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Kedves Barátom 
   

Mackó Boldizsár vagyok, aki virágporos barangolásra invitál 

téged a nagyvilág 6 népszerű vagy kevésbé ismert 

beporzójához, hogy közelebbről megismerhesd őket.  

 

Bemutatkozik a ZENGŐLÉGY, a DENEVÉR, a KOLIBRI,  

a KACSAFARKÚ SZENDER , a DÍSZES DARÁZSCINCÉR  

és a MÉH.  

Naná, hogy a méhecskék sem maradnak ki, hiszen mégis 

csak ők végzik a munka dandárját, és készítik számunkra  

a fenséges, zamatos mézet…nyam-nyam 

Sajnos az elmúlt években méhek tömege tűnt el a Föld színéről, ráadásul ahol 

megfogyatkoztak az egyéb vadon élő beporzók is, ott bizony a terméshozam  

lényegesen kisebb lett. Minden érzékszervünk azt diktálja, hogy figyeljünk és 

ügyeljünk a beporzókra, mert nélkülük elképzelhetetlen emberhez  

(medvéhez:) méltó életünk a Földön. 

 

Készen állsz a vándorútra?  

Nincs más teendőd, bátran lapozgass velem… brumma, brumm 



„A mezőn mindenkinek nyílik virág.” 
 

Mi medvebocsok (khm… persze az emberek is) hajlamosak vagyunk az általánosításra, így a beporzókat 

egységesen a méhekkel azonosítjuk, azoknak is kizárólag a háziasított részével. Pedig a valóságban a házi 

méhecske csupán egy töredékét képes ellátni a beporzásoknak. Vadon élő társas méhek, magányos 

méhfajok, és számtalan egyéb ízeltlábú csoport, madarak, sőt emlősök csatlakoznak hozzájuk, ezért a 

beporzók védelme rájuk is vonatkozik.  

MÉH 
A mézgyártás rendkívül fáradságos CSAPATMUNKA, 

ezért a méhkasban szigorú munkamegosztás van:  

 

o a frissen kibújt méhek dolga a sejtek tisztogatása,  

o 4 naposan ők a csecsemőgondozók, 

o 8 naposan megkezdik a pempőgyártást, 

o a begyűjtést végző méhek átadják a szállítmányt a 

belső munkára beosztott társaknak, akik átveszik 

a nektárt és gyomrukban érlelik, 

o 4 hetesek, amikor megkezdik a gyűjtőmunkát. 



Tuti mézes bödön 

Tudtad, hogy a nektárt a mézgyomorban, a virágport a hátsó 

lábukon található kosárkában szállítják? Amit nem fogyasztottak 

el az aznapi hordásból, feldolgozzák és elraktározzák, így 

készítenek mézet. 

Hallottad? 
Méhek közelében a szúrás esélyét azzal csökkentheted, ha 

nyugodtan, lassan mozogsz, hiszen csak akkor szúrnak, ha 

magukat vagy családjukat veszélyben érzik. A virágport és 

nektárt gyűjtő méhek néhány különösen ideges fajtától 

eltekintve egyáltalán nem agresszívak.  

 

A méh nyugodtságára utal, ha békésen zümmög, és lassan 

száll virágról virágra. Ha viszont idegesen cirkál, és magas 

hangon zümmög, akkor jobb lesz visszavonulót fújnod. 

Képzeld, még ha az orrodra is száll, akkor is inkább csak 

körülnéz, de nem támad. Ugye milyen édes-mézes? 



Mézes Manufaktúra 
 „Szorgos, mint a méh” – mert ő a szorgalom jelképe  

 

Ha van egy csöppnyi kertecskéd, kicsiben te is hozzá tudsz járulni ahhoz, hogy a méhek és egyéb beporzó 

rovarok nagyobb életterhez, valamint bőséges táplálékforráshoz jussanak. Eközben önmagadnak is jót 

teszel, hisz a kertedbe látogató dolgos-szorgos rovarok a haszonnövényeket is végiglátogatják, növelve 

ezzel a hozamukat. Jól jársz, ha kitiltod kertedből a vegyszereket, visszaszorítod a gyepet és kerülöd az 

egyhangúságot. A kerted egy részébe telepíthetsz vadvirágokat, sőt, a díszkertbe is választhatsz olyan 

növényeket, amiket szívesen járnak a méhek és a későbbiekben bemutatott beporzásban jeleskedő 

rovarok.  

