
 

 

Beporzók napja - március 10. 

 

Hihetetlen, de igaz! Az alábbi /négy perces/ 

videó minden szónál többet mond. 

 

Brit tudósok felfedezték, hogy a számítógépet 

nem lehet megenni!!! 

 

Élelmiszereink kétharmadához a beporzók 

segítsége nélkül nem jutnánk hozzá. Nem 

csupán éheznénk, hanem unatkoznánk is az 

asztal mellett, olyan egysíkúvá válna a 

táplálkozásunk. 

 

 Mi több! 

 

 "Ha a méhek kipusztulnak, valószínűleg az 

emberiségnek még 4 éve lenne hátra." 

Einsteinnek tulajdonítja a legenda az elhíresült 

mondást, de valószínűleg Maurice Maeterlinck író 

tollából származik. (1901-ből) 

 

Tavasz első napsütötte délelőttjein megjelennek 

körülöttünk a telet átvészelő rovarvilág. A teremtés 

hajnala óta teszik a dolgukat. A Beporzók napján 

vegyük észre őket. Megérdemlik a figyelmességet.  

„Azután ezt mondta Isten: „Növesszen a föld növényeket, füvet, amely magvakat hoz, gyümölcsfát, amely fajtájának 

megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön. És úgy történt… És látta Isten, hogy ez jó.” (I Mózes 

1,11,12) 

 

A rovarok is előbb voltak az embernél.”Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat…” (I Móz.1, 24) 

 

A bűneset után is ígéretünk van: „Amíg csak a föld lesz, nem szűnik meg a vetés és aratás…” I Móz 8, 22) 

 /Hogy a föld töviset és bogáncskórót terem, a méhészetnek még kedvez is./ 

 

A mézelő méh a természetnek nagyon fontos, pótolhatatlan láncszeme lett. 

 

A nagyüzemi mezőgazdaság terjedése, a globalizáció miatt drasztikusan csökken az élővilág, közöttük a beporzást 

végző barátaink élettere is. (rovarok, kolibrik, denevérek) Ma még a rovarok 800 000 fajáról tudunk, benne 

mintegy 30 000 fajuk segíti a beporzást, de mind egyedszámában, mind sokfélesége rohamosan csökken. 

„Fejlett” nyugati országokban az autó szélvédőjén alig marad rovar, hazánkban, természet közeli helyeken 

még bőven van mit lemosni egy utazás után. 

      

Az iskolában tanultuk, hogy a megporzás során a hímivarsejteket tartalmazó pollenszemek a női ivarú virágok 

bibéjére kerülve lehetővé teszik a megtermékenyítést, ezáltal a magprodukciót és a növények ivaros 

szaporodását.  

Egyes becslések szerint az ismert növényfajok 90%-ának szaporodása állati eredetű közvetítést igényel, ezen 

belül pedig mintegy 67%-ért a rovarok felelnek, élen a méhekkel. Nem csak a háziméhek, hanem több ezer 

fajtársukra gondolhatunk. A poszméhek különösen fontosak. 

 

A növények (zárvatermők) virágzatuk színével, illatával, nektárjukkal vonzzák a rovarokat.  

https://www.youtube.com/watch?v=GCyVuMo5FkE


 

 

A méhészeti tevékenység jelentős mértékben 

kompenzálja a hiányzó beporzókat. Ám nem 

válhat egyedülivé, részben mert érzékeny a 

környezeti hatásokra, másrészt, bár sok 

virágot látogat rendszeresen a házi 

méh,(hazánkban 600 őshonos növényt) a 

biodiverzitás fenntartásához valamennyi 

rovar beporzó munkája nélkülözhetetlen. 

 

Ma Magyarországon több mint 20 000 

méhész gondoz 1200 000 méhcsaládot. 

Magyarország méhészeti nagyhatalomnak 

számít Európában, elsősorban a hungarikum 

akácméze miatt. 

 

A virágpor termelése is jelentős, de 

elenyésző a megporzás gazdasági hatása 

mellett.     
         Házi méh: Apis mellifera 

Kökény virágát látogatja, nagyon kedveli, virágport és nektárt is talál. 

Nézzük meg közelebbről barátunkat!          

     

 

Méhek szeme: 

 

A méh szeme képes 280 fokos szögben látni. A 

méhek nem látják a pirosat, nappal szürkés 

árnyalatot látnak, éjszaka pedig semmit nem 

érzékelnek belőle, ezért piros lámpánál végzik a 

kezelést a méhészek. Az összetett szemek több 

szempontból túl is szárnyalják a gerincesek 

szemét. A legtöbb rovar képes érzékelni az 

ultraibolya fényt valamint a polarizált fényt is. 

