mufaifta puusta tehtyjä mehi# 
läiSpefiä. <5iEä joS fohta, afian hamaittua, täEe onnetto#
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maUe fanfafunnalle annat tuoreen peittämättömän touffa* 
pytfyn, niin mehiläifet pian ruhtinafammioifft aroaroitferoat 
muutamia fen fammioiSta, joiSfa on mehiläiSmatoja, ja 
näistä mehiläifet nyt, fahben roiifon fulueSfa, hautomat 
itfellenfä uuden hallitfiattaren. SEJlutfa jo§ ei roahinfoa fohta 
huomaittu, maan fanfa jo fauman aifaa on ollut emättö* 
mänä, niin täytyy hänelle myöS antaa nuoria mehiläifiä. 
Elämät amaroitfemat fohta muutaman pienen fammion ruh*t 
tinafammioiffi ja hautomat perhefunnalle uuben emän, jota 
maStaan manhat, jotfa omat tottuneet oleSfelemaan ilman 
ruhtinatarta, taitaiftroat peräti laimiinlyöbä fofo tämän tar* 
peeHifen toimituffen. Sölutta foSfa näitä nuoria mehiläifiä 
päästetään pefään, niin täytyy fefä heitä että pefän man# 
hoja afuffaita faarouttaa, niin että fofo jouffo, manhat ja 
nuoret, marSften pefän peräpuolelle, fefaantumat. 9lain he 
laffaaroat fiufuStanfa toinen toifianfa maStaan. ParaS on 
että tämäfin työ toimitetaan ehtoolla, jona mehiläifet omat 
lafiammat.

SSJlutta jo§ fuminen aifa olift niin hiljafefft fulunut, 
että foiraffet jo omat pefäStä poiSfarfotetut, ennenfuin me# 
hiläiSten emättömyyttä huomattiin; niin on tämä apu ai* 
man myöhäinen, ftllä roaiffa mehiläifet hautoifiroatfin uu* 
ben ruhtinattaren itfellänfä, niin ei fe heitä auttaift, foSfa 
tämä jäifi hebelmättömäffi ja niinmuoboin peräti felrootto* 
mafft. 3oS taaS aifafemminfin afta haroaittiin, mutta 
hoittaja ei atfananfa riennä mehiläisten aroufft, roaan nä* 
mät fauroan aifaa faaroat olla emättä, roalttferoat he, niin* 
fuin toifeSfa paifaSfa jo fanottiin, itfellenfä feSfeneräifen 
felroottoman ruhtinattaren omasta joufoStanfa. tällainen 
onneloin fetffa ymmärretään oleroan fäftllä, foSfa yhbeSfä 
eli ufiammaSfa ftfiäfammioSfa nähbään uftampia munia; 
ftllä oifia ruhtinatar laSfeepi ainoaStanfa yhben munan jo* 
faitfeen fammiohon. SKutta tätä haroaiteSfa, afta on niin 
pitfällä joutunut, että perhefuntaa harrooin enää taibetaan 
auttaa; ftllä tämä feSfeneräinen, hedelmätöin ja felrootoin 
ruhtinatar et tahbo jättää fanfafunnan hallitusta toifelle
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ruhtinatarelle, roaan tappaa taroallifeSti joPainoan jofa 
perhefunnalle täStd (apin annetaan. 3joS tämä felrootoin 
tunnetaifiin, niin taitaifimme hänen ottaa pois pefäStä; 
mutta bän on niin airoan yhtäläinen kuin toifetfin työn* 
tekiät näöltänfä, ettei häntä kukaan moi toifista eroittaa. 
Ainoa neuroo fellaifeSfa feifaSfa on fentähben tulifiroen fa* 
roulla tappaa mehiläifet ja ottaa mitä heillä on pefäSfä.

. Särnä farouttaminen toimitetaan fillä tarooin että fulatet* 
tuun tulifiroeen kastetut liina-tiPat reititetään palamaan 
fopiroaifeen astiaan, joka afetetaan pefän ftfäUe hetfefft. 
Ymmärrettävä on, että pefä tämän tehtyä on hproin ful* 
jettaroa, ettei farou pääftft uloS huoneesta. SEärnä meneS* 
tyy parhain, joS fekä lentoläpi että raroot muurataan kiini 
faroeUa. ParaS kuri on fuitenfin pitää mehiläifiStänfä 
roaarin, joS tämä roahinfo roältettäifiin.

Mehiläisten pahimmat roihollifet furoella oroat roaap* 
fiaifet ja muuriaifet; fyffyllä ja talroella rotat, hiiret ja 
talitikat. SBaapftaifet furmataan ftllä taroalla, että muu* 
tarna pullo (potelli) puolefft täytetään roebellä, johon ha* 
poista hebelmä- taikka marja-mehua ja roähäfett hunajaa 
on fekoitettu, ja afetetaan liki tnehiläiSpefiä. Mehiläifet 
eiroät ollenkaan huoli tästä herkusta, jota mainitut roihol* 
lifet rakastamat ja johon fy&beSfänfä huffuroat. SEJJuuriai* 
fiSta taaS päästään ftllä tarooin, että tuhfaa, niin paffulta 
kun roarat rnyoben antaroat, leroitetään pefätn alla ja pei* 
tetään fannalla. Rottia , hiiriä ja talitikkoja roaStaan jo* 
kainen itfe arroatkoon jonkun neuroon. <5en roahn tahbon 
fanoa, että ebelliftä roaStaan on hproä joS lentoläpi fyffyfft 
ja talroefft roähenetään roähäifellä falroalla.

Mutta mehiläisten roihollifista puhueSfamme, emme 
faa falata että faiffein pahimmat mehiläiS-roihollifet fofo 
rouofifaubeSfa oroat taitamattomat hoittajat; mutta oroatpa



79

itfe mefnläifetfin, erinomattain femäällä ja fyffyllä toiStenfa 
haittana, joS maan varfauteen taipumat. «Sillä fellaifet 
mehiläiSroSmot taitamat folmena päimänä turmella toifen 
pefän peräti, ja enfimäifen hävitettyä, turmelemat he pian 
yhben toifen perästä fofo mehiläiStarhaSfa, joS estämättä 
faaroat ilfeyttänfä harjoitella. helposti on ymmärrettävä 
että ihmifet paremman opin ja harjoituffen fautta mufa* 
maan mehiläiShoittoon fyllä opaStuvat, ja niinmuoboin 
mehiläisten vahingoittajista muuttumat mehiläisten yStä* 
v if ft ;  mutta työläämpi on fyfymyS fuinfa aifananfa tai* 
betaan havaita mehiläisten varfauteen yritystä, ja fuinfa 
tätä heibän jutmuuttanfa taibetaan eStää?

Moni on foettanut näitä fyfymyfftä vastata erinät* 
fellä tavalla; mutta oimallifemmat mehiläishoitajat, niin* 
fuin myös oma fofemuffeni fopivat ftinä yhteen, että afta 
parhain ymmärretään fiitä, foSfa auringon laSfettua, me* 
hiläifet jostain pefäStä, omituifella äänellä mielä liiffuva t 
ulfona, vaiffa toifet jo ovat menneet lemolle. Sämän 
huomattua, fatfotaan fohta mihen pefään menevät ftfälle. 
3oS varfauS vaSta on aljettu, taiffa joS mehiläifet ftinä 
pefäSfä, johon mcnemät, fotimat varfaita vastaan, niin on 
nyt fohta nähtävä mistä varfaat ovat fotoperäifet. Mutta 
joS varfaat ovat niin pitfälle ehtineet, että jo fulfevat 
ebeStafaifin, mutta toifet, heiffoubeSta taiffa emättömyyben 
tähben, eivät tee vastusta, niin on työläs tietääffeS furn* 
maSta pefäStä ovat fotofin. &ätä tutfiaffeS on paraS 
fohta fiirtää molemmat pefät toifelle paifalle, joSfa on 
fynfiä varjo, fuitenfin erilleen toinen toiftStanfa, folmen 
neljänfymmenen aSfeleen paifoilla entifeStä paifaStaan. 2llu* 
fefft laSfetaan heibän alle pari ranfapölffyä maahan. Ufein 
auttaa ainoastaan tämä feino aifananfa täytettynä. Mutta 
joS eimät marfaat vielä laffaa ilfeybeStänfä, vaan rupee* 
vat toifta peftä ryöstämään, niin nähbään nyt fumminfin 
fummaSta pefäStä varfaat tulivat. Sämä ftirretään nyt 
pari venäjän virstan matfaa mehiläistarhasta ja toinen 
ftoitetaan vanhalle paifallenfa. SBaivalloiSta on fuitenfin
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ebemtnäS ftirtää faffoifta pefta, joS roarfaat niistä fotofin 
oroat, ja mehiläiStarhaSfa ej tjeita enftnfään taibcta fiirtää 
ebcllä mainitulla taroalla, joS niitä feifoo pari folme ph* 
beSfä. ParaS on täSfä tapauffeSfa jättää pefän paifallenfa 
feifomaan, mutta muuttaa parroen pari roenäjän roirStaa 
mehiläistarhasta toifelle paifalle, joSfa parroi ajetaan toi# 
feen pefään. Afta toimitetaan ftllä taroalla, että fuIjetuS* 
laatiffa, hepo ja harja taiffa linnun pprSto ehtoolla, au* 
ringon laSfemifen aifana, roiebään roarfaan tpfo; farou* 
noppula taiffa piippu viritetään ja pefä aufaiStaan ja fa* 
routetaan tarpeefft. Pptfpt otetaan npt uloS pfft toifen 
perästä; mehiläifet harjataan fuljetuSlaatiffaan ja pptfpt 
afetetaan hepoon. SEätä tehbeSfä molemmat laatifat peite* 
tään jofa ferta fannellanfa. 9läin fiirrettpäS fa iffi pptfpt 
hepoon, on taroallifeSti roielä jouffo mehiläifiä pefäSfä. 
kuinfaS npt näitä taibetaan laatiffaan ftirtää? ©e fäp 
airoan helposti, nimittäin fiUä taroalla että laatiffa, fan* 
nen poiSotettua, otetaan fpliin, harja taiffa linnun pprSto 
fäteen ja pefäSfä roielä jätillä oleroaifet roSroot phtäffiä 
pelfäämättä lafaiStaan laatiffaan, jonfa fanft fiiruuSti, 
mutta roaroroaifeSti, laSfetaan paifallenfa. 9ipt fannetaan 
laatiffa jouffonenfa ja jofu fopiroainen fopfäinen pefä uu* 
belle paifalle, joSfa mehiläifet taaS pelfäämättä pefään har# 
jataan, nimittäin enftfft fanneSta alfaen, joSfa taroallifeSti 
jouffo filluu, ja fitten, pubotuSoroen poiSotettua, mpöS laa* 
tifaSta. SoS pefä, johon nämät ajetaan, on olfipefä, niin 
on pmmärrettäroä että fe, ennen harjaamista pohjaStanfa 
eroitettuna, aroofuina laSfetaan ploSalaifin, ja fitten, hor* 
jaamifen toimitettua, fiiruuSti peitetään pohjallanfa ja roa* 
roroaifeSti taaS fäännetään oifialle fannalle feifomaan pai# 
fallenfa, jonfa tehtpä pefä muurataan pohjaan fiin i faroi* 
pruufilla ja peitetään hatulla. SoS roaraft fannattaroat antaa 
näille itifoiUe muna- taiffa touffapptfpn uuteen pefäänfä, 
ennenfuin he finne fpfätään, niin fpllä peräänfatfomatta 
ppfproät uubeSfa majaSfaan, fefä haroin tnpoS ftinä fäilp* 
roät. 9läin heibän taipumuffenfa pahuuteen muutetaan roi*
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repbeffi tponteoSfa, ja hproäntapaifet mehiläifet faavat rau? 
haSfa toimittaa aSfareitanfa ja varjellaan perifaboSta. 
Mutta joS pibät mehiläisten muuttamifen liian va iv a t 
loifena, niin fulje rpoStettp pefä falvalla ja fiinitä vä* 
häfen hienoa favea lentoläven ympäri. SEämän tehtpäS, 
fopii lentoläpeä taaS avata. SfoSvot ouboffuvat ufein 
tätä favea niin että luopuvat fuljeiStaan. Mutta joS ei 
tämä furi auta, niin on ebellinen välttämätöin, vahingon 
eStämifeffi.

