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miljonit aastat! Vähemalt nii kaua on mesilased Maa peal 
elanud. Nad pärinevad seega ajast, mil Maal valitsesid veel 

dinosaurused. Kust me seda teame? On leitud sedavõrd vanu merevaigu-
tükke nendesse uppunud triibuliste putukatega. Aga teadlased arvavad, 
et mesilased ilmusid isegi varem, umbes 120 miljonit aastat tagasi. Sel ajal 
taimed alles täiustasid oma uusimat leiutist – õit. Tuli välja, et õite toitva 

tolmu ja magusa nektari peale lendavad meeleldi kohale näljased putukad, 
kes seda tehes ühtlasi taimi tolmeldavad (vt tahvel VIII). Selline koostöö tõi 
kasu mõlemale poolele, kuid esialgu ei osalenud selles mesilaste esivanemad. 
Tõenäoliselt olid need röövloomad, kes meenutasid tänaseid herilasi. Õite 
juurde lendasid nad eeskätt selleks, et kedagi jahtida – nende saagiks langesid 
teised, söömisega ametis olevad putukad. Ühel päeval mõni selline herilane 
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MESILASED JA DINOSAURUSED

Tahvel I

mimimimiljljjljljononono ititititi aaaasasasaa tatatatat t!t!t!t! VVVähähhhememememmmalalalalt t t t ninininii i i i kakakakakauauauaua oooon n n memememesissisilalalaasesesesed d dd MaMaMaMaMaM a a a a pepepepealalalal 
elelelelanananana udududud.. NaNaNaNad d ddd päpäpäpäririineneneevavavavad dd d seseseseegegegega a a a ajajajajasasasast,t,t,t, mmmmilililil MMMMaaaaaaaallll vavavavalilililitstststsesesesesididididdd vvvvveeeeeeeeellll

didididiidiiinonononon sasasaass ururururuu usususuusedededed. KuKuKuKuuststststt mmmmmeeee seseseses dadadadda tttteaeaeaeamemememe???? OnOnOnO lllleieieieitutututud d ddd seseseses dadadadavõvõvõvõrdrdrdrd vvvvvananananuuuu memememererererevavavavav igigigiggu-u-u-u-
tütütütüüükkkkkkkkk eeee nenenenenendndndnddddesesesesse sesesese uuuuuppppppppppunununununududududu ttttriririibibibibbululululu isisisistetetete pppppututuutukukukukatatatategegegega.a.a.a. AAAAgagagagaga tttteaeaeaeadldldldllasasasasa ededededd aaaarvrvrvrvavavavavadadadadad,,,,
etetetetet mmmmeseessesililililasasasa edededed iiiiilmlmlmlmusususususididididid iiiiiseseseses gigigigii vvvvarararremememmem, , , , umumumummbebebebebes s s 1212122120 0 00 mimimimiiljljljljononononitititit aaaaasasasaastatatatatt tt tatatataagagagagag sisisisi. . . SeSeSeSeel l l l ajajajajajalalalal  
tatattatatat imimimimmedededee aaaaalllllllllll esesesses ttttäiäiäiäiääiususususu tatatatat sisisisisid d d dd omomomomma a a a uuuuuuuuuusisisisimamamamamat t t t leleleleiuiuiuiutitititistststst –––– õõõõitititit... TuTuTuTTulililili vvvväläläläljajajaja,,,, etetetet õõõõitititite ee e totototoitititittvavavavav  

