
 

Ökoest ötlettár – A résztvevők által beküldött linkek, javaslatok 

 

 

méhlegelő magkeverék kapható 

 

Sebestyén József: Virágporos méhlegelő c. könyve 

 

Rovarszálló tájolása: Javasolt, hogy védettebb helyen legyen, az uralkodó széliránynak 

háttal, ne nézzen északra. Egy védettebb sarok nagyon jó! Érje a nap, de ne egész nap. 

 

http://www.omme.hu/mehbarat-kiskert/  

 

Ügyelni kell a darázs csapdákkal. Kell egy kis ecetet tölteni, mert azt nem szeretik a méhek! 

Így nem lesznek ők is áldozatok. 

 

A permakultúra klub előadása a beporzóbarát kertről. 

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

 

Beporzó hadművelet Szegeden: https://fb.watch/4qWNdeixiO/ 

A fenti szegedi projekthez kapcsolódó cikk: https://mondolo.hu/beporzok/  

 

A Bp. XII. kerületben láttam, hogy van kis közterület, amit kezelésre, birtokba lehet venni 

(hogy ne legyen elhagyatottan). Iskolák saját területei talán nem adnak ilyen felületet, de 

egyes iskolák közelében pedagógiai céllal simán lehetne az önkormányzatokkal egyezségre 

jutni. 

 

https://3.kerulet.ittlakunk.hu/termeszet/200703/mehlegelo-nyilt-obudan 

 

Ha esetleg soproni résztvevő volt, kérem, a Zöld Kezeket keresse fel, segítsen minket a 

témában! Lennének ezirányú törekvéseink! Almási-Thomka Orsolya 

 

A közterület felügyelőknek csak a nyírt gyep elfogadható. A többi gaz. Kellene egy köz 

felhívás, miszerint ne az ember döntse el, mely növény virágozhat.. Bár az ember szeret 

mindent ellenőrizni, uralkodni. --> NEM GAZ A NÖVÉNY! Hasznos, haszna van! 

 

Egy apró javaslat: a méhkas helyett kaptár a helyes. A méhkas általában gyékényből 

készített átmeneti méhecske lak, ami azt a célt szolgálja, hogy a fákra kirajzott méheket bele 

rázzák és innen helyezik a kaptárba. Vagyis a méhek nem élnek a kasban, hanem a 

kaptárban. :-) 

 

Én azt próbálom elültetni a fejekben, hogy nincs olyan hogy GAZ. Olyan van, hogy 

VADVIRÁG, de GAZ, GYOM nincsenek. 

 

Volt a kasos méhészkedés, múzeumban megtekinthető. Antik szó, de helyes. Csak Magyar 

törvények szerint a kasos méhészkedés már nem jogkövető. 

 

 

http://www.omme.hu/mehbarat-kiskert/
https://www.youtube.com/watch?v=HkERRfCHAlM
https://fb.watch/4qWNdeixiO/
https://mondolo.hu/beporzok/
https://3.kerulet.ittlakunk.hu/termeszet/200703/mehlegelo-nyilt-obudan


 

Ebben az előadásban kiemelnek rengeteg beporzóbarát növényt, melyik mennyi nektárt 

tartalmaz stb..--> https://youtu.be/HkERRfCHAlM  

 

Itt a FŐKERT vadvirágos rét akciója. Sok, szakmailag jól megalapozott 'kísérlet' zajlik úgy a 

szemünk előtt, hogy néha észre sem vesszük :) https://www.fokert.hu/laboratorium-a-

szabad-eg-alatt/ 

 

Lehet kapni ilyen pólót, amire az van írva: Méhész vagyok, ha futni látsz, neked sem ártana. 

:) 

 

Én csak megjegyezném, hogy hallottam egy erdélyi bácsitól egy előadás során, hogy az 

erdei méz a legegészségesebb, mivel az tartalmazza a legkevesebb permetet. 

:)  

 

Az akácot sem permetezik, a hársat sem, a vaddohányt sem stb. De az erdei méz sok 

nyomelemet tartalmaz. A cukorösszetétele is más, és különleges cukrokat is tartalmaz. 

 

Az iskolakertek remek helyet biztosíthatnak - és biztosítanak is sok helyen a beporzóknak. 

Jó lenne egy ajánlást összeállítani kifejezetten iskolakertek számára, hogyan tudják ezt 

leghatékonyabban megvalósítani. (Megjegyzés: a www.beporzoknapja.hu oldalon van 

felhívás és segítség is, az Olvasmányok között, letölthető anyagokként.) 

 

 

 

 

https://youtu.be/HkERRfCHAlM
http://www.beporzoknapja.hu/