£äSfä en taiba jättää puhumatta, futnfa viifitoiSta 
vuotta tafaftn ferran mehiläiSroSvoja furitin. Minulla oli 
ftihen aifaan ainoaSti vanhanaifaifia olfipefiä, ja mehiläiS* 
tarhastani oli entifenä vuonna farannut parvi, ©euraa* 
vana feväanä ilmoitti eräs torppari loptänenfä parven 
metfäSfä, vanhanpäiväifeStä hontoifeSta hongasta. 9laa* 
purin fanSfa puhuttuani, jonfa metfäSfä honfa feifoi, läf* 
fin npt toifena aamuna varhain paifalle folmella miehellä 
ja fahbella hetooifella, puurefi peräSfänfä. paifaUe tultu* 
amme tufittiin lentoläpi fammalilla; fitten honfa bafattiin 
poiffi juurelta fefä plipuolella parvea; hontoläpi tufittiin  
fammalilla; hongan pölffp veistettiin faifin puolin ohu* 
faifemmafft; laSfettiin puureelle ja ajettiin mehiläistarhaan. 
SSänne tultuamme otettiin fammalet hontoläveStä ja fan? 
neffi naulittiin vanha olftpefän pohja, SEämän tehtpä afe* 
tettiin hongan polffp faivettuun fuoppaan feifomaan; pet* 
lettiin tavallifella olfihatulla ja lentoläpi avattiin. Muu* 
tantan viifon fuluttua rupefi hongatar (hongan parvi) 
parveilemaan ja antoi fahbeSfa viifoSfa folme faunista 
parvea.

Mutta folmannen parven lähbettpä honfapolfpStä, 
rupefi emäparvi mebtläiSroSvofft, ja varaSteli jof’aittoaSta 
pefäStä mehiläiStarhaSfani. Metfään en tahtonut vieba 
entistä farfulaiSta tafaiftn, enfä mpöS raSfinut häntä tap? 
paafaan. Äoetin fentähben fuvittaa h^ntä feuraavaifella 
tavalla:

2D̂ el;ttätöI>oibon Oletus. 6
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gentoläpi fuljettiin martain aamulla, pölkky kannet* 
tiin tarhasta ulommaS, pantiin fyrjäEe makaamaan ja fa* 
routettiin mähäfen. kanfi otettiin npt irti ja hontoläroen 
eteen kimitettiin puhbaS ja tarpeefft roalmiStettu olkipefä. 
Saman näin tehtyä ryhtyiroät neljä henkeä feipäihin, ja 
pölkky rummuttiin näiEä atkalaiEa, alipääStä rumeten, roit* 
kaan ylöspäin, ftihen aSti että mehiläifet olimat olkipefään 
kaikki kokoontuneet. Sämä eroitettiin npt honfapölkyStä, 
laskettiin pohjaflenfa ja kannettiin famaEe paikaEe, joSfa 
pölkky oli feifonut, ja johon tamaEinen tolppa oli afetettu. 
Sämä kuri meneStpi niin hpmtn, että roSmot paikaEa lak* 
kafiroat pahuubeStanfa. Pölkpn fifäEepito makfoi roairoat.

SDteljUätSten roemttamifeSfa ja ftfiap^tf^jcn 
uubiStamifeSfa.

SRoh, kuulen minä jonkun fanoroan, fyEä nyt olet 
pitkiä puheita puhunut mehiläisten luonnosta, rakennuk* 
feSta, lifäämifeStä ja muista; mutta mitä minä näistä pa* 
ranen, joS en faa mehiläifiä teurastaa, jonka kautta hei* 
poSti omistaifin itfeEeni kaikki heibän taroaranfa. SeuraS* 
tamifen puolesta näin puhueSfaft, tahbon nyt maStata: @t* 
föS ole hamainut että lehmä tapettuna lakkaa lypfämäStä, 
joS roielä faatkin kaikki hänen lihanfa ja talinfa? Uläin on 
nyt afta mehtläiStenki kanSfa. SoS tapat mehiläifiäS, niin 
faat finä tofin kaikki mitä heiEä on, mutta pkfiStään fen 
ainoan kerran. SKutta joS fttä maStaan et heitä tapa, 
niin taibat finä kauroan aikaa heitä lypfää. pibä fentäh* 
ben mehiläifiäS hengiSfä feEaiftSfa peftSfä, joitaS nyt olet 
oppinut valmistamaan, niin tahbon ftnua roielä opettaa, 
kuinka heitä Ippfetäänki.

Puhutaan e n f i n S j i e r j o n i n  puupefiStä 12:Sta  
tuuman korkeubeSta pohjan ja urapar tn roäl i l lä,  
kahdella f i fäiS- ja ulko-oroella.

SäybeEifen parroen pefään korjateSfa, annetaan hä*
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nelle 8 pienaa eli raamia, jofu enämpi taiffa vähempi, 
aina fenjdlfeen millainen parvi on. ©ifdifet ovet, joista 
pfft jo ennen on paifallanfa, fovitetaan npt fumpifin puo* 
lellenfa pienojen eteen, niin että mehiläisten afuntohuone 
tulee olemaan erinänfä, pefän feSfellä. Molemmin puolin 
tätä afuntohuonetta jätetään niinmuoboin vähäinen tphiä 
fivuhuone, fifäifen ja ulfo-oven välille. JloSfa npt mehi* 
läifet ovat täpttäneet afuntohuoneenfa tavaralla, jofa nä* 
fpp fiitä että rupeevat laiSfuttelemaan ulfona, niin otetaan 
ulfo-ovi phbeltä puolelta pefdä paifaltanfa, ja ftvuhuoneen 
urat täptetdän pienoilla, jotfa peitetään laubanpalafilla, ja 
joil)in pienoihin pptfpnfappaleet ovat fiinitettpnä. Ennen 
taiffa jälfeen tämän teotpa, fierretddn fifä-oven fierre-pienaa 
vähäfen, niin että mehiläifet aufaiStuin lapien fautta pää* 
fevät ftvuhuoneefeen, ja ulfo-ovi fuljetaan. JioSfa mehi* 
läifet ovat täpttäneet tämän ftvuhuoneen tavaralla, pääS* 
tetään he famoin toifelta puoleltafin ftvuhuoneefeen. 2ffunto* 
huonehenfa fofoovat he ruofa-aineita tulevafjt talvefft ja 
fevääffi, nimittäin hunajata ja fuffajauhoja. (Siinä mpoS 
ruhtinatar laSfeepi munianfa, ftllä ei hän tohti mennä vä* 
haisten lapien fautta ftvuhuoneihin. Utäitä taitavat me* 
hiläifet fiiS täpttdä puhtaalla hunajalla ja valfofella va* 
halla, jonfaS npt, foSfa hpwdnfä ja mehiläifiä vahingoit* 
fematta, taitat ottaa heiltä veroffi.

2Cfuntohuoneen vahappt fpt  tu leva t  folmen 
vuoben fu lu t t ua  f e l v o t t o m i f f i  f i f io i l le .  ©entäh*  
ben on tarpeel l inen että ne ajallanfa uubiStetaan.  
^ u u S ta  tehtpjen pefien afuntohuoneiSfa toimite* 
taan afia f t l lä  ta v a l l a ,  että jofa folmaS fevä leifa* 
taan pptfpiStä pois puolet taiffa enemmän ja otetaan uloS 
phbeltä puolen pefdä, ja neljäntenä vuonna jälille jääneistä 
pptfpiStä faman verran otetaan toifelta puolelta pefää. 
Sämän fautta vaabitaan mehiläifet pptfpjänfd uubiStamaan 
fifiäinfä afuttaviffi. S£po toimitetaan parhain toufofuun 
lopulla taiffa fefäfuun aluSfa, lämppmälld ajalla (ehtoolla), 
mutta ennenfuin ftfioitä loptpp fammioiSfa.
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SoS f tnun mehtldiSpefdS f tta vastaan ol i f i*  
va t  v a l m i s te t u t  raastei l la fahbeSfa eli folmeSfa 
fe r raSfa,  ja v a r u s t e t u t  yhdellä f i fdiS- ja ulfo* 
ovel la ,  niin eStetddn mehiläifet plimmäifeen raamifertaan 
pääfemäStä ftihen aSti, että he ovat alimmaifet raamiferrat 
täpttäneet ftftoillä ja tavaroilla* Mutta foSfa nain pit* 
fdlle ovat tulleet, päästetään he mpoS plimmäifeen raami? 
fertaan. S£ämä toimitetaan jofo fen fautta että peitelaubat, 
joS pitfittäin pefää ovat laSfetut raameille, vebetään V4 
tuumaa tafaperin, niin että mehiläifet faavat tilaa pitfin 
etufeinää fulfea ploS, taiffa ftllä tapaa että peitelauboiSta, 
joS poifittain pefää ovat raameille afetetut, pfft peräti 
poiSotetaan paifaltanfa. s])äälimmäifeen huoneefeen fofoo* 
vat mehiläifet npt varfin puhbaSta hunajata, jolla he hoit* 
tajanfa vaivat palfitfevat. £ämä raamiferta futfutaan 
tästä fppStä hunaja-aitafft. Ymmärrettävä on että mai* 
nitun päälimmäifen huoneen eli hunaja-aiban raamit pltä 
pmpäri mpoS ovat varustettavat vahaliuSfoilla taiffa, ja 
tämä on vielä paljon parempi, fofonaifilla vahapptfpiUä 
taiffa fumminfin välifeinillä, ja että mehiläifet viriämmin 
täyttävät hunaja-aittanfa, joS alifeSta raamiferraSta hunaja* 
aiban peräpuoleen ftirretään täpftnäinen hunajapptfp.