toototolmlmlmlmmmu uuu jajajaja mmmmagagagaggususususuu aa a a nenenenekktaraa i pepeepealaalalale eee leleleleendndndndavavavaa adadadad mmmmeeeeeeeeleleeldddii kkkohaahaaleee nälää jaaaseseeed dd d pupupupututututukakkkad,dd  
kekekekekeesss sesesssesedadadada ttttteheheheheseseses üüüüüühthththth lalalalalasisisisisi tttttaiaiaiaiaimimimimimi ttttololololmemememeldldldlddavavavavadaddad (((vtvtvt tttttaha veeeelll VIII).)))  Selelellilinenenee kkkkooooooooststststööööööööö ttttõiõiõiõii  
kakakakaasusususu mmmmõlõlõlõõlememememalalalala eeee popopopopoolololololelelelelele e,e,e,e, kkkkkuiuiuiuid d dd esesesesiaiaiaialglglglgguuuu eieieiei ooosasasas lelenunnunud seselllllllesees mmmmmesesillasasasteteee eeeesisisisivavavavaneneneenemamamamad.d.d.d  
TõTõTõTõõenenenenäoäoäoäoä lilililisesesesessseltltltlt ooooolililiillid d neneenen ededed rrrröööööööööövlvlvlvlloooooo mamamamad,d,d,d,d, kkkkkeseseses mmeeeeenun taaasis d täääänaseeeidididid hhhhererererililililasasasasi.i.ii. ÕÕÕÕÕititititeeee
jujujujuuururururdededede llllllenenennene ddaddddasisid ddd nanaad d dd eeeeeeskkskkätätätätä ttt tt sesesesellllllllllekekekks,s,s,s eeeet ttt kekekekedaddadagii jjahhtidadad  – nenendededede ssssaaaaaaaagigiggikskskss llllananananangegegegegg sisisisiis d d d d 
teteteteisisisisi edededed,,, sösösösööömömmömisisisisegegeggga aa a amamammammetee issss ooolevavavavavaad d d d d pupupupup tututuukakakakad.d.dd ÜÜÜhehehh l päevevevalalal mmõnõnõnõnõ iiii seseses lllllllllininininine e e e heheheheh riririir lalalalanenenene 
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aga mõtles: „Kui ma juba siin olen, äkki proovin ka mina siis seda maitsvat 
õietolmu?” See oli esimene samm tema mesilaseks muundumise teel. Teine 
tähtis muutus seisnes tihedate karvakeste ilmumises putuka kehale. See andis 
loomakesele meeldiva koheva väljanägemise, kuid eelkõige oli see väga kasu-
lik taimedele. Paljude karvakeste külge jääb rohkelt õietolmu, mistõttu läheb 
tolmlemine mesilastel erakordselt hästi. Kui taimed seda täheldasid, püüdsid 

nad mesilindudele igal moel meeltmööda olla. Nad arendasid üha ilusamaid, 
tugevamalt lõhnavaid, nektari- ja õietolmurikkamaid õisi. Mesilastele sobis 
see nii ülihästi, et nad läksid täielikult üle taimetoitlusele, ja mõlemale poolele 
kasulik koostöö kestab tänaseni.

agaggga mõmõm tless::: „K„K„KKui ma a juuba siin olen, äkäkä kikik pppprorroroovovovovvininininin kkkka a aa mimimm nannnan sssiiiiiissss seseseses daada maia tssvavvav t tt
õiõiõõ ete olollmum ?”?  See ooolii esimeene sammm tema mese illllasasa ekekekekss mumm unnunndudududuumimimm see tteeeeeel. TTeiine 
tähthtis muutuus seissnenes s titihehhh dadatet  karvakeste ilmuuuumimmises ssss pupp tukaaka kkkkehehehehehalaa e. SSSSeeeeee andnn is 
loloolooomomomomakakakakesee ele mem ele did vavv kkkoheva väväväljanägä emmisse,e,e, kkkkuiuiuiuiuid d eeelklkllkkõiõiigege ooooliilii seeeeee vvvvägägägäga a a aa kakakakaasususus -
liliiik kk k tatatataimimimimededededelele. Pala jujujudedeee kkkaraarvavavakekkk sttts e kükük lge jäjääj äbb rrrohohohohhohkekekekek ltltltlt õõieiieieietotottolml u,u mmmmmisissstõtõtõtõttttuuuu lälälläheheheh b bb
tototooolmlmlmlmlelelelelemimimim nenenene mmmesilililasasa teteel ererakakorororordsdsdsd ele t ttt hästi.ii KKKuiuiii tttaiaiaiaiaimemememm d dd d sesesses dadadadad  tähää ellllldadadadasiisisid,d,d,d ppppüüüüüüüü dsdd idid 