Előbbinek azért van jelentősége, mert a 

számunkra egyöntetűen sárgának vagy fehérnek 

látszó virágok a rovarok szemében különleges 

mintákkal tarkítottak. Ezek az ultraibolya fényt 

visszaverő mintázatok szinte leszállópályaként 

irányítják a virágot beporzó rovarokat a virág 

bibéje és porzói felé rovarokat a virág bibéje és 

porzói felé. 

 

 

 

Méhek szaglása, ízlelése, térérzékelése: 

 

Méheknek nincs fülül, lábaikban lévő folyadék és csápjaik 

segítségével érzékelik a rezgéseket. Ez nagyon fontos a méhek 

táncánál, ahol a felderítő méhek összehangolt tánca után 

tömegesen indulnak gyűjteni nektárt és virágport a dolgozók. 

Újabb kutatások kiderítették, a méhek képesek érzékelni az 

elektromos terek töltését. Repülése során enyhén pozitív töltést 

kap, ezért is tapadnak testéhez a virágporszemek, a virág pedig 

Porzók térereje 

 



 

 

megőrzi ezt a töltést, segítve a tájékozódást. A méhek az elektromágneses tér mágneses komponensét is 

képesek érzékelni a potrohukban található, vastartalmú szemcsék segítségével. 

 

 

Virágpor: 

 

A virágpor fehérjében, szénhidrátban, zsírokban, hamuanyagban, vízben és vitaminokban gazdag, a méhek 

számára nélkülözhetetlen tápanyag, nélküle nincs utódgondozás, fejlődés. Igen nagy szerepe van a 

változatos virágporforrásnak, mert nem egyformán tartalmazza a pollen az előbb említett anyagokat. A mai 

mezőgazdasági termelésforma a méhek ellen dolgozik, monokultúrájával, szegényessé teszi a táplálkozást, 

ez pedig már olyan betegségek kialakulásához vezethet, ami a családok legyengülésével, immunrendszerük 

összeomlásával, akár pusztulásukkal járhat.  

Egy gyűjtőkörút után a méh "megtisztítja magát", és a rátapadt pollent lesöpri a potroha felé, a harmadik pár 

hátsó lába magasságáig. Miután benyálazta és benedvesítette a pollent, és ugyanarról a növényről elegendő 

nektárt gyűjtött, két golyót formál belőle, amelyeket két "kampóra" akaszt, amelyek biztosan tartják a nehéz 

terhet és nem engedik, hogy repülés közben leessenek. 

A méh minden út alkalmával két ilyen "labdát" szállít, amelyek egyenként körülbelül 

7-10 milligrammosak, és ahhoz, hogy ezt összegyűjtse, legalább száz virágról kell virágport gyűjtenie. 

 

A méhek és virágok közötti nagyon különleges alkalmazkodásnak köszönhetően, a méhek nem keresnek 

nektárt olyan virágon, amelyek már be vannak porozva. Zseniális! Azok a virágok, melyek még nincsenek 

beporozva, kinézetre és illatra vonzóbbak a méhek számára, így azok a megfelelő virágra szállnak. 

 

Hátsó lábán virágporgyűjtő kosárka és kefe 

található; itt a szőrzete úgy fejlődik, hogy 

rátapadjon és megmaradjon rajta a 

virágpor. A virágpor színe különféle lehet, 

az elefántcsont fehértől a szürkéig, sárga, 

zöldes, piros, barna, egészen a feketéig.  A 

virágporszemcséket a méhek közvetlen a 

lép sejtjeibe rakják, azt fejükkel oly 

mértékig összenyomkodják, hogy levegő 

ne maradjon a szemcsék között. A 

lépekben történő elhelyezés után a méhek 

által hozzáadott anyagok, 

mikroorganizmusok  a fészekben  uralkodó 

33-35 C°-os hőfok következtében, amihez 

az elraktározás módja is hozzájárul, 

méhkenyérré alakul.  

 
Méhkenyér (prega) elraktározva a kaptárban 

 

Táplálék kiegészítőként ajánlott fogyasztása. Különösen idős személyek, iskolakorú gyermekek, 

valamint középiskolai és egyetemi diákok számára, a vizsgákra való felkészüléshez. A virágpornak –

a magas aminosav tartalmának köszönhetően – remek az agyhoz való affinitása. Serkenti az 

emlékezetet, és fokozza a koncentráció erejét. 

 

Használata ajánlott alkoholista betegeknél, mivel csökkenti az alkohol utáni sóvárgást, és segít az alkohol 

okozta májkárosodások kijavításában.  

 

Szívesen fogyasztják a testépítők is.  

