Linnamesinduse head tavad.
Mesilaste kohal-olu tõstab linna bioloogilist mitmekesisust ja nende kaasabil on võimalik
tõsta linnaelanike teadlikkust looduslähedasest eluviisist. Lisaks aitab linnas mesindamine
kaasa aedlinnades viljapuude ja marjapõõsaste saagikuse kasvule.
Selleks, et mesilasi linnas probleemideta pidada ja hoida naabritega häid suhteid, tuleb paika
panna selged juhised, mida vastutustundlikud mesinikud ühiselt järgivad. Hea tava ja ühised
kokkulepped on ühelt poolt linnarahva kaitseks ning teisalt juhised mesinikele.
Linnas/tiheasustusalal mesilaste pidamisel järgi kindlasti järgmisi punkte:
1. ole vastutustundlik ja naabreid austav,
2. registreeri mesila PRIA’s (juhend: https://mesindus.ee/pria-juhend).
SOOVITUSED mesinikule mesilaste pidamisel tiheasustusalal:
1. Peetavad tarud on teisaldatavate raamidega, et võimalusel saab taru kontrollida raam
haaval.
2. Mesilastel on oma asukohas või selle lähedal puhta vee varu. Mesilased eelistavad
vett ammutada niisketelt pindadelt - vees olevad kivid, svamm, niiske sammal või
sarnane. Võimalusel vahetada vett, et ei tekiks sääskede arenguks soodsaid
tingimusi.
3. Peetavad mesilased on rahulikud. Eeldus on kogemustega mesinik, kes on aja
jooksul valinud välja rahuliku tõumaterjali.
4. Kui mesinik on mesilast eemal pikema aja vältel, siis ta lepib kokku asendaja, kes
vahepeal mesilastel silma peal hoiab ja nende tegevust kontrollib.
5. Tarude asetus tihe-asustusalal lubab mesinikule hõlpsat ligipääsu - ehk võimalus
regulaarselt käia kontrollimas.
6. Mesinik teostab haiguste ja parasiitide seiret ning vajadusel reageerib adekvaatselt ja
pöördub pädeva mesiniku või konsulendi poole.
7. Vastutustundlik mesinik teavitab mesila loomise plaanist oma naabreid ja selgitab nii
pidamismeetodit kui ka võimalike riske - seejuures annab juhised, kuidas käituda
nõelamise korral ja sülemi avastamisel. Kindlasti jagab naabritele oma kontaktid
operatiivse reageerimise tagamiseks..
NÕUDED tarude paigutamisel tiheasustusalal:
1. Koduaias või katusel:
a. Paiguta tarud nii, et mesilaste lennutee ei segaks naabreid - lennutee ei kattu
inimeste liikumise suunaga. Mesilaste lennutee mõjutamiseks saad kasutada
varjuna hekki, hoonet, tara.
b. Lendla on asetatud suunda, mis ei takista ümbritsevate rajatiste kasutamist.
c. Väldi tarude paigutamist krundi piirile
2. Linnapildis

a. Paiguta tarud vaid eelnevalt kokku lepitud asukohta.
b. Tarude juures peab olema viit mesiniku kontaktidega.
Küsimuste ja murede korral võib lisaks pöörduda järgmiste mesindusega tegelejate ühingute
poole:
Eesti Mesinike Liit: http://www.mesinikeliit.ee
Eesti Kutseliste Mesinike Ühistu: http://mesinikud.ee
Tallinna Mesinike Selts: http://www.linnamesi.ee
Harjumaa Mesinike Selts
Pärnumaa Mesinduse Selts http://www.parnumaamesi.ee
(ja paljud teised kohalikud seltsid, seltsingud, klubid jne)