naanan d dd mememmesisisisiililililiindnndnddududududdelelelleleeee igigigigi alalalal mmmmoeoeooeo l meeele tmööööö daddada ooollla.a. NNNadadad aaaarerererendndndnddasasasa idididid üüüühahahaha iiiiilulululul sasasasaamamamamaididididid, ,, ,
tuuuugegegegevavvamamm ltltt lõhhhõhnanaaavavavavaaidididid,,, neenektkktktktararri-ii  ja õiiiete oloo muuririiikkkkkkkkamamamamaiaiaiaid ddd õiõiõisisisii. MeMeMeMesisisis lalaaaststststteleleleleeee sosososoos bibibibis sss 
seseee e nininnin i ii ülülülihhihäsäästititit ,, etetet nnnnadadadad lllläkäkäkäksisisisid ddd tätät iei liiiikuukuultltlt üüüülelee tttaiaiaimemememetotototoitiititlululul seseseseleeele, jaaa mmmmõlõlõ emmemmmalalalala e eee popopopoolololooleleelele e e e
kakkasuss lililil k kk koooososossostötötötöt ö ööö kekkk stststtabababa ttttänänänännasasasa eneneneni.i



Täiskasvanud töömesilased on 12 kuni 15 millimeetrit pikad ja kaalu-
vad 1/10 grammi. Lesed on veidi pikemad ja üle kahe korra raskemad, 

kuid mõõtmeilt suurimad, isegi kuni 25 mm pikkused, on mesilasemad. 
Mesilaste pea eesosale kinnituvad tundlad, mis täidavad haistimis- ja kom-
pimiselundite ülesandeid. Pea külgedel asetsevad ülisuured silmad koos-
nevad tuhandetest väikestest silmakestest. Nende vahel on veel kolm väi-

kest lihtsilma. Mesilane eristab hästi värve, olgugi et veidi teistsuguseid 
kui inimesed. Ta ei näe punast värvi, kuid selle eest näeb meile nähtamatut 
ultra violetti. Pikk keeleke on talle abiks õiepõhjast nektari joomisel ja üla-
lõugadega aitab ta end söömisel ja kärjeehitusel. Nagu igal putukal, on ka 
mesilasel 6 jalga. Peale käimise saab ta tänu jalgadele teha kõikvõimalikke 
tarutöid. Jalgadel on erilised harjakesed, millega mesilane kammib üle 
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Tahvel II

äiääiskkassa vaanunud d tötöömömesesililasaseded oon n 1212 kkununi i 1515 mmilillilimemeetetririt t pipikakaadd jaja kkaaaalulu--
vavad d 1/1/1/1000 gggrammmmm i.i. LLeseseded oonn veveididii pipikekemamad d jaja üülele kkahahhhe e kokorrrra a raraskskkememadad,,

kukuidid mmõõõõtmtmeieiltlt ssuuuuririmamad,d, iisesegigig kkununi i 2525 mmm m pipikkkkususeded,, onon mmmmesessililasasememadad..
MeMesisilalaststee peea a eee sosaalee kkinnnin tuuvad d tutundndlalad,d, mmisis ttäiäidadavavad d hahaisistitimimis-s- jja a kokom-m--
pipimimises lululuundnditite e ülülü esesananded id. Pea kükülgl ededel aasesetstsevevadad üülilisusuururu ededee ssililmamam d d kokokokoosos--
neevavad dd tutuhahah ndndetetesest t väväikikesestetestst ssililmamakek ststs esest.t. NNended vvahhelel onn veveeveelel kkololm m väväi-i-