SoS mehilätftlle phtä päätä annetaan liian paljoon 
tpotä, niin he, niinfutn jo ennen on fanottu, pian fuuttu* 
vat ja peräti laffaavat tponteoStafin. SEäStä feuraa, että 
pefä phtä päätä taibetaan enemmän avaroita, joS hoittaja 
fohta varustaa raamit fofonaifilla tphitUä vahapptfpiUä 
taiffa välifeinillä, fuin joS tyän ainoaSti niihin fiinittdä 
vahaliuSfoja.

ipelpoSti pmmärtää jofainen että mehiläisten pptfpn* 
rafennuffta on huofiampi uubiStaa, joS pefä on raameilla 
varustettu, niinfuin raamit faifiSfa muiSfafin toimituffiSfa 
ovat foveliamtnat ja mufavammat, niin että mehiläiS* 
hoittaja paljon vähemmillä vaivoilla tponfä täpttää,

SEalvefft tphjennetädn hunaja-aitta, ja täptetdän fui* 
villa fammalilla, jotta mehiläisten afuntohuone ppfptft läm* 
ppmänä.
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<£)eifommat parvet ei fuitenfaan enftmäifenä vuonna 
hunaja-aittaa täptä. Mutta voimallifemmat ia ifommat 
fanfat htjroinä vuofina tdmdn tefevät, joS raamit fohta 
varustetaan tphjtllä vahapptfpiUä taiffa fumminfin vaii* 
feinillä,

Muistettava on että nuoret mehiläiSfanfat aina pi* 
femmtn ja paremmin foStuvat, joS he (erinomattain huo* 
nolla ilmalla) enftmäifenä viiffona pefdSfd olleSfanfa run* 
faaSti ruofitaan, nitnfuin tästä jo ennen on puhuttu. 9luor* 
ten parvien ruoffimifeSfa ei fti§ fovi hunajaa fadStdd r 
joS hunaja-aitaSta aifananfa toivotaan hprcää tuloa.

M i t ä  npt o l f ipe f i i n  tulee, niin on ebeöifeStd jo 
ofafft pmmärrettävä fuinfa veron ottamifen fuhteen heibän 
fanSfanfa menetetään. ÄoSfa nimittäin mehiläifet ovat 
täpttäneet alimmaifen ofan eli afuntohuoneenfa tavaralla, 
taiffa ennenfi, eroitetaan fanft pefäStä; pfft niistä lauban* 
palaftSta, joilla pienat peitettiin, otetaan paifaltanfa, että 
mehiläifet pääfevät fulfemaan plifeenfi afuntofertaan; plim* 
mdifet pienat afetetaan harja-noppuleille, fanft muurataan 
paifallenfa ja pefä peitetään hatulla. ÄoSfa mehiläifet npt 
ovat täpttäneet plimmäifen huoneen hunajalla, taibetaan 
fttä tphjentää ja näin näistä peftStä, niinfuin toiftStafin, 
ottaa veron.

9iäin olet-ftnä vihboin oppinut fuinfa mehiläifta Ipp* 
fetddnfi.

M u t t a  mpoSftn olf ipeften ppt fpnrafennusta  
taibetaan uubiStaa* ‘2Cfta toimitetaan ftllä tavalla, että 
jofa folmaS taiffa neljäs vuoft faifft laubanpalafet otetaan 
pienoiltanfa, jotta fofo fanfa eminenfä pääfee plimmäifeen 
afuntofertaan. ÄoSfa mehiläifet ovat ftirtäneet itfenfä fii* 
hen ja faaneet toimeen rafennuffenfa, niin favutetaan heitä 
alhaalta tarpeefft. $)efä eroitetaan npt pohjasta, laSfetaan 
avofuina varovaifeSti fpljellenfä ja alimmaifen afuntofer* 
ran vahapptfpt leifataan peräti taiffa puotffft poijeS, fefä 
laSfetaan fopivaiftin astioihin, geiffaamtnen toimitetaan 
fellatfella fouffuveitfellä, joSta ennen on puhuttu ja fuva*
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uffeSfa (furoauS 27) nähbään mukailtuna. &i)6n päätet* 
tpä afetetaan pefä taaS pohjallenfa ja foroitetaan entifelle 
paifallenfa. Mehiläifet faaroat näin tilan uubiStaa rafen* 
nuffenfa ja omistaja faa mitä heillä on fääStöSfä. SoS 
joSfafuSfa pptfpSfä on hunajalla fefoitettua fuffajauhoa> 
niin täptpp tämän ofan pptfpStä poiSleifata ja fääStää tu* 
leroafft feroääfft. ©ellaifta pytfpnfappaleita fopii nimittäin 
aifaiftn feroäällä laSfea pefäin pienoille, jotta mehiläifet 
niistä faifiroat vuofa-ainetta fifioiUenfa ftihen aifaan, jona 
fufiSta roielä on puutos feboilla ja puiSfa. SEphjät »vaha* 
pptfpnfappaleet fääStetään pienojen fefä raamien »valmis* 
tuffeffi.

Mutta joS fuurempt lufu ftfioitä loytpp joSfaan ppt* 
ft)Sfä, niin felpaa fen aroulla perustaa itfellenfä uuben par* 
roen, joS nimittäin hoittajaUa on 3!)jterjonin taroan mu* 
faan puusta »valmistettuja peftä. 2lfta toimitetaan tällä 
muotoa:

Pptfp foroitetaan tyhjään pefään fahben firroeSlaStun 
päälle feifomaan ja fiinitetään feinihin, roäliUe pistetyillä 
laStuiUa, njin että feifoo tuferoaSti. SoS ei muutoin pyfy 
feifaaUa, niin fiinitetään poifittain piena feinihin fiin i 
molemmin puolin pytfyä. SEärnän tehtpä afetetaan muu* 
tamia roahapptfpnfappaleilla roaruStettuja pienoja uria mpö* 
ben pefään, ja joS roarat mtjoben antaroat, roielä hunaja* 
pptfpfin. Uläin pitfälle tultua, ftirretään jouffo nuoria 
mehiläifiä uuteen pefään, lentoläpi fuljetaan rouorofaubefft, 
taiffa pefä muutetaan pari »venäjän roirStaa mehiläiStar* 
haSta, jofa on roielä parempi. Mutta joS ei toifeSfa pai* 
faSfa ole muita peftä, niin täptpp fahben roitfon tafaa 
tuoba tämän fieltä tafaiftn, fppStä ettei fattfaifeSfa pai* 
faSfa loyby foiraffta.

SEäntä feino fopii roielä paremmin faaba toimeen raa* 
meillä roaruStetuiSfa peftSfä. 2Cfia toimitetaan fillä tapaa, 
että pptfpt laSletaan filiälle lauhalle taiffa pöpbälle, raami 
afetetaan fen pääUe ja pptfpStä leifataan roeteen faStetulla 
terävällä poptäroeitfellä fellainen fappale, jofa fopii raa*
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rniin. 3>o3 et pptfp tullut niin foroeliaafft leifatufft että 
itfeStänfä ppfpp raamisfa, niin fibotaan fappale rihmaa 
taiffa fäärilanfaa raamin pmpärille ennenfuin fe pefään 
ripustetaan, jonfa fautta pptfp pidetään paifallenfa ftihen 
a§ti että mehiläifet fen raamikin fiinittäroät.

-®uinl?a niitten inc^itaiö^cfttin fanSfa mencte= 
tään, joita mef>iräi£ljoittaja erittäin mää» 

rää hunajan fofoomifeen.
SBaiffa jofaitfeSfa mehildiStarhaSfa rouoftttain tapah* 

turvan emdttomppben ja muitten roahinfoin fautta, ufein 
monta mefnlaiSfanfaa fabotetaan ja mehiläisten enentdmi* 
nen fentähben rouoftttain on tarpeellinen, niin on fuitenfin 
hprod jdrjeStpS että jofainen mehildiShoittaja, enentdmifen 
fuhteen, pitdd fohtuullifen mddrdn pefdlufua, jonfa plitfe 
dlföon huolifo mennä, ja jonfa lufumddrdn faatuanfa 
hdn hafefoon rooittonfa erinomattain runfaaSfa hunajan 
faaliiSfa. SEdStd fppStd on mehildiShoittajain ©affaSfa ta* 
pana fdpttda phben ofan mehildiSfanfoiStanfa mehiläisten 
enentdmifefft, toifet taaS hunajan rooittamifefft.

Ebelld on jo puhuttu ftitd fuinfa mehildiShoittajan 
tulee fdpttda niitä mehildiSfanfoja, jotfa enentämistä roar* 
ten oroat mddrdtpt; npt tahbon mpoS jotafin laufua ftitd 
fuinfa hänen tulee itfenfä menettää niitten mehildiSfanfojen 
hoittamifeSfa, joita hdn mddrdd ainoaSti hunajata fofoo* 
mifeen.

SEdhdn fopiroat parhain fellaifet fanfat, joilla on rouo* 
ben roanha voirid emd, jofa feroddlld on hprotSfd rooimiSfa. 
9)ddafta on että ndmdt estetään parveilemasta.

Mutta mehiläifet oroat parroeilemifen fuhteen erino* 
maifen juoniffaat. ÄoSfa hoittaja toirooo mehildiSfanfainfa 
enentämistä parroeilemifen fautta, niin he roiiropttelerodt 
ja ufein peräti laimiinlporodt fofo aftan. SoS ei hoittaja 
taaS toiroo parroeilemiSta, niin he fttä roaStaan ufein ndh*
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bään varftn vimmattuna parveilevan, ja tämä tapahtuu 
ufein juuri niinä vuoftna, joina hunajan faaliS on huono. 
SäSfä npt uubentapafet ntehiläiSpefät, fefä niitä feuraava 
uubentapanen mehiläiShoitto ofottaapi plevän amonfa fiinä, 
että fe on hoittajan omaSfa vallaSfa määrätä jofo hän tah* 
too antaa mehiläisfanfanfa parveilla, taiffa ainoaSti foota 
hunajata.

2lfta toimitetaan tällä tavalla:
koSfa feväällä pefä puhdistetaan, niin poiSotetaan 

mpoS foiraSpptfpt, foSfa ei foiraffet fumminfaan huna* 
jata fofoo, eifä niinmuoboin tällaista pefää mitään hpö* 
bptä, ja pefät jätetään rauhaan ftihen aSti että hunajan 
faaliS alfaa. 9Kutta tähän aifaan ehbittpä avataan pefä 
uubeSti, pptfpt otetaan fa iffi uloS pefäStä ja afetetaan fii* 
hen tafaiftn ftinä järjeStpffeSfä, että fifiäpptfpt enfin afete* 
taan peräStpfftn lentoläveStä alfaen, ja eroitetaan toiftSta 
fen fautta että täpfinäinen hunajapptfp ripustetaan niitten 
välille. Säliä tapaa estetään ruhtinatar munimifenfa tointa 
liian avaralle levittämästä.

©eifovaiftSfa peftSfä eli niiSfä, joiSfa on folme raa* 
mi- eli piena-fertaa pääliStpffin, joiSfa ei ruhtinatarta foS* 
faan plimmäifeen fmoneefeen eli hunaja-aittaan pääStettäfo, 
afetetaan fifiäpptfpt fiUä muotoa että ne pptfpt, joiSfa on 
enemmän hunajata plifellä puolella pptfpä ja joiSfa atno* 
aSti alipuolella on ftfioitä, tipuStetaan feSfimäifeen huone* 
fertaan; ne taaS, joiSfa on ainoaSti vähäfen hunajata pii* 
puolella pptfpä, ripustetaan alifeen huonefertaan. Sphjät 
vahapptfpt, taiffa fellaifet pptfpt, joiSfa ainoaSti on vä* 
bäfen hunajata, ftoitetaan fitä vastaan oven puolelle v ii*  
meifefft.