Téged csípett már meg méhecske? 
Ha még nem, hát szerencsés vagy. Képzeld, a fullánkja olyan, mint egy szakállas 

szigony, visszahajló tüske van a végén. Ha más rovart támad meg, vissza tudja húzni 

a fullánkját, de ha embereket szúr meg, a rugalmas bőrünkbe beleszakad a 

szigonya. Sajnos a méhecske ilyenkor elpusztul. 

 

Szerinted milyen gyorsan repülnek a méhek? 
Képzeld, teher nélkül 65 km-t tesznek meg óránként, akárcsak a legjobb 

versenyparipa. Amikor lábacskájukon saját súlyuk háromnegyedét cipelik, már csak 

félig olyan gyorsan tudnak repülni. 

Vajon hány virágból kell a nektárt begyűjteniük a méheknek ahhoz,  
hogy 100 gramm mézet gyártsanak? 
Körülbelül 1 millió virágot kell ehhez meglátogatniuk, olykor több km-t megtesznek a 

nektárforrásig. Tudósok azt is kiszámolták, hogy kb. 15.000 rakománnyal kell visszatérniük, 

ekkor annyit repülnek, hogy akár megkerülhetnék a Földet az Egyenlítőnél. 

Mikor mézes kenyeret eszel, gondolj erre a hatalmas munkára.   

 

Ugye te sem szeretnéd, ha nálunk is ez történne? 
Kína Szecsuan tartományában a túlzásba vitt vegyszerezés miatt eltűntek a házi és a 

vadméhek. Az ott élők megélhetése viszont az alma- és körtefák termésétől függ. Így a 

gazdálkodók kénytelenek saját kezűleg végezni a beporzást, a virágport kis ecsetekkel 

juttatják el egyik virágról a másikra. 



ZENGŐLÉGY 
 

Nappali rovarok, kimondottan kedvelik az árnyas utakra beeső 

napsugarakat. Szárnyaikat gyorsan rebegtetve képesek a 

levegőben egy helyben repülni, akár a kolibri.  

Ha megriasztod őket, gyorsan odébbállnak, de kisvártatva 

többnyire visszatérnek előző figyelőhelyükre. Sárga-fekete 

mintázatuk megegyezik a darazsakéval, ám náluk nincs meg a 

jellegzetes "darázsderék" a tor és a potroh között.  

Vicces, de még fullánkjuk sincs.  

Érdekes 
A zengőlegyek miniatűr kis helikopterek, a tér minden 

irányában képesek villámsebesen manőverezni. Mintázatuk 

többnyire sajátos: fekete-sárga csíkos ruházatuk dacára 

tökéletesen ártalmatlanok. 

 

Ők a fekete-sárgát csupán megtévesztésként viselik, így 

próbálnak egy veszedelmes csoporthoz hasonlítani, s a 

darazsak rossz hírnevét meglovagolni.  

Ha a virágokon megpihenő zengőlegyeket szemügyre 

veszed, hamar kiderül a turpisság, hiszen nekik csupán két 

hártyás szárnyuk van, míg a méheknek és a darazsaknak 

2X2=4 



• pöszörlegyek,  

• herelegyek,  

• üvegpotrohú legyek, 

• katonalegyek,  

• halálfejes odúlegyek,  

• ékfoltos zengőlegyek,  

• bundás pihelegyek.  

 

Ragadozó lárváik is 

hasznosak, mert levéltetvekre, 

levélbolhákra, takácsatkákra, 

vadásznak.  

A kifejlett zengőlegyek pedig 

számos kultúr- és dísznövény 

fontos beporzói, nélkülük 

kevesebb gyümölcs kerülne 

az asztalunkra.  

 

A zengőlegyek, melyek  

a méhek után a legfontosabb 

beporzó rovarcsoport,  

főleg az árnyékos és nedves 

helyeken növő mocsári  

és vízi növényeket, valamint  

a kora tavaszi virágokat  

porozzák be. 

Viráglátogató legyek:) 
 



KOLIBRI 
A kolibri nem egy aprócska, egyszerű madár, hanem 

maga a csoda. Sajnos hazánkban nem él, csupán az 

amerikai kontinensen, és az azt körülvevő szigeteken 

honos, Alaszkától egészen Tűzföldig találkozhatunk vele. 