kekek stst llihihtst ilma. MeMesisiilalalanene eeririststabaa  häsä ti värve,, ololgugugigi eet t veveididii teteisiststsugugususeieid d 
kukui i ininimimi esee ed. TaTa eei i nänäee pupunanastst värärviv , kuuidid sselellele eeesest t nänäebb mmeieilele nnähähtatamamatutut t
ulultrttra avivv oletti. PiPikkkk kkkeeeelelekeke oonn tatalllle e ababikiks s õiõiepepõhõhjajastst nekktaarir jjoooomimisesel l jaja üülala--
lõõugugggadadega aiitatab b tata eeendndn ssöööömimisesell jaja kärärjejeehehititususelel.. NNagug  igagal l pupututukakal,l, oonn kaka
memesisilalal seesel ll 6 6 jajalglga.a. PPPeaeae lele kkkäiäiäimimisese ssaaaabb tata ttänänu u jajalglgadadele tetehaha kkõiõikvkvõiõimamalilikkkkee
taruutötöidd. Jalglgadadel oonn ererililisiseded hhararjajakekesesed,d, mmillega mmesililananee kakammmmibib üülele

MMEESSIILLAASSEE KKEEHHAAAEEEHHHITTUSS

mee isilalasee ssili mm –– lälähihivavaadadee

pepeaa

pepeaa

ririndndmim k

tatagagakekehaha

TaTahvhvelel IIII



kogu oma keha kasvavatest karvakestest välja õietolmu. Kogutud õietolm 
jõuab niinimetatud korvikestesse ehk tagajalgade süvenditesse, kus see 
pressitakse küllaltki kõvaks palliks. Sellisel kujul viib mesilane õietolmu 
ohutult tarru. Kaks paari tiibu näevad välja nagu üks. Seda seetõttu, et 
esi- ja tagatiivad on omavahel väikeste haagikeste abil tugevasti ühendatud. 
Lennu ajal teeb mesilane 230 tiivalööki sekundis ja lennukiirus on umbes 

30 kilomeetrit tunnis. Kärjed valmivad vahast, mida toodavad erilised 
vahanäärmed, mis asuvad töömesilase tagakehas. Tagakehas paikneb ka 
kidadega astel ja sellega ühendatud mürgikotike. Triibud mesilaste, kima-
laste ja herilaste tagakehal on kui hoiatus, mis ütleb: „Ettevaatust, nõelan!” 
Õnnetu kiskja, kes kord sellist putukat süüa on proovinud, mäletab valu 
veel kaua ja pigem ei tülita enam mesilase triibulisi sugulasi.
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kokogugu oomama kkeheha kasvavatesest t kakarvrvvakakesesteestst vväläljaja õõieietotolmlmu.u. KKogogututudud õõieietotolmlm
jõõuab niininimimettatud kkorvivikekeststesessese ehk ttagagajajalalgagadede süvenndid tetesssse,e, kkusus sseeee
prp ese sisitataksksee kükülll altki i kõk vavaksks ppallil ks. SeSellllisiselel kkujujulul vviiib b memesisilalanene õõieietotolmlmu u
ohhututulultt tatarrru.u Kaks paari tiiibbuu näevevadad vväläljaja nnagagu üküks.s. SSedda seseetetõtõttutu,, etet
esi-i  ja a tatagagatitiivadad on n omavavahahelel väikekestte hahaagagikikestete aabibill tutugeg vav sti ühhendadattud.d.
LeLennn u u ajajalal tteeb meesisilalanene 223030 tiivavalöököki i seekukundndisis jja a lelennnnukukiirus ono uumbmbeses

3030 kililomomeetriti  tunnis.. KKärrjejedd vaalmlmivvadad vvahahasast,t, mmidida a totoododavavadad eerirililisesed d 
vavahahanänäärärmem d,d  miss asusuvavad d tötöömömesesili asse e tatagagakekehahas.s. TTagagakakehehasasa ppaiaiknknebeb kka a 
kikidadadedegaga aaststelel jja a sesellllegega a ühühenendadatutudd mümürgrgikikototikike.e. TTririibibudud mmesesililasasastete,, kikimama--
lalaste jaja hhererililasa tee ttagagakakehehalal oonn kukuii hohoiaiatutus,s, mmisis üütltlebeb:: „E„Ettttevevaaaatutustst, nõnõelelanan!”!”
ÕnÕnnenetutu kkisskjk a,a, kkess kkorord d sesellllisist t pupututukakat t süsüüaüa ooon n prproooovivinunud,d, mmäläletetabab vvalalu u 
veveelel kkauaua a jaa ppigigemem eei i tütülilitata eenanamm memesisilalasse ttririibibululisisi i susugugulalasisi.
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Taimede tolmeldamisega (vt tahvel VIII) tegelevad erinevad loomad. 
Mardikad (1–5, 7, 14, 20) külastavad taimi, kuna toituvad nende õie-

