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Küll see kõik on ilus! Õhtul pärast tööd teed veel väikse tiiru maja
taha tammede alla, mesilasperede manu.Vaatad viimaseid kojulendajaid, kuidas nad tungeldes allapoole laskuvad ja nektarist raskena
lennulauale potsatavad. Põgus tervitus valvurile, siis otse pimedasse
tarru, kus õekesed juba ootavad, et hinnaline last vastu võtta.
Ja milline lõhn! Aprilli lõpus kirsipuud veel õitsevad. Võililled,
õunapuud, ploomid, pirnid – kõik laotavad laiali oma nektarist tiinet toredust, või siis hakkavad kohe seda tegema. Headel korjepäevadel lõhnab mesitarude juures samamoodi kui suhkruvatikioskis
aastalaada ajal. Hingad sisse nektaririkka päeva sooja, magusat ja
rasket aroomi ning kuulad tarust kostvat sumedat uminat. Kõik
on hästi.
Samas pole miski hästi. Mul on mure. Kõigepealt polnud talv
mingi õige talv. Terve jõuluaja oli päeviti üle kümne kraadi sooja,
öökülmagi polnud. Mesilasemad muudkui munesid ja hauet tuli
üha toita. Pered olid suured ja talvised toiduvarud üha kahanesid.
Kas jätkub märtsikuuni, mil pajud õitsema hakkavad? Mõned hobimesinikud teatasid juba veebruaris nälgivatest peredest. Kas ehk
ka mina toitsin omasid hilissuvel liiga vähe? Mesiniku jaoks pole
häbiväärsemat asja kui nälgiv mesilaspere.
Aprilli algul tuli lõpuks paar sooja päeva. Toiduga läks asi paremaks, pajud õitsesid, sai natuke nektarit ja ema muneb nüüd
päevas kuni 1200 muna. See arv tõuseb veel 2000-ni. Kui nüüd
vaid ilma peaks! Kuid siis saabus lausa arktiline külmaõhuvoog.
Juba kümme päeva. Kas see haue, mis peres juba on, peab vastu?
Kas ammed suudavad neid piisavalt toita ja soojendada? Öösel jälle
külmetab! Kas sööta jätkub?
1. mail tuli lõpuks pööre. Saabus kõrgrõhuala ja kuulutati ilmamuutust. On pühapäeva hommik, kell on 10.00, taevas
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sinine, termomeeter näitab 12 kraadi. Kahe tunni pärast on juba
15 kraadi. Siis pole korjemesilastel enam pidamist. Siis läheb
lahti!
Umbes nõnda, armsad lugejad, tundsid ja mõtlesid 2016. aasta kevadel paljud Saksamaa mesinikud. Jah – tundsid. Sest mesilaste pidamine on kirg, see on emotsioon, ning mitte paljas meediakära,
kui antakse teada, et mesilased surevad ja kohe järgneb vältimatult
inimkonna häving. Kes juba mesilasi pidama hakkab ja kolme aasta
pärast, kui kõik algajate draamad on läbi tehtud, ikka veel mesilasi
peab, see ei peagi enam mesilasi. Siis on vastupidi: mesilased peavad
teda! Leidub üle saja-aastasi mesinikke (Deutsches Bienenjournal
1/2017), kes kasutavad liikumiseks maastikurulaatorit ja raskete
kastide tõstmiseks juba kaunis elatanud poja abi.
Mesilaste pidamine on nii köitev sellepärast, et mesilased oskavad pidevalt üllatada isegi neid, kes juba aastakümneid nendega tegelevad. „Seda pole nad veel iial teinud!“ on paljukuuldud
imestushüüatus ka kogenud mesinike suust. Igal mesilasperel on
oma iseloom, iga mesindushooaeg kulgeb isemoodi. Mesilastega
ei hakka iial igav! Mesilaspere keerukas organism on kui raamat,
mida võib igal aastal uuesti lugeda, sest igal aastal jutustab see uue
põneva loo.