A nőstény kolibri a begyében visz nektárt a kicsinyeinek, 

amit a fészekhez érve felöklendez és hosszú csőrét az 

éhes fióka torkába dugja. Persze rovarokkal is táplálja 

őket, mivel bőséges  fehérjeforrás kell a növekedéshez és 

a fejlődéshez. Bár nem rekordtávú, de mégis említésre 

méltó az apró vörhenyes kolibri (tüzes torkú kolibri) 6000 

km-es távja, melyet a párzó helyéül szolgáló Észak-

Amerika, és a télen menedékül szolgáló mexikói lakhelye 

között tesz meg, ami oda-vissza 6000 km. A kolibrik 

büszkélkedhetnek a legkisebb madártojással, a jamaicai 

törpe kolibri tojása mindössze 1,5 mm átmérőjű és 10,9 

mm hosszú. S képzeld, ha lefognád ezt az örökmozgó 

madarat, akkor tíz másodpercen belül meghalna. 

Szuperképességei 
o szárnyaival nyolcvanat csap egy másodperc 

alatt, ami 200-ra változik az udvarlási 

“szertartáskor”, 

o mozgás közben szárnyai nyolcas alakzatot 

írnak le, ami a matematikában a végtelent 

jelenti, 

o képesek az oldal, illetve a hátra irányú 

mozgásra, mert szárnyuk akár 180 fokba is 

elmozgatható, 

o felszálláskor azonnal elérik a maximális 

repülési sebességüket, mely akár a 75-100 

km/h, 

o kis testmérethez képest a szíve óriási, mely 

1200-at ver egy perc alatt, 

o számos kolibri faj este “hibernálja” magát, s 

szinte csak éjszakai alváshoz száll le egy ágra. 



DENEVÉR 
Gondoltad volna, hogy nem csak rovar lehet beporzó?  

Az emlősök, hüllők, és madarak között is van olyan, aki elvégzi 

a beporzást. 

 

Az emlősök közül, itt van például a denevér. Na, nem minden 

faja. A ma élő több mint 1000 faj közül csak néhány növényevő 

faj, akik gyümölcsöket és nektárt fogyasztanak. A növények 

olyan részével táplálkoznak, melyek nehezen hozzáférhetőek, 

így azok élelmet kínálnak a beporzásért cserébe. A nektárevő 

denevérek több mint 500 növényfaj beporzásáért felelnek, ami 

ökológiailag rendkívül jelentősnek számít. 

 

A kis „bőregereket” „használó” növények éjszaka nyílnak, erős 

illatúak, s nagy virágot növesztenek, hogy bőséges 

nektárválasztékkal szolgáljanak. A porzók és a bibék különleges 

helyzetűek, a denevérek fejmagasságában helyezkednek el.  

Tudtad? 

A denevérek az Antarktisz kivételével minden kontinensen 

megtalálhatók. Ez azt jelenti, hogy az északon fekvő 

Skandináviától, a délen fekvő Argentínáig bárhol 

találkozhatsz velük, még hazánkban is. Persze a 

legtöbbjük a trópusokon él, az egyenlítő közelében, ahol 

a időjárás kellemesen meleg. 

A trópusokon a gyümölcs- és nektárevő 

fajok fontosak a magok terjesztésében, és 

a virágok beporzásában is. Sőt, több mint 

300 trópusi növény a denevérektől függ, 

például a banán, a mangó, az avokádó, a 

datolya és a füge. Azzal, hogy elszórják a 

magokat, segítenek az emberek által 

kivágott esőerdők újratelepítésében. 



Dávid és Góliát?  
A denevérek méretbeli variációinak lenyűgöző változatosságát mutatják. A világ legkisebb denevére a 

Thaiföldön élő dongódenevér, teste akkora, mint a hüvelykujjad, a súlya kevesebb, mint egy ötforintos, a 

szárnyfesztávolsága 15,24 cm. A legnagyobb denevér a trópusokon - Ázsiában, Ausztráliában, Indonéziában 

és a Fülöp-szigeteken – élő gyümölcsevő óriás repülőkutya, szárnyfesztávolsága 1,8 méter is lehet. 

Az afrikai hosszúnyelvű 

denevér feje hosszú, 

éppen alkalmas arra, 

hogy bedugja a virág 

kelyhébe. Nyelvét 

résnyire nyitott száján át 

mártja a nektárba, majd 

szájpadlásához nyomva 

préseli ki az értékes 

nedűt. A hosszú, keskeny 

nyelven szőrszerű 

szemölcsök, papillák 

vannak, amelyek szivacs 

módjára tartják 

magukban a nektárt. 

Az amerikai virágvámpírok Dél- és Közép-

Amerika trópusi esőerdőiben élnek, ahol 

több mint 500 növényfaj virága alakult át 

denevérkedvelővé. Ezek a virágok szinte 

álarcformát vesznek fel azért, hogy 

pontosan illeszkedjenek a „szárnyasegér” 

fejéhez.  