tolmust. Liblikad joovad õiepõhjast nektarit pika londi abil. Nii ei tee mitte 
üksnes päeva liblikad (6, 8, 18, 21), vaid ka need, kes öösel lendavad, ehk 
ööliblikad, näiteks surulased (10, 12), kes ei istu õitele, vaid hõljuvad ehk 
„suruvad” nende kohal helikopteritena ja lasevad oma pika londi alla. Väga 

sarnaselt käituvad koolibrid (13), maailma väikseimad linnud. Liigutades 
tiibu isegi kuni 80 korda sekundis, ripuvad nad lille kõrval õhus ja joovad selle 
nektarit oma pikkade nokkade ja veel pikemate keelte abil. Tolmeldajad on 
ka mõningad nahk hiired (9). Ka neid aitab nektarini küündida keel, mis ühel 
nahkhiire liikidest on poole pikem kui kogu loomakese keha. Maailma suuri-
mad õied, mille läbimõõt võib olla kuni meeter, on rait lilledel (23). Tegemist ei 

TOLMELDAJAD LOOMAD

Tahvel X
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aiaimem dede ttololmemeldldamamisisegega a (v(vt t tatahvhvelel VVIIIII)I) ttegegelelevevadad eeririnenevavad d loloomomadad..
MaMardrdikadad ((1–1–5,5, 77,, 1414,, 2020)) kükülalaststavavadad ttaiaimimi,, kukunana ttoioitutuvavad d nenendndee õiõie-e-

totolmlmusust.t. LLibiblilikakad d jojoovadad õõieiepõpõhjhjasast t nenektktararitit ppikika a lolondndii ababilil.. NiNiii eiei tteeee mmitittete
üküksnsneses ppäeäevaval libiblilikak d d (6(6, 8,88 118, 221)1),, vavaidid kka a neneeded,, kekes s öööösesel l lelendndavavadad,, ehehk kk 
ööööliliblblikikadad,, nänäittekekss sus rur lased (1(10,0, 12)), kekes s eiei ists u u õiõitetelele, vavaidid hhõlõljujuvavad d ehehk k
„sururuvuvu adad”” nenendnde e kokohahal l hehelilikokoptptererititenena aa jaa llasasevadd ooomam ppika lolondndi i alallala.. VäVägaga

sasarnrnasaselelt t käituvvadad kkoooolilibrbridid ((131 ),) mmaailma vväiäikskseieimamad d lilinnnnnnnud. LiLiigigututaddadadaaa eses
titiibibuu isisisegegi ii kukuni 8800 kokordrda a sesekukundndisis, riripuuvaad d nanad d lililllle e kõkõrvrvall õõhuhuuss jaj  joovavavad ddd seses llllee
nenektktararariti  oma ppikikkakadede nnokokkakadede jja a vev ele ppikikemematate e kekeeelte abibil.l TTolollmememeldldldldajajadad oon n 
kaa mõnõ ingad d nanahkhk h hiiiirered d (9(9).). KKa a neneid aaititabab nnekektataririnini küüü ndddidida a kekeelel,, mimis s ühühelel
nanahkhhkhihih irrire lil ikikididesest t onon ppoooolele ppikikemem kkuiu kkogogu u loloomomakakesese kekehaha.. MaMaaiailmlmaa susuururi-i-
mamad d õiõ eded, milllle e läläbib mõmõõtõt vvõiõib b olollala kkununii memeeteterer, , on rait lilillllededelle ((2323).). TTegegememisist t eiei