Me kutsume teid kaasa nende lugude maailma. Meie, see tähendab Diedrich Steen ja Jürgen Tautz. Üks meist on kirjastustoimetaja, juba üle 20 aasta mesinik, teine bioloogiadoktor, 27 aastat
Würzburgi ülikooli professor ja rahvusvaheliselt üks tunnustatumaid mesilaste uurijaid. Üks räägib teile asju, mida ta alati räägib,
kui talt küsitakse: „Kuule, sul pidavat mesilased olema. Mismoodi
sa nendega õieti …?“ Teine hoolitseb, et kõik räägitu ka tõsi oleks.
Eelkõige aga asetab ta mesiniku praktilised teadmised teaduse ja
uuringute põnevasse konteksti. Need lõigud on tähistatud mikroskoobikujutisega pealkirja juures ja punktireaga küljel.
Koos kutsume teid huvireisile läbi meevabriku. Õpime tundma vabrikuhoonet ja tootmisvahendeid, personali, juhtkonda ning
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tooteid. Saame teada, kes, kuidas ja kellega koos töötab (või siis
mitte), kuuleme laiskvorstidest ja päevavarastest, samuti kirglikest
spetsialistidest ning sukeldume jahmatavasse reeglistikku. Esmapilgul näib mesilaspere elu olevat paljalt mingi anarhiline sibamine,
kuid mesilased teavad väga hästi, mida teevad. Neil on plaan, ja
nad järgivad seda imekspandava vilumuse, köitvate oskuste ning
muljetavaldava meeskonnatööga.
Valisime võrdpildiks meevabriku, sest just seda mesilaspered
mesiniku pilgu läbi on – ettevõte, kus meetootmises töötab kuni
50 000 naistöölist ning mõned meessoost hooajatöölised. Eks mesilased näe seda kindlasti veidi teistmoodi. Kui mõne käest küsida,
kas ta töötab meevabrikus, siis võngutaks ta ilmselt mõistmatuna
tundlaid. Nende olemise mõte ja eesmärk pole mett toota. Nemad
tagavad oma pere ellujäämise ja paljunemise. Mesi on selleks vaid
vahend, energiaallikas ja kütus. Ainult mesinikud teevad meest
mesilaste elu mõtte ning mesilastest meevabriku töölised.
On see aus? On see ehk põlastusväärne sekkumine tänapäeval nii paljude sümpaatia pälvinud olendite loomulikku elukäiku?
Leidub inimesi, kes seda just nii näevad. Kuid ka mesilaste kohta kehtib sama, mis enamiku koduloomade kohta: me teeme nad
endale kasulikuks. Mesilased lasevad end kasutada, kuid kas nad
lasevad end ka ära kasutada? Või on need pigem just mesinikud,
kes mesilastega kohanduvad ja peavad viimaste vajadusi väga hästi
tundma, et meevabrik elus püsiks? Saame näha …
Paar sõna veel selle raamatu eesmärgi ja ülesehituse kohta. Meie
soov on jutustada, kuidas elab mesilaspere, ning näidata selle põnevat toimimist.Tegu pole mesindusõpikuga, millele toetudes hakata
mesilasi pidama. Muidugi me loodame, et algajad, ja miks mitte ka
kogenud mesinikud, leiavad siit midagi ergutavat ja toetavat oma
hobi tarvis. Eelkõige aga peaks see raamat tutvustama mesilasi kõigile, kes neist imelistest putukatest huvituvad, kas või sellepärast, et
nende toodang – mesi – nii hästi maitseb.
Teadmiste tekkimiseks tuleks selle raamatu peatükid järjest läbi
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lugeda, sest iga järgnev toetub eelnevale. Nõnda on sülemlemisest
rääkiv peatükk palju huvitavam, kui juba tead, mis otstarve on kärjel ja kuidas mesilased üksteisega kõnelevad. Kui tahad aga ikkagi
juhuslikus järjekorras lugeda, siis on sinu jaoks lõpus register, mis
näitab, kust leida infot mõistete ja erialasõnade kohta.Viide „pilt“,
mille juures on number, juhatab pildipanka raamatu lõpus. Seal on
pildid paljustki, millest raamatus juttu.
Nüüd aga tere tulemast meevabrikusse, mesilaste võlumaailma!

14