 

Bármennyire is meglepőnek tűnik, a 

vámpírdenevér is fontos az ember 

számára, ugyanis nyálában egy olyan 

különleges anyag van, ami 

megakadályozza a véralvadást. Emiatt 

tudják könnyen szívni a jószágok vérét.  

A tudósok sokáig tanulmányozták ezt az 

anyagot és olyan gyógyszereket 

fejlesztettek ki, amik hatásosak a vérrögök 

és a stroke ellen. 

Denevérszállodák 
 

A különböző denevérfajok sokféle helyen 

fészkelhetnek. Néhány denevér faodvában, 

vagy nagy levelek alatt él, mások laza 

fakéreg alatt laknak, megint mások a 

faágakról csüngnek alá. Néhány faj 

barlangban, szirtfalon vagy elhagyott 

bányában fészkel.  

 

A barlangok nagyon sok denevérnek 

adhatnak otthont, például a texasi Páfrány-

barlangban majdnem húszmillió mexikói 

szabadfarkú denevér él. Ez több denevér, 

mint ahány ember él Mexikóvárosban, ami a 

világ második legnagyobb városa. 

 

Míg néhány denevér a barlangokat szereti, 

vannak, akik a városokat részesítik előnyben. 

A városi denevérek hidak alatt és 

épületekben laknak. Néhány faj egyenesen 

denevérházakba költözik, melyek a 

madáretetőkhöz hasonló faházak, amit az 

emberek éppen azért építenek, hogy 

odavonzzák a denevéreket. 



KACSAFARKÚ SZENDER 
- nem az, aminek látszik 

 

Gondoltad volna, hogy Magyarországon létezik egy kolibri hasonmás?  

Távolabbról nézve igen megtévesztő a külseje, mert azt hihetnénk, hogy tényleg egy 

igazi kolibri tévedt erre a vidékre, ám ha közelebb lépünk, feltárul a titok. Mi is ez a 

kis lény, aminek a neve és a kinézete is olyan, mintha Harry Potter világából lépett 

volna elő? Ha nagyon tudományosak szeretnénk lenni, akkor azt mondanánk, hogy a 

rovarok osztályának tagja, azon belül pedig a lepkék rendjébe és a szenderfélék 

családjába tartozó faj. No de mégis, milyen leírást kapnál, ha neked kellene felfedezni 

ezt a kis lepkét egy virágmező kellős közepén? Kalandra fel! 

o Mint minden lepke, ez a 

kis szender is teljes 

átalakulással fejlődik, azaz 

a nőstény petét rak, 

amelyből hernyó kel ki, ez 

idővel bebábozódik, és a 

kifejlett lepke a bábból 

bújik elő.  

o Amikor még hernyó 

formájában léteznek, 

akkor zöld színűek, 

világos hosszanti 

csíkokkal tarkítva, és 

kékes farkocskával 

díszítve. 

Pödörnyelvű 
A kis lepke termete zömök, de áramvonalas, csápja vastag 

és a csúcsa felé enyhén szélesedő, míg a végén hirtelen 

elkeskenyedik, szemei nagyok, elülső szárnyai barnák, alig 

észrevehető harántsávokkal, a hátulsó szárnyai pedig 

aranysárgák és kisebbek az elülsőnél. A fej, tor, potroh 

egyik része barnásszürke, másik része piszkosfehér. 

Testhossza kb. 3 cm hosszú, és ugyanilyen hosszúságú a 

pödörnyelve is. Ha éppen nem használja a nyelvét, akkor 

spirál alakban felcsavarja. Mivel a nőstények és a hímek 

egyformán néznek ki, megkülönböztetésük szinte 

lehetetlen vállalkozás. 

Jogosan kérdezhetnéd, hogy miért kacsafarkú?  

Nos, azért, mert a potroháján jól látható egy fekete-fehér pamacs, ami tényleg olyan, 

mint egy kis „kacsafarok”. Ez a pamacs azonban nem csak díszként szolgál, hanem 

segít a levegőben történő kormányzásban, ezért kitűnően és gyorsan tud cikázni a 

virágok között. 