TTOOLLMMEELLDDAAJJJAADD LLLOOOOOMAADD
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ole vaasililledega, sest oma välimuselt ja lõhnalt meenutavad need roisku-
nud liha. Tänu sellele lendab raitlille juurde kokku parvede viisi kärbseid, 
kes taime tolmeldavad. Suurepärased tolmeldajad on kimalased (17) ja eri 
liiki mesilased (11, 15, 16, 19, 24). Tõhusaimad on meemesilased, kuna 
nad tegutsevad meeskondlikult. Kui taru läheduses õitseb näiteks palju 
pärnasid, siis kõik pere korjajad lepivad kokku, et lennatakse vaid nende 

juurde, teiste taimedega aga tegeldakse hiljem. See nähtus, mida nimeta-
takse õietruuduseks, esineb vaid mesilaste juures. Seetõttu jõuab pärna õie-
tolm otsekohe sinna, kuhu peab, ehk teisele pärnale, mitte aga vaarikale või 
ristikule.

22 23 24
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12 13
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8

olole vavaasa ililililleleded gaga, sest omama vvälälimimususelelt ja llõhõhnanaltlt mmeeeenunutatavavad neneeded rroioisksku-u-
nun d d liha. TäTänunu sellelee llenndadabb raraititlililllle jujuururdede kkokokkuku parvedede vviiiisisi kkärärbsbseieid,d,
kek s s tataimime totolmlmeldavaad.d SSuuuurerepäpärar sed totolmlmeleldadajajad d onon kkimimalalasaseded ((1717)) jaja eeriri
liliikki i memesilal ses d d (11, 115, 16,, 19,9, 24)). TõTõhuhusasaimimadad oon n memeememmesililasaseded,, kukunana
nad tetegugutstseve adad mmeee skkonondldlikikulu t. KKuiui ttararuu läl heedudusesess õiõ tsebe  näiteks ppalaljuju
päpärnrnasasidid,, sisiisi kkõik peperere kkororjajajajad lel pivavad d kokokkkku,u, eet t lelennnnatatakkse vaiid nende e

jujuuurdee,, tet iste taimedegaga aagaga tteggeleldad kskse e hihiljljemem.. SeSeee nänähthtusus,, mimidada nnimimeteta-a-
tataksksee õiõietetrur udu usu ekks,s, eesisineneb b vavaidid mmese illasastete jjuuuureres.s. SSSeeeetõtõttttuu jõjõuauabb päpärnrna a õiõie-e-
totolmm ootstsekekohohee sisinnna,a, kkuhuhu u pepeabab,, ehehk k teteisiselele e päpärnrnalale,e, mmitittete aagaga vvaaaaririkakalele vvõiõi
rir stikkulule.e
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Vanimaiks tõendeiks inimese ja mesilaste kontaktidest on Aafrikas, Aasias, 
Euroopas ja Austraalias leitud kaljumaalingud. Üks kuulsamaid avas-

tati nn Ämblikukoopas (Cuevas de la Araña koobastik) Hispaanias. See on 
vähemalt 10 tuhande aasta vanune ja kujutab mesilastest ümbritsetud inimest, 

kes võtab nende pesast mett välja. Tollal ei osanud inimesed veel tarusid ehi-
tada ja käisid lihtsalt metsmesilaste juures vargil. Säilinud maalingutel on 
näha, kuidas nad ronivad mööda redeleid pesadesse, suitsutavad mesilased 
tõrviku tossuga välja ja korjavad mett anumatesse. Mesilased tundsid õigu-

ESIMESED JÄLJED INIMESTE JA MESILASTE KONTAKTIDEST

Tahvel XI

annnimmmmmaiaiaikskskskks ttõeõeõeõõ ndnddeieiikssks iiinininimemesese jjja mem silal stste kokookoontntntntakkakaktiitiidedededeststsst oooon n n AaAaAaAafrfrfrfrikikikkasasasas, , ,, AaAaAaAasiiiasssas,
EuEuurorororoopopopopasasasas jjja a AuAuAuA ststrararraalalaliaias lleititududud kalljuj maaaaalaa innnngugg d.d ÜÜÜÜkskkk kkkkuuuuuuuulslslslsl amamamamaiaiaiaiddd avavavavasassas-