 

 



 

 

Méhlegelő javításra ajánlott 

növények:  

napszemvirág 

macskamenta 

vasfű 

kasvirág 

ligeti zsálya 

kerti izsóp 

nagyvirágú tisztesfű 

iringó 

mályvacserje 

illatos lonc 

méhbalzsam        Izsóp 

illatos gólyaorr 

 

 

Néhány kép ismeretterjesztés céljából: 

 

 

  
Házi méh (Apis mellifera) és kövi poszméh (Bombus lapidarius) 

Forrás: MTA ÖK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Házi méh napraforgón Forrás: MTA ÖK Egy zengőlégy (Eristalinus taeniops) egy 

közönséges hölgymál (hieracium 

lachenalii) beporzását végzi Fotó: Wikimedia 

Commons/Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0 



 

 

Virággazdag gyep Segesvár környékén. Szél- és 

rovarmegporzás 

 

 

Évente rendszeres és nagy 

terméshozamokat az ültetvényekben csak 

méhes megporzással lehet elérni. 

Rovarmegporzás. A rovarfauna 

összetétele. A vad megporzó rovarok 

(vadméhek aránya 3–4%, és a poszméhek 

1–2%) a korán virágzó gyümölcsfajokat 

(mandula, kajszi) gyakran látogatják. A 

gyümölcsfajok összes megporzó rovar 

népességének 75–95%-a a mézelő (házi) 

méh. 

A pollen szállításában – a virágok 

megporzásában – tehát meghatározó 

fontosságú a házi méh tevékenysége. A méh a pollent „rányomja” a bibére, ezzel elősegítve annak 

megtapadását. A megporzáskor fontos, hogy a virág bibéjére sok pollen (50–100 db) kerüljön és a rovar 

teste többször érintkezzen a bibével. 

A virágzás kezdetén kevés pollen van, a portokok felrepedése és a pollen kiszóródása legtöbbször a virágok 

nyílása után 12–24 órával később következik be. 

A méhek viráglátogatása reggel 8–9 órakor kezdődik, 13–14 óra között éri el a csúcsot, ezután az intenzitás 

rohamosan csökken. Egy házi méh percenként 4–16 virágot látogat meg. A méh naponta 7–8-szor teszi meg 

az utat a virágok és a kaptár között, egy nap folyamán egy méh legalább 700–800 virágot keres fel. A 

megporzásra kedvezőtlen időjárás növeli az egy virágra fordított látogatási időt. 

 

A méhes megporzás technológiája. A korszerű gyümölcstermelő üzemben a méhes megporzás a 

termesztéstechnológia fontos láncszeme. Intenzív és jövedelmező gyümölcstermesztés az irányított 

méhmegporzás alkalmazása nélkül nem képzelhető el. 

Az irányított méhmegporzási technológia kidolgozása során az előzőkben leírt elméleti ismeretek gyakorlati 

felhasználását az alábbi területeken hasznosítjuk: 

méhcsaládok számának meghatározása, 

a kaptárok kihelyezésének ideje, 

a kaptárok elhelyezése az ültetvényben. 

Az öntermékenyülő fajtáknál (pl. meggy, szilva) is méhmegporzásra van szükség.  

 

A gond egyértelmű: folyamatosan növekszik a kihalással fenyegetett beporzó fajok 

száma 

 

 Bombus impatiens paradicsom virágán  

 

Poszméh fészekdoboz üvegházban 

(kaliforniai paprika termesztés)  

 



 

 

 

Füle Lajos: Feltámadott! 

 

Húsvéti reggel 

tavaszi kedvvel 

zeng a berekben: 

Feltámadott! 

Egei kéklik, 

szelei végig – 

zúgják az erdőn: 

Feltámadott! 

Dongói dongják, 

méhei zsongják, 

kórusban mondják: 

Feltámadott! 

Lepkéi írják, 

bimbói nyílják, 

fűből virítják: 

Feltámadott! 

Égi madárkák 

dalolva szántják 

az új barázdát: 

Feltámadott! 

Tavasz van íme, 

hatalmas ige 

zuhog a szívre; 

Feltámadott! 

 

Kvízkérdések:  

https://kahoot.it/challenge/09434749?challenge-id=2b9b5e46-6620-4d1d-8066-

6b733b4bd750_1615288471014  

Game PIN: 09434749 

Megoldható: 2021. április 5-ig 

 

Szorgalmi feladat: Fényképet készíteni beporzókról munka közben. Meghatározható rendszertanilag 

a rovar és a virág is. 

 

Összeállította: Tóth Zoltán, Füzesgyarmat 

 

 

https://kahoot.it/challenge/09434749?challenge-id=2b9b5e46-6620-4d1d-8066-6b733b4bd750_1615288471014
https://kahoot.it/challenge/09434749?challenge-id=2b9b5e46-6620-4d1d-8066-6b733b4bd750_1615288471014