Virágszerelem 
Szerencséd van, mert ez a kis kacsafarkú szender nappal aktív 

igazán, így jobban a nyomába tudsz eredni, ugyanis a szenderek 

többsége éjjel vagy hajnalban szeret tekeregni. Akár süt a Nap, 

akár esik az eső, akkor is szárnyra kel. Az alábbi virágokat szereti a 

legjobban, melyekből hosszú pödörnyelvével kiszívja a finom 

nektárt: változatos színű petúniavirágok, lángvirág (flox), 

levendula, nyáriorgona, japán lonc, szarkaláb. Nagyon jelentős 

szerepe van beporzóként, ezért segítsük őket, a számukra kedves 

virágok ültetésével. Nagyon szereti a virágokban gazdag 

természetes gyepeket, réteket is.  

Érdekes 
o amíg eszegeti a virágokból az ízletes nektárt, addig egy helyben lebeg, mint ahogy 

egy rendes kolibri hasonmáshoz illik, 

o repülés közben lágyan zúgó hangot hallat és képes hátrafelé repülni, 

o szárnyaival 85-öt csap másodpercenként; ezt a szemünk már nem képes követni, 

ezért szárnyait elmosódva láthatod, 

o Magyarországra a vándorcsapat tagjai a Földközi-tenger mellékéről érkeznek évről 

évre, akár már április elején megjelenhetnek az első egyedek, 

o hazánkban általában májustól késő őszig bukkannak fel. Sokáig vándorlepkeként 

tartották őket nyilván, de az utóbbi időben a felmelegedés során számos példányuk 

már áttelel nálunk is, ilyenkor a kertészetek, botanikus kertek üvegházaiba, valamint 

pincékbe és barlangokba húzódhatnak.  



Emlékfoltozó? 
Gyakori vendégek az erdei tisztásokon, erdőszéleken, kertekben, valamint a 

virágosládák környékén is.  

Kutatások szerint kitűnő memóriája van, ugyanis képes az adott kis kacsafarkú 

szenderünk több napon át rendszeresen visszatérni ugyanahhoz a virágágyáshoz, 

ráadásul ugyanabban az időpontban.  

Annyira jól repül, hogy csak az ügyesebb madarak tudják elkapni, pl. a gyurgyalag. 

Tudtad? 
o a pödörnyelve gyenge és rugalmas, így senkinek 

nem tud ártani vele,  

o táplálékaik között sem dísznövény, sem 

haszonnövény nem található, így gazdasági 

oldalról nézve semmilyen kárt nem okoz, 

o a szenderek családjának eddig 20 faját fedezték 

fel Magyarországon, családjában van egy nem túl 

bizalomgerjesztő nevű faj is, a halálfejes szender, 

o érdemes a kertekben, picike zugokban és 

szegletekben hagyni, hogy szabadon nőjenek a 

vadvirágokat, mert a szendereken kívül sok egyéb 

rovarfajnak is jól szolgálhatnak.  

Ha van kedved egy alig 1 perces videót megnézni arról,  
hogyan reggelizik a kacsafarkú szender, akkor kattints ide: 

https://www.youtube.com/watch?v=kpsuRYfV0tY&feature=emb_logo  
 
Főbb forrás:  

A kacsafarkú szenderről a kisokos Tóth Balázs (Magyar Természettudományi Múzeum) írása alapján készült. 

Díjözön 
Képzeld, 2021-ben a kacsafarkú szender lett az év rovara.  

https://www.youtube.com/watch?v=kpsuRYfV0tY&feature=emb_logo


DÍSZES DARÁZSCINCÉR 
menő „darázsjelmezben”  

Megpillantva ezt a kis bogarat, azt hihetnénk, hogy épp egy darázs 

poroszkál a növényeken, de közelebbről megnézve kiderül, hogy egy kis 

cincérrel van dolgunk. Kinézete tényleg nagyon hasonlít a darázséra, 

ugyanis élénksárga alapon fekete mintázattal büszkélkedhet. Talán az is a 

célja, hogy megtévessze a kíváncsiskodókat, elriassza az ellenségeit, 

nehogy eszükbe jusson, hogy az étlapjukra finom falatként feltegyék a 

desszertek sorába. Amit ez a kis díszes darázscincér is produkál, vagyis, 

hogy megtéveszt és utánoz, azt a szokást mimikrinek nevezzük. Azok az 

élőlények pedig, akik rovarokkal (is) táplálkoznak, szépen megtanulják, 

hogy milyen színek és mintázatok veszélyesek, és melyek nem. Ezért 

cincérünk igen magabiztos, esze ágában sincs, hogy elrejtőzzön, akár a 

tűző napon is lazán falatozik.  

 

Azért a cincéreknek vannak természetes ellenségeik, főleg a madarak, de 

rovarevő és kisebb ragadozó emlősök is bekebelezik az útjukba kerülőket. 