tatatatatitititiiti nnnnn n nnn ÄmÄmÄmÄmblblblblblikikikikki ukukukkkooooooooopapap ss (C(CCueueueu vaaas s dedeed lla ArAAA añña koobasstit k)))) Hissspapapapaananananiaiai s.s SSSeeeeeeee oooon n n
vävävävävähehehehehehehh mamamamamamamaltltltltlt 111100000 tututut hahahaahandndndndnde ee aaaaaaaa sts a aa vavaaavanununnununene jja a kukujujutabbbb mem sis lasttest ümmbriti setud ddd ininininimimmmessesest,t,t,t,

kekekekek ssss võvõvõvõvõtatatatat b bb nenn ndndndndnde e e e peepepp sasasasaasttstst mett väljljljlja. TToloo lalalal ei osanud ini immese ed veel taruuuuurusiisid d ddd ehehehehe i-i-i-i-
tatatatadaddaa jjjja a a a käkäkääk isidididid lllihhihhihtststststsalalalalalt t tt t mememmemetstsmemmm silasttte ee jujj ures vargil. Säilinud maalalininguuguuuteetetet l l ll onononon
nänännähaahh , kukukukuididdidasasasasas nnnnadadadaad rrrrronononononivivivivadada mmmöööö daa rreddeleleiee d pesadesse, suitsutavadd mmmmesese illlilasasasasassssededededd
tõõtõõrvvrvikikkku uuutotototossssssssugugugugga a a aa väväväväääljljljljllja a a a a jajajajaj kkkoro jajajaavavavad ddd memmm tt anumatesse. Messssilllasaaasa ed tunundsdsdsdsidididd õõõõigiigigu-u-uu-

EEEEESSSSSIIIIMMMMMEEEEEESSSSSEEEEDDDD JJJÄÄÄLLLJJEEDDD IIINNIMMEESSSSSTTTTEEEEE JJJJAAAAA MMMMMEEEESSSSSIIIIILLLLLAAAAASSSSSTTTTTEEEE KKKKOOOONNNNTTAAAAKTIDDEEEST

TaTaTahvhvhvhvelelelelelll XXXXXXXIIIIII



sega end kannatanuna, kuid ürginimesi ei juhtinud mitte niivõrd maiustamis-, 
kuivõrd ellu jäämissoov. Mesi koosneb 75% suhkrust, mistõttu oli see endis-
aegse taimse-loomse toidulaua täiendajana oluline energiaallikas. Peale selle 
haukasid meie esi vanemad mett ühes kärgedes leidunud valgu ja rasvaküllaste 

mesilas vakladega. Isegi tänapäeval on mõningate Aafrika suguharude jaoks 
mesi ja vaglad teatud perioodidel põhitoidus. Efe pügmeed korraldavad igal 
aastal kaks „mesi kuud”, mille ajal rüüstavad mesilaste pesasid, hankides nii 
kuni kolmveerandi sel perioodil söödavast toidust. 

segag  end kannatanuna, kukkk id ürginimesi ei juhtinud mim tte niivõrõõrd dd maiustamis-,
kukukukkk ivõrrrd dd ellu jäämissooo v. Mesi koosneb 75% suuuuhkhkhkhkh rust, mistõtõ tu oli see eeeenddis-
aeaeegsggg e taimse-loomse toiddulaua a täiendajana oluluuuu ininini e ene ererererrgigggg aallikas. Peale selle 
hahaahaukukkuu asssa idididd mmeie e esi vanemad metttt ühes kärgedese lleiee dunud dd valgu ja rasvaküllaste

mesilas vaklk adega. Iseeegigig  tänapäeval ono mmõnõ iningagg te AAafrika suguhara ude jaaokoko s 
mesii ja vagllad teatud ddd periioodidedd l ll põp hitot idus. Effee püügmmgmg eeed d korralaldadd vad d dd igigiggigalaaal
aastss al kakks „mesi kuud”,” mmmili lell  ajaal rüüstavad mesilaasttste pepepesas sid, hhankik dedeess ninininiiiinii iii
kuni kollmveerandi sel peperirririooooo didd l ll sösös ödödavast toidusuu t.


