*4.7. 1815

†24.11.1878

Johannes Mehring

J ohannes M ehring se narodil 4.července 1815

v Kleinniedesheim

jako dítě ne příliš úspěšných farmářů. Po ukončení základní

školy začíná

studovat na učitelském ústavu, ale svá studia nedokončí a zůstává bez
kvalifikace. Nato jej rodiče posílají do Wormsu, aby se vyučil tesařem. Tesařem
se vyučí a dává se na několikaletou cestu jako tovaryš. Vrací se zpátky do
Kleinnedesheimu už jako tesařský mistr. V roce 1845 se žení, jeho manželkou se
stává Barbara Weheová. Svůj první včelín postavil v roce 1849 ve věku 34 let.

O d poloviny 19.století se čím dál více v Německu rozšiřuje mobilní

včelaření, včetně mobilní - variabilní konstrukce úlů. Někteří včelaři v Německu
např. August von Berlepsch přemýšlejí o vytvoření „umělých voštin“ Jelikož se
až do této doby neobjevil žádný praktický postup na jejich výrobu, navrhuje
novinář

Andreas

Schmidt,

redaktor

včelařského

časopisu

Eichstatter

Bienezeitung v roce 1857, že buňky by mohly být naznačeny zhruba jen do
poloviny jejich normální výšky, že by to mohl být dostatečný stimul pro včely k
jejich dostavbě.
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Pro Mehringa, který začal pracovat jako nový zaměstnanec pro zmíněný
časopis to byl rozhodující impuls, aby se tímto problémem začal zaobírat.
Uvědomil si, že stačí do nějaké formy nalít včelí vosk. Proto ručně vyřezal z
tvrdého dřeva formu s naznačeným voštinovým vzorem, vyřezal 9 buněk na 5cm
délky. První voštiny-mezistěny byly vyrobeny pro rámky barona Augusta von
Berlepsche.

Jako uznávaný vynálezce a výrobce včelařských doplňků vydal v roce

1869 knihu „Nový systém bytosti jako základ včelařství, aneb jak racionální

včelař dosahuje nejvyšších výnosů od svých včel“. Stará koncepce systému tří
podstat (královna, trubci, dělnice) nedokázala vysvětlit všechny procesy ve
včelím společenství. Podle Mehringova názoru tvoří všechny skupiny včel,
jednotlivé včely a voštinová struktura „jedno provázané tělo“. Nakreslil srovnání
mezi tělem obratlovců a „bytostí“, kterou člověk musí nazývat včela. Za vydání
své knihy byl představiteli staré školy kritizován a zesměšňován. Poté co
investoval více než osm let svého času, jej kritika tak zasáhla, že přestal
pracovat pro včelařský časopis Eichstatter Bienenzeitung.

Johann Mehring jako první definoval včelstvo jako superorganismus a
položil teoretický základ racionálního včelaření.
stříbrnou

Jeho služby byly oceněny

medailí

zemědělského

ústředí

v

Mnichově, medailí of Honor a
císařskou
medailí.

francouzskou
Johaness

měl
uchopit

Mehring
schopnost

obtížný

problém

jasně , do všech podrobností a
najít řešení s představivostí a
manuální dovedností. Jeho publikace jsou plné dobrých nápadů.
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Ferdinand Gerstung (1860 – 1925) pokračovatel Megringa ještě navíc rozvinul
systém pro ekologické chápání včel.

Johaness Mehring zemřel 24.listopadu 1878 ve Frnkenthalu / Falc,

kde je po něm dodnes pojmenována ulice. V místě jeho narození je pamětní
deska. Na hradě Propst-Maudrayeschen je také dioráma, které připomíná jeho
vynález.
Zpracoval: Miroslav Jelínek
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