No persze a pókok, százlábúak, hangyák, ragadozó rovarok is 

felsorakoznak az ellenségeik táborába. A díszes darázscincér persze 

menőzik a „darázsjelmezével”, így ellenségei száma kevesebb. 

Darázscincér ábC 
Térjünk vissza kicsit a kinézetére. 

Méretét tekintve picike,  

teste 1-1,5 cm hosszúságú.  

 

Már tudjuk, hogy fekete-sárga 

színeket öltenek a díszes 

darázscincérek, azonban ritkábban, 

de előfordul, hogy fekete-fehér 

színekben bukkannak fel.  

 

Ami csak erre a fajra jellemző, 

hogy a vállán lévő fekete folt C 

betűre hasonlít. Aki most tanulja az 

ábécét, annak külön izgalmas a C 

betűt úgy elsajátítania, hogy a 

cincért is látja, no és magát a C 
betűt is a bogárkán. Ráadásul 

cincogó hangja van, ami szintén  

c betűvel kezdődik.  



Cincér-Pincér 
Az étkezési szokásaikat tekintve, náluk elsősorban a virágpor van terítéken. Gasztronómiai kalandozásuk során az 

alábbi növényeket részesítik előnyben: cickafark, mezei iringó, nyári orgona, illatos nyári orgona (pillangócserje). 

No persze szinte minden ernyős virágot szívesen meglátogat. Kedveli az Alföldet és az alacsonyabb 

dombvidékeket, a réteket és a legelőket, de az ország egész területén megtalálhatók. A cincérek többsége elhalt 

faanyagban fejlődik, a darázscincérünk nem válogatós, szinte bármilyen fa és cserje ágaiban kifejlődhet a lárvája. 

Érdekes 
Képzeld el, Medvegy Mihály, aki belgyógyász és kardiológus, egyik kedvelt időtöltése, hogy sokoldalúan vizsgálja és kutatja a 

bogarakat, azon belül is a cincéreket. Egyik munkájában, melynek címe: A Bakony cincérei (1987), leírja azt is, hogy a Bakony 

területén 169 cincérfaj található, és ott van köztük a darázscincérünk is. Továbbá olyan érdekességeket is említ, hogy régen a 

cincéreket a cirpelő hangadásuk miatt nyikornak, életmódjuk alapján rágicsnak is nevezték.  

 

A 2020-as év fája a tatár juhar volt, melynek kapcsán néhány cincérfaj, többek között a díszes darázscincér is említésre került, 

mert az idősebb fák elhalt törzseiből előszeretettel felbukkannak.  

2019-ben pedig az év rovara a havasi cincér lett. Szóval, ezek a cincérek valahogy mindig a hírnév közelében poroszkálnak.  



Vethetsz vagy ültethetsz sokféle, nem 

egyszerre virágzó növényt azért,  

hogy kora tavasztól őszig legyen,  

ami virágozzon.  

 

 

Bátran ültetheted az alábbi 

gyógynövények bármelyikét,  

mert azon túl, hogy nektárjukkal 

különlegessé teszik a mézet,  

a belőlük forrázott tea,  

mint a természet patikája, hozzájárul, 

hogy könnyebben védekezhess  

a betegségek ellen.  

A mezőmenza nyitvatartási 

ideje eltérő, hiszen a virágok 

szigorú napi ritmus szerint 

termelik nektárjukat,  

az okos méhek pedig eszerint 

osztják be munkájukat.  

 

Jó színlátással rendelkeznek, 

különösen az élénk színű 

virágok csábítják őket, főként 

a kék, lila, fehér  

és sárga színűeket szeretik.  

 

Tudtad, hogy a méhecske  

nem érzékeli a piros színt? 

MEZŐMENZA 

 
„Bokor a szállása, harmat a takarója.” 



Gyógynövény fürkésző 
Citromfű  
Népi nevei: mézfű, 

citromszagú mézfű, 

orvosi mézfű.  

 

Idegerősítő, nyugtató, 

emésztésjavító. 

 

Jól mézel, nektárja 

ugyan alacsony 

cukortartalmú (20%), 

mégis jelentős 

mézhozamot 

biztosíthat. 

Rozmaring 
Népi nevei: antosfű, 

„Mária rózsája”. 

Boszorkányűző és 

szerelmi jelkép.  

 

Ideg-, és 

gyomorerősítő, epe-

és vizelethajtó, 

görcsoldó.  

 

Nektárral telt virágait 

szívesen látogatják a 

beporzók, kiváló 

aromás fehér mézet 

készítenek belőle. 