SoS tätä tebbeSfä vielä nähbään tphjtä foiraSfam* 
mioita, niin muutetaan nämät pptfpt hunaja-aittaan; joS 
ntiSfä on ftfioitä, niin leifataan enfin fammiot, välifeinää 
louffaamatta, pännäveitfellä ristin rastin r i f f i ,  niin että 
fifiät fuoletetaan ennenfuin pptfp muutetaan hunaja-aittaan, 
joSfa mehiläifet pian vetävät fifiät uloS fammioiStaan fefä
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puhbiStavat ja parantavat vaharafennuffen, jonfa huna* 
jalla täpftävät.

JloSfa npt oven lifellä olevat pptfpt alimmaifeSfa 
ferraSfa fiiltävät hunajasta, itiin ftirretään nämät hunaja* 
aittaan, jonfa fautta mehiläifet pitemmin fehoitetaan finne 
vetämään faaliinfa. Plimmäifeen fertaan ripustetaan hu* 
najapptfpjen ftaan tphjiä pptfpjä; välifeinillä varustettuja 
raameja, taiffa ainoaSti pptfpn liuSfoilla varustettuja pie* 
noja eli raameja, ^unaja-aittaan taibetaan npt ripustaa 
tphjiä pptfpjä, mpoSfin foiraSpptfpjä, joSfa ne puhtaalla 
hunajalla täptetään.

SoS ei tphjiä pptfpjä olift hoittajalla tarpeefft, niin 
on erinomaijen hpvä, joS fiihen afetetaan välifeinillä va* 
ruStettuja raameja; mutta joS ei näitäkään ole, niin va* 
ruStetaan raamit taiffa pienat vahapptfpn liuSfoilla.

koSfa hunaja-aitta on täptettp hunajalla, tphjenne* 
tään fe ja muistetaan, ettei tarvitfe obottaa fifft fun me* 
hiläifet fanftlla peittävät hunajafammioita, ftllä tästä olift 
heille vaan turha vaiva ja viivpfpS.

^unaja-aitan tphjennettpä ripustetaan ftihen, joS vuo* 
ben atfa vielä fttä mpöben antaa, tphjiä vahapptfpjä, raa* 
meihin fiinitettpjä välifeiniä taiffa vahaliuSfoilla varuS* 
tettuja raameja eli pienoja.

©rinomattain hpebpUiStä on tphjäin vahapptfpjen 
ripustaminen mehiläiSpeftin ftihen aifaan, foSfa mehiläifet 
eivät enää rafenna vahapptfpjä, mutta jona hunajanfaatiS 
vielä on hproä, niinfuin eftmerfiffi fpffpllä fanervan fu* 
foiStaeSfa. SäStä taitaa jofainen pmmärtää, että tphjät 
vahapptfpt aina ovat fääStettävät, jotta hunajanfaaliS 
paremmin meneStpifi ja että näitten puutteeSfa olift hpvä, 
joS heittäjällä on välifeiniä tafavaarifoSfa,

koSfa phbenfertaiftSfa peftSfä taaS afuntohuone on 
täptettp, päästetään mehiläifet ftvuhuoneefeen hunajata fo* 
foomaan heittäjälle. SoS mehiläiSfanfa on voimallinen, 
niin taibetaan tpöntefiöitä päästää plemmäS pienoja taiffa 
raamejafin, joSfa loptpp tphjä avaruus, funneS taibetaan
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antaa heitä estämättä oman päänfä jälfeen rafentaa ja 
täyttää fellatftSfa peftSfä, joista npt on puhuttu. Sofatnen 
mehiläiShoittaja fpllä pian itfeStänfä oppii tätä hunaja- 
aittaa tyhjentämään, foSfa mehiläifet fen vaan ferran oroat 
täpttäneet.

SSKelriltttSteti ruoffimifeSta.
SoS hiljan forjatut parroet eiroät ennättäifi foota 

itfellenfä ruofa-aineita talroefft, niinfutn fateiftna ja fylminä 
fyffytnä joSfuS tapahtuu, ja hoittaja fuitenfin tahtoift heitä 
hengisfä fäilyttää tuleroafft rouobefft, niin heibän ruoffi# 
mtfenfa on roälttämätöin. SoS peitetyistä hunajapytfyiStä 
muiSfa peftSfä on hp«>ä roara, niin on paraS neuroo afet# 
taa näitä pienoinenfa taiffa raameinenfa »varattomaan pe# 
fään, l i f i  mehiläisten mafauSpaiffaa, ntinmuoboin lift leit* 
toläpeä. Mutta joS et peitettyjä hunajapytfyjä ole tar# 
peefft, niin annetaan elofuun lopulla mehiläiftlle muuta# 
ma naula hunajaa, taiffa firfaSta perunafttrappta, jota 
et fuitenfaan forot fyöttää mehiläiftlle femmoifena fuin fttä 
ostetaan, roaan täytyy fttä enfin »valmistaa ftllä taroalla, 
fuin ennen on fanottu. ©belltfeStä niinfuin jälfimäifeStä 
aineeSta'laSfetaan naula taiffa puolentoista erältä roähäi* 
feen ruuheen, joSfa mehu peitetään tifu illa , joitten päällä 
mehiläisten fopii feifoa fyöbeSfänfä, ja jotfa »vaipuivat fttä 
myöben fuin mehu aSttaSfa »vähenee. Ruuhi afetetaan eh# 
toolla pefän pohjalle ja täytetään totfena ehtoona uubeStt. 
päiroäEä ei foroi mehiläifiä näin fyöttää fiitä fyyStä, että 
mehiläifet toifista peftStä, fefä fyötettyjen mehiläisten ää# 
neStä että hunajan taiffa ftiraptn hajusta pian roieteltäiftm 
roarfauteen.

Räitä ja muita juoffetvia ainetta, joita föyhiUe me# 
hilätSfanfoille hätäroarafft fyötetään, annettafoon heille rott# 
meiStäfin elofuun lopulla; mutta joS et mehiläiShoittajalla 
määrättynä aifana olift fumpaafaan, niin ruSfta fofurt on 
paraS ruofa-atne mehiläiftlle. Reija taiffa rotift naulaa
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fofuria laSfetaan, peitelauban poiSotettua, niin fuurtna fap* 
paleitta fuin mahbolliSta, pienoille taiffa raameille, pefän 
feSfipaifalle; laubanpalafia fomitetaan näitten päälle, fui* 
tenfin niin etteiroät ne fofurin päällä mafaa, ja tyhjä aroa* 
ruuS täytetään fuiroilla fammalilla. Mutta muiStettaroa 
on että joS mefyiläiftllä pytfyiSfänfä ei olift hunajata, ntin 
on tarpeellista pefään afettaa roebellä täytetty pytfy, 
jonfa fuoja-ilmalla talroellafin uubeSti fopii täyttää, 
joS ymmärretään tarpeellifefft, ja mehiläifet feiforoat fella* 
riSfa, perunafuopaSfa taiffa muuSfa hproin turroatuSfa huo* 
neeSfa, ftllä ilman märfppttä eiroät mehiläifet rooift fulat* 
taa fofuria.

SEätä ruoffimiSta toimitetaan fpffpllä, t)ätäroaraffi eli 
ruan puutteSfa, talroefft. Mutta feroäällä ruofitaan mehi* 
läiftä toifeStafin fpyStä, nimittäin ftfiäin meneStymtfefft. 
Sähän tarpeefeen on hunaja, folmannefft ofafft roebellä fe* 
foitettuna, paraS aine; mutta joS ei roarat fttä fannata, 
niin on toinen neuroo feittää ofjramaltaiSta roierettä, jonfa 
annetaan fiehua niin fauroan että tuntuu fitfiältä, fun for* 
mien roäliSfä pibellään. Säilä aineella täytetään roäpänen 
ruuhi, jofa afetetaan tyroeneelle paifalle, johon päiroän fo* 
pii paistaa. MainituSfa ruuheSfa oleroa mehu peitetään 
tifuilla, joibenfa päällä mehiläisten fopii feifoa fpöbeSfänfä, 
ja jotfa roaipuroat fttä myöben fun mehu roähenee aStiaSfa. 
Pian mehiläifet ruuhen tyhjentäroät, jofa fohta uubeStaan 
täytetään. Mutta joS ilma muuttuu niin fylmäfft taiffa 
fateifefft, etteiroät mehiläifet taiba liiffua ulfona, niin täy* 
tyy atroan roähäiftin ruuhiin afettaa mainittua ruofa-ainetta 
peften pohjalle. ParaS on tätäfin toimittaa ehtoolla, ettei 
mehiläifiä toifista peftStä roieteltäift roarfauteen.

Mutta tällaista ruoffimiSta älföön fuitenfaan aljet* 
tafo aifaiftn feroäällä. SBaSta ftlloin foSfa roiron-paju 
(pitltSpuu) fufoiStaa, on aifa ruroeta tähän toimeen, ©yy, 
jonfa tähben tätä ruoffimiSta, et aifafemmin foroi ruroeta, 
on fe, että ruhtinatar, nähbeSfänfä ei puutetta oleroan 
ruofa-ainetSla, päiroä päiroältä laSfee enemmän munia, joita
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hautoaffenfa mehiläifet meneroät hajaaUe pefäSfä ja fuoleroat 
pian fylmään, joS ilma jäfjtyy, jofa fyUä ufein feroäällä 
tapahtuu täällä pohjolan perillä. Mutta ferran aljettuaS, 
täytyy tätä ruoffimiSta fertoa jofa päiroä, fifft fuin hebel* 
mäpuitten ja febon fufiSta faaroat tarpeenfa. Paifan, miSfä 
ruuhi on, mehiläifet fyUä pian näpttämättä löptäroät ja 
fp6roät hproäSfä foroinnoSfa, roaiffa oroat erinäiftSfä peftStä 
fotoftn.

3lifaiftn feroäällä fyöroät mehiläifet mielellänfä htenofft 
jauhettuja nifujauhoja. Sätä halpaa ruofa-ainetta annetaan 
heille, niinfuin jo on fanottu, ftllä taroalla että tphjiä roafjapyt* 
fpjä, jotfa entifeStä rouobeSta oroat fääStöSfä, täytetään jau* 
hotUa ja tämän tehtyä priiSfoitetaan hunajaroebellä, jonfa 
jälfeen ne afetetaan mehiläistarhaan, foroeliaalle ja tyroen* 
neeUe paifaUe, joSfa päiroän paistetta ei puutu.

Mehiläifet hproäffproät tätä ruofaa feroääUä ftihen 
aSti fuin roiron-paju rupee fufoiStamaan; mutta he laffaa* 
roat peräti fttä fpömäStä, foSfa mainitun puun fufiSta 
faaroat tuorempaa ruofa-ainetta.