Zsálya 
Népi nevei: skarlát 

zsálya, halhatatlanság 

füve.  

 

Izzadás-szabályzó, 

idegerősítő, 

gyulladáscsökkentő, 

emésztésserkentő.  

 

Virágzás idején kiváló 

méhlegelő, 

bőségesen mézel. 

Szurokfű 
Népi nevei: 

vadmajoránna,  

vargák füve.  

 

Használhatod 

hörgőgyulladásra, 

száraz 

köhögéscsillapító, 

étvágyjavító, görcsoldó, 

emésztést könnyítő, 

epehajtó. Nem csak 

teaként, hanem húsok 

fűszerezésére is 

ajánlom.  

Menta 
Népi nevei: fürtös,  

kámforos (bors), 

köményes (fodor).  

 

Immunerősítő, 

baktériumölő, görcsoldó, 

fájdalomcsillapító, segíti 

az emésztést, csökkenti 

a puffadtságot.  

Javallott légúti és 

húgyúti fertőzésekre, 

gyulladásokra, 

lázcsillapításra.  

 

Minden mentafaj jól 

mézel, sokáig 

virágzanak. 

Kakukkfű 
Népi nevei: 

balzsamfű, tömjénfű. 

 

Immunerősítő, 

gyulladáscsökkentő, 

étvágyjavító, 

emésztést serkentő, 

féreghajtó, 

fáradságűző, értágító 

és a legeslegjobb 

nyákoldó, köptető. 

 

Méze finom, kissé 

mentára emlékeztető. 

Virágporát is szívesen 

gyűjtik a méhek.  

Ha virágos kedved úgy tartja, játszhatsz egy Mézes gyógynövény-párosító játékot:) 
Vajon felismered a növényeket?  

https://learningapps.org/watch?v=p7tswwrkt20 

https://learningapps.org/watch?v=p7tswwrkt20


BOGÁRHOTEL 
vagy, ha úgy tetszik 

rovarhotel, rovartanya, bogártanya, bogárlak, darázsgarázs,  
méhecskehotel, méhecskebölcsi, lepkeház 

Otthon, édes otthon! 
 

o otthont ad, hiszen ideiglenes téli szállás, 

o táplálékot jelent, mert egyes rovarok 

korhadó növényekkel táplálkoznak, 

o fészek, ahol szaporodni tudnak, 

o ha kertünkben bogárhotelt helyezünk el, ők 

ezt az építményt fogják választani a 

lakásban való megtelepedés helyett, 

o a rovarhotel igyekszik pótolni a rovarok 

természetes élőhely elvesztése miatt 

felszámolt lakóhelyüket, 

o lehetőséget ad a rovarok 

tanulmányozására, mivel egy rovarhotelben 

a rovarok nagy számban és változatos 

összetételben jelennek meg. 

 

Tudtad?  
„Nem minden rovar 
bogár, de minden 
bogár rovar.” (hűha:) 

 
 a bogarak az 

ízeltlábúak 

törzsének és a 

rovarok osztályának 

egyik rendje  
 

De vajon kik szállnak meg egy ilyen bogaras helyen?  
Hát persze, hogy a rovarok.  



Látom, kedvet kaptál hozzá? 
 

Ha te is szívesen beállnál az építők sorába, 

néhány hasznos tanácsot adnék,  

hogy mire figyelj a kivitelezésnél. 
 

Ha több fajta rovart szeretnél egy helyen 

elszállásolni, változatosan használhatod az 

anyagokat, amint a képeken is láthatod. Egy szépen 

kialakított rovarhotel esztétikai értékkel is bír, 

legyen az egy kisebb, vagy akár egy nagyobb, a kert 

központi motívuma is lehet. 

 

A rovarhotelt szükséges tetővel ellátnod, hogy 

védve legyen a csapadéktól. Egyes megoldásokban 

a tetőn gyeptégla, moha vagy pozsgások is helyet 

kapnak. 

 

Ha a talapzat leér a földre, akkor röpképtelen 

rovarok is könnyen birtoka vehetik, ebben az 

esetben viszont alulról a fa átnedvesedhet és 

korhadásnak indulhat. Ha viszont lábakra állítod 

vagy felfüggeszted, akkor megóvhatod a felázástól, 

ugyanakkor lehet, hogy a szálló vendégei kevésbé 

lesznek sokfélék.  

 

A magasabb rovarhoteleknél érdemes szinteket, 

avagy emeleteket kialakítani, így jobban el tudod 

helyezni a töltőanyagokat. Ha a hotel köré 

valamilyen hálót teszel, megakadályozhatod az 

apróbb elemek kihullását, és megvéded a rovarokat 

a madarakkal szemben.  