©efä muitten oiroaUiSten mehiläiShoittajain neurooSta 
että ntp&S omasta fofemuffeStani tiebän minä tämän jau* 
hoiUa ruoffitnifen hpöbyUifefft mehiläiftUe, jonfa tähben 
luottamuffeUa taiban fehoittaa faiffia mehiläisten yStäroiä 
fttä fofemaan.

Crrinomaifen hyroä ruofa-aine mehiläiftUe, fefä feroääUä 
ftfiäin meneStymifefft että parroeilemifen aifana nuoriUe par* 
roiUe ja fyffyllä f&yhiUe perhefunniUe on, niinfuin ennen 
uftaSfa paiffaa on fanottu, ebeUä mainituUa taroaUa roal* 
miStettu petunaftirappi. ©itä faabaan oStaa tärffelpn* 
tehtaiSfa; mutta foSfa ©uomeSfa ei roielä loyby ainoata* 
f  aan feUaiSta tehbaSta, niin olift toirootettaroa että ©uo* 
nten funnioitettaroat fauppiaat toifiroat tätä ainetta ©affaSta.

MuiStettaroa on tofi:
1) että mehiläiftUe fpöteträroä perunafiirappt täptyy 

oUa roalfoSta ja firfaSta, ftUä muutoin et fe felpaa tähän 
tarpeefeen, ja
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2) ettei fe tuota mepiläigpoittajalle täpbelliStä raoit* 
toa, joS ei pan täällä ©ttotneäfa faa fttä o§taa 25 taiffa 
forfeintaan 30 pennillä (Suonten naulaa.

$ninfa mehiläisten faaltSta taibetaan enentää.
SBaiffa ufeimmiSfa paifoiSfa etelä @uome6fa, aina 

Tampereen tienoille faaffa ja roield fen pohjaiS puolellakin, 
mehtldiftUd rouoftttain on fyprod faaliS metftSfd, feboilla, 
niituilla ja pelloilla, niin on ainafin hepu ista  heitä roar* 
ten jotafin fplroddfin, jo6 pellon aroaruuS fitd roaan faltii. 
ippobplliftn faifiSta on fplrodd ”tattarfauroja”, ftUa näitten 
fufat antaroat mehiläiftlle runfaaSti hprcdä ja terroeelliStd 
hunajata. .£>prod oliS naita fplrodd pari fertaa, fahben 
roiifon rodliajalla, famana furoena, niin että eriaifoina fu* 
foiStaiftroat; mutta joS ei rata foroi tehbd, niin on paraS 
foroittaa fplrooaitanfa niin, että fufoiStaiftroat heinafuuSfa, 
jona mehiläifet parhain hunajata fofoileroat. SEattarfaurat 
felpaaroat roalmiStaa ihmiftlle fuurtmafft (rppneifft) fefd 
elufoille jauhoifff. 9le faSroaaroat laihaSfa fantamaaSfa ja 
fplroetddn 6— 12 fappaa tynnyrinalalle peltoon taiffa huh* 
taan. Mutta mainittu laiho tuleentuu niin erinomaifen epd* 
tafaifeSti, että paraS ofa roalmiStuu filld aifaa, jona toinen 
ofa roield fufoiStaa. $htd hpvoin antaa tdmd hprodn fa* 
bon, jo6 ei l)^Ua ole fuffia pannut, ja joS niitetään ennen* 
fuin roiimeifet fufat lafaSturoat, ftUa muutoin roarifee pa* 
raS ofa maahan. Eihän tdmd fplroo ftiS olift turha, roatffa 
mehildiftd ei oliSfaan; roahemmin h^jdttdrod miSfd mehi* 
IdiShoittoa harjoitetaan, ja peltomaata on fplldfft.

fa rm ie n  ^ b ig ty f fe S tä .

kogfa fpffpUä tasataan jofu parrat niin peifoffi ja 
föpfäifeffi, ettei fiitä ole toiraoa tuleraaffi rauobefft', niin on 
ppobplliStä ppbigtää päntä toifeen raointallifempaan ja raa*
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ruhtinatar felpaa munimifeen muuta fuin folme rouotta, 
ja että hänen nuoruutenfa ja roireptenfä on painanein afta 
fofo parroifunnalle, niin täptpp parroifuntain phbiStämi* 
feSfä poiSottaa roanhemmdm, ftllä joS mehiläifet itfe faaroat 
roalita, niin pitämät he taroallifeSti roanhemman, jota enem* 
män rafaStamat, ja tapparoat nuoremman, 4?ebelmättomän 
tappamat mehiläifet fuitenfin aina fohta, ftllä he tietämät 
ettei heillä olift mitään hpötpä hänestä, roaiffa hänen pi* 
täifiroätfin hengiSfä. 9liinmuoboin ei millään muotoa fo* 
roi fellaiSta felrootointa heille antaa, joS fattuu olemaan 
joSfain parroeSfa, jonfa täptpp phbistää toifen fanSfa. Pa* 
rempi on poiSottaa tämän ja jättää mehiläiftlle roanhem* 
man. Parroien phbiStpS toimitetaan ftllä taroalla, että 
heifommat ehtoolla lafaistaan fuljetuSlaatiffaan ja fiitä taaS 
linnun pprStoUä roaabitaan marSfimaan määrättppn pe* 
fään, niinfuin ennen on fanottu. SEäSfä on muiStettaroa 
että heibän finne faatua, pefä faroutetaan hproäSti, jotta 
roanhat afuffaat marSften roierainenfa pefän peräpuolelle 
näitten fanSfa peräti fefaantuifiroat, niin he laffaaroat feS* 
finätfeStä fiufuStanfa. 3lfia meneStpp roielä paremmin, 
joS tupaffa, jolla mehiläifiä faroutetaan, puolefft taiffa 
roielä runfaamminfin on fefoitettu fuiroalla fuitfu-ftenalla. 
Ymmärrettäroä on mpöS että tällainen phbiStätninen pa* 
remmin meneStpp, joS hoitajalla on fafft mehiläistarhaa, 
pari roenäjän roirStaa toifiStanfa. SJlutta joS fa iffi pefät 
feiforoat famaSfa mehiläiStarhaSfa, niin täptpp tphjennetpn 
pefän lentolämen fofonanfa fiinifulfea, etteiroät mehiläifet pää* 
fifi finne tafaiftn. SJläin he roähittäin tottumat uubeSfa 
majaSfaan ppfpmään.

kaiffein parhain meneStpp phbiStäminen faffoifiSfa 
ja tnont-lufuifiSfa phteen riroiin rafennetuiSfa peftSfä, jotfa 
oroat roaruStetut läpifäptäroällä roälifeinäSfä. koSfa nimit* 
täin fafjbeSta naapuri-perhefunnaSta roanhempi emä on pois* 
otettu, niin forjaa mehiläiShoittaja enfin fa iffi roahapptfpt 
fophemmäStä pefäStä, jonfa fanfafunta naapurinfa fanSfa
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on ppbiStettäroä. S£dta npt tepbeSfä parjataan jofainen 
pptfp mepiläiftStä puptaaffi ennenfuin fe pepopon laSfetaan. 
Pptfpjen nain poiSforjattuna, otetaan falpa roälifeinän läpi* 
fäptäroäStä ja omi fuljetaan. Mepiläifet fofouroat taroalli* 
feSti pefän peräpuoleen ppteen fafaan. Mutta joS peitä, oroen 
fuljettuaS, roielä jouffo liiffu ift ulfona, niin jätetään lento* 
läpi arooimefft petfeffi aifaa, ja fuljetaan roaSta piljentmin 
eptoolla. ÄoSfa npt mepiläifet parin folmen päiroän perästä 
oroat itfenfä ppbiStäneet, afetetaan falpa taaS läpifäptäroään 
paifallenfa, ja toimitus on pproin päätettp.

SoS palanen mpSfiä rouorofaubefft laSfetaan niipin 
peftpin, joibenfa afuffaat oroat ppbiStettäroät, niin pe rnp&S 
paremmin ppbiStproät, foSfa mepiläifet molemmiSfa peftSfä 
tästä faaroat pptäläifen pajun.

SJteljttätSten talnidjtimtfeSta*
SBarjellaffemme mehildifta fplmddn fuolemaSta, tdp* 

t\)X> meibdn turvata heibdn afunnoitanfa talroefft. Sama 
toimitus fuoritetaan puusta tef>bt>i6fd peftSfä ftlld taroalla, 
että hunaja-aitan ja firouhuonetten tpf)iennettpd, ftfdiS-oroien 
fierrepienat fierretadn lapien eteen, pddlimmdinen aroaruuS 
fefd mainitut ftrouhuoneet tdptetddn fuiroilla fammalilla, 
ulfo-oroet fuljetaan roifuSti, raroot peitetään pruufilla (joS 
pefdt annetaan ulfona feifoa) ja lentoläpi rodfjennetddn rod* 
hdifeEd falroalla.

Slfipefdt taaS turroataan ftUa muotoa, että pddlim* 
mainen huone eli hunaja-aitta tyhjennetään, pienat peite* 
taan laubanpalaftUa, fofo aroaruuS taitetaan fammalilla 
taiffa oljilla, fanft fiinitetään faroipruufilla paifallenfa, 
lentoläpi rodhennetddn rodhdifelld falroalla ja pefd peitetään 
paffulla hatulla.

SoS omistajalla on fellainen huone, johon fopii peftd 
ftfdlle nostaa talroefft, niin on fe fieltdmdttd hpobpllinen, 
mutta huone pibettdfoön pimidnd.

Äaiffein paraS huone mehiläisten talroehtimifeffi on
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peruna-fuoppa taiffa feUari, joSfa mehiläifet faaroat fetfoa 
rauhaSfa ja roarjeUaan talroi-ilman muutofftSta, jotfa erino* 
mättäin oroat mehiläiftUe roaf)ingolIifet. SKehiläiSpefät an* 
nettafoon fuitenfin feifoa paifoiöenfa ntinfauroan fuin roield 
lämpymiä päiroiä taibetaan obottaa, joina mehiläifet taita* 
roat lentdd ulfona puhbiStamaan itfenfä ja muutettafoon 
tdlldifeen talroif)uoneefeen roaSta ftlloin, foSfa lunta rupee 
tuiSfumaan ja ilma muuttuu fylmäfft.

SoS mehildiSpefdt oroat yhteen rafennetut paroiljon* 
gifft, ä3erlepfd)in taroan ntufaan (furoauS 15— 18), niin 
on ymmärrettäviä ettei heitä foroi muuttaa erindifeen huo* 
neefeen talroefft; mutta joS rafennuS on toimellifeSti ja hp* 
roin tehty eifd fammalia fääStetty, niin mehiläifet tuleroat 
airoan hp̂ >tn toimeen niiSfd, eifd hoittajan foSfaan ole 
pelfddmiStd että he fylmddn fuoleroat. MehildiSpefdt tur* 
roataan roaan fammalilla fiUä taroalla, fuin jo on fanottu.

SoSfa mehildiSpefdt taaS feiforoat hpUyillä taiffa oroat 
yhteen rafennetut ebelldmainituiSfa mehiläiSroajoiSfa (fu* 
roauS 13), niin fuljettafoon huone etupuolelta lauhoilla, 
nimittäin ftitd puolen, fuSta furoauffeSfa pefdin lentoldpid 
ja lentolautoja ndhbddn. SoS tdmd etufeind, roajan teh* 
beSfd, ofafft roalmiStetaan lauhoista ftlld taroalla, että ai* 
noaSti lentoläroet ja lentolaubat oroat paljastetut, niin on 
tdmd turroaaminen talroefft helposti toimitettu. SoS nimit* 
tain, huoneen roalmiStaeSfa, lentoldpid fohben mddrlyjd 
roajan fulmatolppiin fiin i naulitaan, ja naita roarten läpiä 
lautoihin IdroiStetddn, niin toimitetaan afta pifaifeSti ftlld 
tapaa, että lauhat afetetaan paifoillenfa ja roaajat piste* 
taan määrlyihin. SoS tarroitaan, niin roebetään roaan enfin 
mehildiSpefdt muutama tuumaa tafaperin huoneefeen ftfäUe.

Sofainen fylld itfeStänfä ymmärtää, että pefät täUai* 
feSfa roajaSfa myoSfin turroataan fammaliUa ehellä maini* 
tuUa taroalla, ja että pefät roield paremmin turroataan, joS 
huoneefeen ajetaan ja pefäin ympäri leroitetetdän fuorrna 
olfija. SoS pefät oroat toimellifeSti tehbyt ja fammaliUa 
hyroin roaruStetut, niin ei tätä fuitenfaan tarroita.
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$utitFa hunajaa ja roaljaa pud is te taan .
SBaiffa jofainen mehiläiShoittaja tietää fuinfa näitä 

aineita puhbiStetaan, niin ei tofi ole fopimatointa tästä 
vähäfen puhua; ftllä moni toimittaa näitä aSfareita fuu* 
remmalla vaivalla fuin tarvitaan ja faapi fuitenfin fai* 
fella toimellanfa huonompaa tavaraa.

Sföitä npt hunajan puhbiStamifeen tulee, niin mttiS* 
tetaan enftn, että fa iffi puhtaat hunajapptfpt, olfoot ne 
mistä väristä hp^änfä, laSfetaan phteen ja erillenfä niistä, 
joiSfa on fuffaftemen-jauhoja ja ftfioitä.

^)uhbtStaminen S j i e r j o n i n  tavan mufaan 
toimi tetaan tämän tehtpä feuraavai fel la  fabbella 
ta v a l la ,  joita molempia minä uftampia vuofta hproällä 
meneStpffellä olen fäpttänpt.

1) pajusta eli juurista tehtp fori (toppa) taiffa tavaili* 
nen feula, johon harvalta fubottu ffili-Iiina on afetettu, laSfe* 
taan lämppmäSfä huoneeSfa feifomaan pienojen päälle ava* 
raan hunaja-aStiaan, ja täptetään puhtailla täpftnäiftllä hu* 
najapptfpillä, jotfa terävällä poptäveitfellä taiffa ohufai* 
fella puufolla leifataan palaftfft. Säliä tavalla juoffee hu* 
naja vitfaan mutta puhtaana astiaan.

2) sPuhbiStaminen meneStpp fyyxvin tälläfin tavalla:
tavallinen feula, paitft ftili-liinaa, afetetaan pieno*

jen päälle feifomaan avaraan astiaan, ©eulaan paloite* 
taan npt hunajapptfpt. astiaan feulan läpitfe juoffutet* 
tua, juoffutetaan hunaja vielä jouhifeulän (fihbin) läpitfe. 
SoS fopii avaramman jouhifeulän enftn afettaa astiaan ja 
jouhifeulän päälle vähä vähemmän tavallifen feulan, jofa 
täptetään ^aloitetuilla hunajapptfpillä, niin on pmmärret* 
tävä että toimitus vielä pifemmin ja vähemmällä vai* 
vaa päätetään.

Säännoffet faabaan ftllä tapaa vahasta erin että fori, 
pptfpinenfä, liinanenfa taiffa feula fihtinenfä muutetaan 
toifeen astiaan feifomaan, ja fuumaa (ei fuitcnfaan fiehu* 

9D̂ ct>tlätö̂ otboTt £>£etu$. 7
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raaa) mettä raaletaan raapan läpitfe, jota taibetaan toista* 
rnifeen fertoa ftllä taraalla, että toinen aStia afetetaan f  o* 
rin taiffa ftpbin alle, ja fama raeft annetaan juosta raapan 
läpitfe fifft että raeft on pupbiStanut raapan punajaSta. 
SEätä punaja-raettä fopii ttpt feittää fofoon fifft että tulee 
niin fafiaffi fuin punaja, jonfa teptpä fitä felpaa fpottää 
mepiläifiUe taiffa fäpttää muipin tarpeifiin niinfuin puo* 
nompaa punajaa.

h iistä  pptfpiStä, joiSfa on punajaa ja fuffafiemen* 
jaupoja fefaiftn, pupbiStetaan punaja erittäin ja fpötetään 
mepiläifille. Mitenfä niiUä pptfpiUä meneteUään, joiSfa 
loptpp ftfioitä, on jo ennen fanottu.

SBerlepfcpin taraalla pupbiStetaan punaja 
näin:

1) ©eUaifet punajapptfpt, joiSfa punaja ei raielä ole 
Ppptpnpt, afetetaan raapapaineefeen, jonfa aUe fiotetaan aS* 
ti a, jopon punaja juoffutetaan, foSfa paine-raäänteeUä (utu* 
ratUa") fiinitetään. SoS mepiläiSpoittajaUa ei ole painetta, 
niin fopit puptaiUa fäftUäfin pufertaa punajan uloS mai* 
nituiSta pptfpiStä. SoS näin painettu taiffa puferrettu 
punaja annetaan raupaSfa feifoa pari päiraää, niin nou* 
feraat fa iffi raapamurut ja fuffaftemen-jaupot, jotfa puna* 
jän fanSfa juoffiraat astiaan, ja uiraat punajan pääUä, 
joSta ne pelpoSti fitten poiSfuoritaan. SäUä taraaUa raal* 
miStettu punaja on airaan pupbaS, ja juuri feUainen fuin 
fammioiSfa oUeSfanfa.

2) SEoifet pptfpt, jotSfa on Ppptpnpttä ja runfaam* 
maUa fuffafiemen-jaupoUa fefoitettua punajaa, pupbiSte* 
taan toifeUa taraaUa.

Säpän tarpeefeen annetaan farairaalajan faraeSta raal* 
miStaa ifon ruufttn tuferaiEa forraiUa, ja popjaSfa raaruS* 
tettu ppbeUä läraeUä, jofa popjan aUa päättyy IpppfäifeUä 
torraeUa.

2lfian npt toimittaeSfa fuljetaan enfin torrai fopiraai* 
fella fuuUifeUa (forfiUa) ja ruuffu täptetään lujasti punaja* 
pptfpiUä, joita ei oUenfaan paloiteta. Stuufun näin täp*
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tettpä, afetetaan fe fattilaan taiffa pataan, jopon niin pai* 
jon reettä en laSfettu, että ruuffu fofonanfa feifoo roebeSfä, 
mutta niin fuitenfin ettei reefi pääfe finne fifälle, ja reefi 
faatetaan fiepumaan. koSfa npt ruufuSfa olereat pptfpt 
fulaareat, liifutetaan ne tuferoalla reiSpilällä reiriästi ja 
realfia pidetään ainoaSti foptuuIlifeSfa reoimaSfa ftihen aSti, 
että ruufun fifällepito tulee reeteläffi fuin reelti. 9lpt noS* 
tetaan ruuffu fattilaSta tuolille feifomaan ftllä tapaa, että 
torroi on tuolin istuinta ulommaS. 9läin pitfälle epbittpä, 
tepbään tuuman aroara läpi roapaporoon, jofa peittää pu* 
najan ruufuSfa; reati, taiffa jofu muu fopireainen aStia, 
afetetaan torroen alle ja fuullinen (fo rffi) otetaan torreeSta 
uloS, jotta punaja faifi juosta astiaan. koSfa roipboin 
juofferea punaja näpttää fafialta, niin afetetaan fuuEinen 
taaS paifallenfa ja toimitus on päätettp.

9läin faatu punaja on mpöS pprein pupbaSta ja pp* 
reänmafuiSta.

3) Säännöffet laSfetaan reiimein ruuffuun, jopon li* 
fäfft laSfetaan pupbaSta reettä, puoleffi jäännofjten fupteen. 
Sämän teptpä afetetaan ruuffu uubeSti fattilaan. koSfa 
ruufun fifällepito mapbollifeSti on futannut, nostetaan ruuffu 
taaS fattilaSta tuolille; aStia afetetaan torreen alle ja mepu 
juoffutetaan ruufuSta astiaan, niinfuin ennen on fanottu. 
Sätä mafiaa punaja-reettä taibetaan feittää fafiafft, taiffa 
mebefft eli muiffi tarpeiffi fäpttää.

Äuinfa punaja fäitytetäätt.

pupbas punaja fäilptetään parpain laferatuiSfa ruu* 
fuiSfa taiffa lafi-purfeiSfa. ©efä ruufut että lafi-purfit 
peitetään ftllä tapaa, ettei astiaa rearfin täptetä punajalla, 
reaan jätetään niin paljon tilaa että taibetaan fttpen fula* 
tuSta reapaSta realaa 3/« tuuman paffu roapafanfi. Säl* 
lainen roapafanfi fulfee nimittäin punajan niin tipiäSti, 
ettei ilma ollenfaan pääfe fen läpelle, jofa on roälttämät* 
tomäSti tarpeellinen, joS pibemmän ajan tapbotaan puna*
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jata hproänä fäilpttää. ‘2tStian fuulle ftbotaan npt paperia 
taiffa ftan raffoa, jofa on vieläfin parempi. Saman te h* 
tpä afetetaan aStia feifomaan fplmään huoneefeen, joSfa ei 
ole muuriaifta, ja joSfa talvella ei fuitenfaan ole niin 
fplmä,. että aStia menee r i f f i ,  jofa fpllä pian tapahtuu, 
foSfa hunaja fplmettpp. 9täin fäilptettp hunaja ppfpp h9* 
vana ja pahentumaltomana mehiläiShoittajan fofo ifäfauben.

SSalja p u d istetaan  rnpöö monella tav alla , foiöta 
tahbon muutamia parhaimpia mainita.

M i n u l l a  on o l lu t  tapana to imi t taa afia nain:
Äuffafiemen-jauhoiSta vapaat vahapptfpt paiSfataan 

fuumalla vebelld puolefft täptettppn fattilaan taiffa pataan, 
ja f eitetään, liifuttacn, fifft ettd fa iffi pptfpnfappaleet ovat 
hpvtn fulaneet. Saman tehtpä ajetaan liemi poronenfa 
rautafauhalla f uumana lä ffi-ftiliin , joSfa lävistetyllä puu* 
fauhalla litistetään niin, että mehu, eroitettuna porosta, 
juoffee alle afetettuun astiaan, ©i i l i  tyhjennetään npt po* 
roSta ja täptetään uubeSti fuoStilla, ja toimitus ferrotaan 
ftihen aSti että fa iffi mehu on puhdistettu porosta, jonfa 
tehtpä aStiaSfa oleva mehu annetaan jähtpä lämppmäSfä 
huoneeSfa. hyytyneenä otetaan taiffa fuoritaan vaha aS* 
tiaSra; fulataan puhtaaSfa ja runfaaSfa vebeSfä valfiaHa 
ja fiilataan harvafft fubotun ftili-liinan läpitfe fellatfeen 
fivifeen taiffa mitallifeen astiaan, jofa ylöspäin on vähä 
avarampi; peitetään fahbenfertaifella vaatteella ja anne* 
taan fetfoa puolen vuorofautta lämppmäSfä huoneeSfa. Sä* 
män -ajan fuluttua vaha on hproin hpptpnpt, ja taibetaan 
ottaa yloS. ©ulatun vahan faataeSfa fiili-lirnaan muiSte* 
taan että fattilan pohjalle laSfeunut poro jätetään fattilaan. 
hyytyneen vahan alipuolelle fiintynyt poro faapitaan veit* 
feUä vahafappaleeSta, ja tavara on felvollifefft ja fauniifft 
valmistettu, niin että faupungin fauppiaat ja vielä apo* 
teefaritfin ftihen mielistyvät.
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SoS vahapptfpt ovat vanhat ja mustat, niin on 
joSfuS tarpeellinen vielä ferran fertoa fulaamifen. SEämän 
tehtpä (tilataan fulattu vaha veteliä valettuun vormu* 
astiaan,

Muistettava on että tphiät vahapptfpt aina ovat 
fääStettävät ftfft että mehiläifet ovat niitä täpttäneet l)u* 
najalla. SoS eivät mehiläifet faift fttä toimeen famana 
vuotena, niin fopii niitä fääStää toifefft vuotefft ja pi? 
demmänfin ajan. © illä vaiffa vaha on hunajata fal* 
liimpi, niin ei fuitenfaan ole hpotplliStä fulattaa tphjiä 
pptfpjä, foSfa muistamme, että mehiläisten täptpp fpotä 
leiviSfän hunajata, faataffenfa naulan vahaa, jofa on hei* 
tän raSvanfa.

©a f fa S fa  puht iS tetaan vaha feuraaval la  ta* 
va l la :

1) SoS ei erittäin paljon vahaa ole puhtiStctta* 
vana, toimitetaan afta näin:

Jtaifellaifta vaha-aineita laSfetaan, palaftfff leifattuna, 
harvasta liinasta futottuun puSfttn. Sämän tehtpä pan? 
naan puSft vahanenfa fiehuvalla vedellä täptettppn fatti* 
laan taiffa pataan, jonfa pohjalle pari fapulaa ennen ovat 
afetetut, ja puSftn päälle laSfetaan f i v i ,  jonfa fautta fe 
ppfpp veten alla. kiehuva veft fulattaa vähittäin va* 
hän, jofa noufee veten päälle, niinfuin fa iffi raSva, että 
fe on vettä fopfäifempi. 9Zpt fuoritaan vaha fauhalla 
veten päältä ja laSfetaan läSnä olevaan vatiin. JtoSfa 
fa iffi vaha on futannut ja poiSfuorittu, otetaan puSft ploS 
veteStä ja tphjennetään porosta. SBatiSfa oleva vaha 
fulataan vielä ferran ja laSfetaan veteliä valettuun vor* 
mu-aStiaan.

2) JEoSfa taaS enempi vahaa on puhtiStettavana, 
ntin tarvitaan hpwä rautanen paine, jonfa muoto näh* 
tään fuvauffeSta (fuvauS 31). 9tiinfuin fuvauffeSta on 
nähtävä, ovat tämän paineen molemmat lootut täpnnä 
läpiä. SBahan puhtiStaminen tämän avulla toimitetaan 
tällä tapaa:
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.£>unaja§ta pudistetut mabapytfyt ja faifellaifet muut 
maba-aincet paiSfataan pataan taiffa fattilaan, joSfa me* 
bellä feitetään fiffi että tulee »etelän puuron faltaifefft. 
©opimaan astiaan laSfetaan mäbäfen mettä, paine afete* 
taan fen päälle, barmaSta liinasta taiffa jouhista fubottu 
puSft, ifon bärjän rafon fuuruubeSta, täptetään astian ylitfe 
mabapuurolla, ja puSft afetetaan, näin täytettynä, painee* 
feen. Särnän tehtyä aljetaan nyt paine-mäännettä mään* 
tämään, jota tef)bään fiiben aSti että fa iffi malja on puS* 
ftSta uloS painettu, taiffa niin fauman että ainoaSti ma* 
batointa mettä juoffee puSftSta uloS. 2fStiata muutetaan 
mälittäin ettei roeft tulifi liian fuumaffi ja lifafefft. ÄoSfa 
mibboin fa iffi fattilan fifällepito on painettu mabaSta pub* 
taaffi, annetaan maban jäbtyä aStioiSfa, jonfa perästä fe 
otetaan astioista uloS, rutistetaan ja lifiStetään aifa lailla 
ja laSfetaan lämpymään meteen, joSfa bymin fotfetaan, 
jotta pubbiStettaift faifeSta liasta. SBeben päällä aStioiSfa 
mielä olemat mabamurut fuoritaan joubtfeulalla ja laSfe* 
taan lämpymään meteen toifen maban fanSfa, jotta ybbeSfä 
pubbiStettaift. SBebeSfä näin fotfettu maba ylösotetaan 
mibboin ja laSfetaan tamallifeen feulaan, että mefi fiitä 
bymin juofftft. SBeben näin poiSjuoStua, muferretaan maba* 
pallot r i f f i  ja laSfetaan tufemaan ruuffuun eli toifellaifeen 
famiaStiaan, jofa afetetaan (bällalle) taiffa pataan, joSfa 
on lämmintä mettä, fiffi että maba fulaa. SoS maba fitä 
maStaan faift rumeta fiebumaan, niin fe fabottaifi fauniin 
märinfä, eifä enää annatfi täyttä bintaanfa. koSfa maba 
nyt on täybellifeSti futannut, niin annetaan fen juosta bar* 
roafft fubotun, fuumaan meteen faStetun puSftn läpitfe 
fylmällä mebellä malettuun mormuaStiaan eli mätiin. Syö 
lopetetaan foSfa puSftn läpitfe juoffema maba rupee lifa* 
feffi näfymään. puSfiSfa olemat jäännöffet fäytetään omaffi 
tarpeefft. SBormuSfa olema maba annetaan raubaSfa ja 
mitfaan bpbtpä. koSfa nyt maba aina pifemmin bpptbp 
fyrjiStä fuin feSfeltä, niin balfenec maljafappale ufein, 
jonfa fautta fe näöltänfä pahenee. Sätnän eStämifeffi eroi*
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tetaan roaha roormuSta ofjufaifella roeitfellä, fohta fuin fen 
päättt)§ närään hpptpneefft. —  SouhifanfaaSta tehtp huip* 
puinen puSft on tähän toimituffeen aina paraS.

©d)roei$tn maalla on pfft pappi, nimeltä ©erfler, hu* 
najan ja roahan puhbiStamiSta roarten, pari rouotta tafa* 
perin, fefftnpt foneen, jonfa omasta fofemuffeStani fppStä 
taiban erinomaifen hproäfft ja fopiroafft roafuuftaa. SJlai* 
nitfu fone on fofoonpantu feuraaroaiftSta ofi§ta, jotfa mpoS 
furaauffeSta (furoauS 32) oroat nähtäroät:

1) Säffinen ftlinteri fannella, jonfa feSfellä pfft roä* 
jäinen höprptorroi on afetettu;

2) © tili. Sama on firtfi-läfiStä valmistettu, fan* 
neliä roaruStettu ftlinteri, faifin puolin täynnä läpiä, ja 
ripustetaan hafoilla ebellämainittuun ifompaan läffifeen 
ftlinteriin;

3) gäffinen ta llr iff i, jonfa feSfelle on afetettu läpi 
Iphpfäifellä juoffutorroella. S a llr if fi ripustetaan fcafoilla  

ftiltn alle, ifomman ftlinterin fprjään. fiphpfäifeStä juoffu* 
torroeSta fäp toinen pibempi tallrifin alta läpi ifomman 
ftlinterin fprjän, johon fe fahbeSta patffaa on fiinitettp, ja 
pibennetään ftlinterin fprjän ulfopuolella roielä fuuben tuu* 
man mittafella jatfotorroella.

Sämä hunaja- ja roahapuhbiStuSfone fäpte* 
tään hunajan puhbiStamifeSfa feuraaroalla ta* 
roalla:

kone afetetaan lämppmällä roebellä täptettppn pataan, 
johon tppSfäSti fopii, ja torroen alle pannaan aStia. 4?u* 
najapptfpt lahotaan npt fttltin ftllä muotoa, että pptfpjen 
plipuoli fäännetään alaspäin. Pptfpjä ei pibä riffileifatta* 
man, joS roaan fofonanfa faabaan fiiliin  mahtumaan. 2Bal* 
fofet pptfpt, joiSfa ei ole fuffaftemen-jauhoja, taibetaan 
fuitenfin r i f f i  pufertaa, © iilin  näin täptettpä, afetettafoot 
molemmat fannet tppSfäSti paifoillenfa, ja pibetään aino* 
aSä jlieroä Iteffi paban alle, niin ettei höprp tunfeu juoffu*
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torroeSta hunajan juoSteSfa. koSfa nyt hunaja laffaa juof* 
femaSta ja enemitten ainoaSti roahaa juoffee torroeSta aS* 
tiaan, niin muutetaan toinen aStia torroen alle, että huo* 
ttompi hunaja eroitettaifi paremmasta. SoS nyt, fannen 
aroattua, fiiliSfä on roahaporoa, niin otettafoon tämä fti* 
liStä uloS. © i iU täytetään uubeSti, ja työ ferrotaan. 
SEäSfa. on muiStettaroa että torroen alle roiimein pantu aS* 
tia annetaan feifoa paifallanfa, johon roaSta ftlloin toinen 
aStia afetetaan, foSfa hunaja taaS juoffee feffiänä. Syö 
ferrotaan tällä tapaa toiStamifeen ftihen aSti että fa iffi 
hunajapytfyt oroat fulatut.

2Bal)an futaaminen ja porosta eroi ttaminen  
toimi tetaan tä l lä  muotoa:

(Snftn laSfetaan fa iffi roahaporo, joSfa roielä on ei* 
neen hunajata, ftiliin. SoS roielä on tilaa, täytetään fiilt 
faifellaifella roal)a-aineilla, ja muistetaan että ftilin hp* 
roitt täytettynä työ parhain menestyy. SoS on ifontpia 
tyhjiä pytfyjä, niin tyhjät fammiot puferretaan fofoon, ja 
pytfy laSfetaan ftiliin . kannet fuljetaan tyySfäSti. $lint* 
mäinen eli höyrytorroi fuljetaan rohtimtlla taiffa muulla 
aineeEa, ja ulkomainen fanft, niinfuin myös rafo fattilan 
ja foneen jatfoSfa taifinoitaan faroella taiffa taifinalla, 
niin ettei höyry fteltä pääftft uloS. SBalfia pibetään hP* 
roäSfä rooimaSfa, niin että höyry roahroaSti juoffee uloS 
juoffutorroeSta. ©aabaffenfa roiimeifen hunajan roahaSta, 
afetetaan aStia ilman roettä mainitun torroen alle. Sä* 
män tehtyä ei fufaan enää tarroitfe feifoa fonehen roiereSfä, 
joS roalfia roaan pibetään hyroäSfä rooimaSfa. S»S niin 
monta roahapytfyä on ftiliin pantu, että obotetaan fuuben 
naulan paifoilla futattua roahaa, niin on toimitus pää* 
tetty fahtena tuntina. koSfa roeitfen terälle ei enää nähbä 
roahaa hyytyroän, fun fttä pibetään juoffutorroen alla, niin 
lopetetaan toimitus. Mutta joS roielä olift enemmän roaha* 
pytfyjä fulattaroia, niin ei enftmäiStä futaamista lopeteta, 
roaan poro otetaan roähä aifatfemmin uloS fiilistä, jofa täyte* 
tään fertoamifeen, poro laSfetaan piin ja työ aljetaan uubeSti.
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Poroa taibetaan mpoS foota ja erinäifeSti roielä ferran 
fulattaa fifft että roiimeinenfin roaha faabaan fiitä hproäffi.

koneel la näin fu la t tu  ja porosta eroi tet tu  
roaha pupbiStetaan tä l lä  taroalla:

(S iili tyhjennetään rieppaaSti porosta. Sämän teh* 
tpä pannaan roati, johon laSfetaan 3 taiffa 4 forttelia ha* 
liaa roettä, juoffutorroen alle, ja roatiin juofferoa roaha lii* 
futetaan roeitfellä, niin että hpptpp muruiffi, jolla toimella 
paremmin puhbiStuu. koSfa fa iffi roaha on juoSnut roa* 
tiin , puhbiStetaan jt il i,  fetfoen paifallanfa, jonfa tehtpä 
roahamurut uubeSti laSfetaan ftihen, fannet afetetaan pai* 
faUenfa ja futaaminen uubiStetaan famalla taroalla fuin 
etinen. 9liin fauroan fuin fertoomifeen faabettu roefi roa* 
biSfa tulee fafiafft, annetaan roahan uubeSti fulattuna juosta 
ftilin läpitfe ftihen aSti että roefi tulee firffaafft'. Saroal* 
lifeSti on folmeen fertaan ferrottu futaaminen fplliffi. Säilä 
taroalla taibetaan puhbiStaa roahaa täpbellifemmin fuin en* 
nen. SBiimeifeffi annetaan roahan juosta roormuaStiaan, 
jofa enfin roaletaan roebellä. Grnnenfuin roormuaStia afe* 
tetaan juoffutorroen alle, annetaan roeben hpn>in juoSta 
roahaSta.

SBarfin tarpeellinen on ftilin ja fen alla oleroaifen 
tallrifin puhbiStaminen ennenfuin roaha näin fiinä fulataan 
roormuaStiaan. Sätnä puhbiStaminen meneStpp parhain 
roanhalla fuiroalla roillafella tipalla, jofa enfin fuumenetaan, 
ja afia toimitetaan ftllä tapaa, että fanfien otettua paifal* 
tanfa fiilt pphitään mainitulla lapulla, © iilin  näin puh* 
biStettua, puhbiStetaan ta llriffi famalla muotoa.

ftitä IjointeSfa fnin jofaitfena 
nmobenaifana on mejjilaisjjoittajalta 

»aarin otettapa.
keroäällä annetaan mehiläisten olla rauhaSfa niin* 

fauroan fun mahbolliSta. koSfa auringon fäteet roalaife*
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mat lumen, lentäroät pe ufein uloS jo maaltSfuuSfa. Za> 
mä et fuitenfaan ole ppobpttistä, ftEä näin aifaiftn uloS 
tultuanfa fangiSturoat he pian fplmäStä ja fuoleroat tupan* 
fittain Ongelle. ©entäpben on ppobpUiStä antaa heille 
marjoa, jofa puofiaStt finä tarooin toimitetaan, että lau* 
banfappale nojataan pefän fetnää roaStaan. SOiefjifäiäroas 
jaSfa, perunafuopaSfa ja feUariSfa feiforoiUa pefittä on pproä 
marjo paitft erinäistä maimaa.

SoufofuuSfa.
Mutta foSfa ilma lämpiää, puptifuun lopulla taiffa 

toufofuuSfa, niin päästetään mepiläifet uloS, lentoläpi aroa* 
roitaan, joS talroefft olift roäpenettp, ja pefä pupbiStetaan 
ftfältä, jota tepbään ftllä tamalla että omien aufaiStua ja 
fammaliett poiSotettua, ofa pptfpiStä enftn ppbeltä puolelta 
otetaan uloS ja laSfetaan pepopon; jonfa toimitettua fuol* 
leet mepiläifet ja roSfat lafaiStaan pefäStä, pptfpt pupbiS* 
tetaan pomeeSta.ja ftoitetaan paifoillenfa. Soinen puoli 
pefää pupbiStetaan famalla tapaa, joS näpbään tarpeella 
fefft. SoS npt tapbot luonnottifta parmeja, niin afetetaan 
mpoS ftfäifet omet paifoillenfa, ja päälimmäinen aroaruuS 
täptetään fammaliUa taiffa oljiUa; ulfo-omet fuljetaan ja 
fa iffi jätetään ftUenfä. Mutta joS tapbot ottaa parmeja 
£)jierjonin taman mufaan, niin täptpp ppben taiffa rno* 
lemmat ftfäifet omet ottaa uloS; pienoja mapapptfpiUä eli 
pptfpnfappaleiUa taiffa pproin maruStettuja raameja afettaa 
uripin ja peittää laubanpalafia, että ruptinatar faift tilan 
laroiammaUe lemittää munimifenfa.

Särnän fuun lopuUa aljetaan mepiläiSten ruoffimi* 
nen ftfiäin meneStptnifeffi, joSta ennen on puputtu. SoS 
ilma on lämmin, niin on npt aifa pptfpjä poiSleifata, joS 
mapapptfpn rafennuSta tarmitaan uubiStaa.

Äefafuuöfa
alfaa parmeileminen, rouoftttain fuun feSfipaifoiUa, rouo* 
fittain roaSta fen loppupuoletta, jofa uftammtn ntetbän
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tnaaSfamme niinfutn muiSfafin maiSfa tapahtuu. Pefät 
malmiStetaan fentähben täfft ajafft uuften fanfafuntain raaS* 
taanottamifefft, niinfuin ennen on fanottu. (Samaan ai* 
faan fuin luonnollifet parraet oraat raalmiit faahattelemi* 
feen, fopii myös peftStä ottaa uufta parraeja, raastoin me* 
hiläiSten halua. Sftiinmuoboin taibetaan tätä pauSfaa työtä 
alfaa tämän fuun feSfipaifoilla elt loppupuolella.

f>einäfuu$f«*
Parraeilemifen aifaa feStää fjeinäfuun feSftpaifoipin 

ja yhtä fauraan taibetaan myoS parraeja ottaa peftStä iDjier* 
jonin taraalla. SoS ei monta parraea otettu raanpoiSta 
peftStä, niin foSturaat pian raanhat niinfuin uubetfin par* 
raifunnat.

SEäSfä fuuSfa tutfiStellaan tarfaSti joS jofu parrai 
olift emätt&mäffi jäänpt. SoS tämä huomataan, niin afta 
autetaan fiiruuSti araoimella touffapptfpUä taiffa peitetyllä 
ruhtinafammiolla, niinfuin ennen on näytetty.

©lofnuSfa.
SEähän aifaan farfoittaraat mehiläifet foirafftanfa, joS 

ei ennen ole tapahtunut. SoS raielä joSfain pefäSfä liiffu*  
raat, foSfa muut fa iffi oraat niitä furmanneet, niin on 
peljättäraä että pefä on emäföin, ja parrai l)äraitettäraä, 
erinomattain joS foiraffet raielä oraat hengiSfä fcuraaraaSfa 
fuuSfa, jonfa tähben Soittajan täytyy fatfoa fuinfa aftan 
laita lienee. Sämän fuun lopulla on aifa hanffia f6yf)tä 
nte£)tläiSfanfoja ruoffimaan talraefft.

©DtjöfuuSfa.
•SoSfa fanerraafufat lafaSturaat, raähenee mehiläisten 

faaltS peräti. 9lyt on ftiS aifa tyhjentää ulfohuoneet, joS 
ei fe ennen ote tehty, ja pitää murhetta mehiläisten talraeh* 
timifeSta, fefä hetffojen parraien yhbiStämifeStä. Pefäin 
turraattua jätetään ne ftllenfä, niin fauraan fuin mehiläifet 
raielä taitaraat liiffua ulfona. Mutta foSfa tlma fylme*
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nee, niin että mepiläifet menevät levolle, talvea obottaaf* 
fenfa, muutetaan pefät, erinomattain pffinäifet, ftfäUe, joS 
on fellaiSta (pimiää) juonetta, joSfa raupaSfa taitavat 
feifoa fofo talvifauben, muutoin jätetään pe paifoillenfa.

SEämän firjafen luettua pelfäät finä fentiefi uuben 
mepiläiSpotbon tavan liian vaivalloifefft. Mutta foetapaS 
enftn, niin luulen mieleS pian muuttuvan; ftllä paperilla 
näfpp fe vaivalloifemmafft fuin itfeStänfä onfaan. 4j>pö* 
bptpS tästä uubeSta mepiläiSpoibon tavasta on, että faat 
uufta parveja tarpeeffeS fefä taibat mpoS vanhat pengiSfä 
fäilpttää; että emättömiUe parveiUe ja niille joilla on van* 
tentunut taiffa pebelmätöin emä, taibat toimittaa nuoren 
viriän paUitfiattaren, jota ilman parvi olift pävt6Sfä, ja 
että foSfa pyvänfä, väljällä vaivaa, teuraStuffetta, mepi* 
läiftlfäft taibat ottaa veron eli palfan fiitä poiboSta, jon* 
faS heille annoit. SDJoni pelfää ettei ©uomeSfa fuurempi 
lufu tnepiläiSparveja faa elatusta ppbeSfä paiffaa, mutta 
fe pelfo on peruStuffetta. SBuofitlain on ppvä, vuofittain 
puono faaliS, niin täällä fuin muiSfafin maiSfa; mutta 
foppät vuobet ovat foppät, joS on mepiläiSfanfoja enern* 
män taiffa vähemmän, niin täällä futn muallafin, ja va* 
pingot taibetaan paremmin eStää näiSfä peftSfä, joiSfa on 
helppo afta peitä ruoffia taiffa ppbiStää, aina fen jälfeen 
fuinfa fufitt taptoo.

©uofoon ftiS faifen ppvän lapjan antaja että tämä 
firjafent fuoStumuffella vastaan otettaifiin ja niin täpttäifi 
tarfoituffenfa, nimittäin mepiläiSpoibon ebiStpmiStä raf* 
faaSfa ifänmaaSfamme. S£ämä faattaifi firjottajalle ilon 
fefä parpaan vaivan maffon.
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