HURRÁ! JÁTÉK! 
 

Ugye te is szeretnéd 
megmenteni a beporzókat?  
Ha IGEN, játssz velem egy  

Beporzó-párosítót 
 

https://learningapps.org/wat
ch?v=pogzhf34j21 

https://learningapps.org/watch?v=pogzhf34j21
https://learningapps.org/watch?v=pogzhf34j21


MÉZ(B)IRODALOM 
 

+MÚZEUMI virágos BÁMÉSZKODÓ 
Czóbel Minka: Méhesnél 

Ólomszürke égből 

Nagy hópelyhek hullnak 

Lassú tapadással 

Egymáshoz simúlnak. 

 

Fehér hólepedő 

- Titkos kezek rakják - 

Elfödi az élet 

Százezer alakját. 

 

Tövis disznó, szúnyog, 

Békák, zöld seregje, 

Rovarok, bogarak, 

Eltakarva fedve. 

 

Csak itt-ott a hóban 

Fekete turása 

Vakandnak mutatja 

A földet hol ássa. 

 

Sürüdik az este 

A kis méhes felett - 

Elborított a hó 

Virágot, levelet. 

 

Fehér havas csendben, 

Mintha nyárnak álma 

Zsongó arany szárnyán 

Körülötte szállna. 

 

És benn a kaptárban 

Rejtett meleg élet - 

Egymáshoz simúlva 

Alszanak a méhek. 

Gazdag Erzsi:  
A méhecske inge 
Szomorkodik a méhecske; 

kimosta az ingét, 

ökörnyálra terítette, 

szél szárnyára kerítette, 

s a felhőbe repítette, 

mint a könnyű pillét. 

 

Föltekint a bodzafára. 

Könnye kőre csorran: 

"Cinkemadár, ha arra jársz, 

ingecskémre ha rátalálsz, 

kapd csőrödbe nyomban, 

s hozd le nekem onnan!" 

 

Cinkemadár megsajnálta, 

szólt a pacsirtának: 

"Itt egy kis méh panaszkodik; 

ingébe szél kapaszkodik, 

valahol a felhőn úszik 

lengő vitorlának. 

 

Te ismered azt a felhőt, 

mondd meg neki szépen: 

eressze el vitorláját, 

dobja le a méh ruháját! 

Megfizetem fáradságát 

tán a jövő héten." 

 

Kis pacsirta szárnyát tárja, 

s fellegekbe röppen. 

Cinke és méh ott lenn várja, 

s ím, a méh habruhája, 

mint a harmat a virágra, 

lábuk elé csöppen. 



Radnóti Miklós: Éjszaka  
 

Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom, 

alszik a pókháló közelében a légy a falon; 

csönd van a házban, az éber egér se kapargál, 

alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály, 

kasban a méh, rózsában a rózsabogár, 

alszik a pergő búzaszemekben a nyár, 

alszik a holdban a láng, hideg érem az égen; 

fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben. 

Kányádi Sándor: 
Zümmög a méhecske 
  

Zümmög a méhecske, 

száll, száll, száll. 

Picike szárnyacskán 

jön a nyár. 

  

Picike szárnyacskán; 

zümm-zümm-zümm. 

Begyűjti mézét és 

elrepül. 

Szalai Borbála:  
Beszélgetés a méhecskével 
  

Hová készülsz méhecske, 

ilyen korán reggel? 

- A zöld rétre megyek majd, 

amint a nap felkel. 

- Mit csinálsz te kicsi méh, 

odakint a réten? 

- Méznek valót keresek, 

s összegyűjtöm szépen. 

Ha megtelik virágporral 

Ez a kis kosárka, 

döngicsélve hazahozom, 

ide a kaptárba. 

Móra Ferenc: A nyughatatlan méhecske (részlet) 

Azt a nyughatatlan méhecskét, amelyikről ezt a történetet írom, én már az ősszel is ismertem. Mégpedig nagyon akaratos és 

kötözködő méhecskének ismertem. Ő még akkor is kint gubbaszkodott a dérvette őszirózsákon, mikor minden testvérkéje 

aludt már odabent a jó meleg kaptárban. – Én nem vagyok olyan álomszuszék, mint a többi – döngicsélte a hullatag 

virágbokroknak. – Egyik fülemüle szótól a másik fülemüle szóig úgyis nagyon hosszú az éjszaka. 

 

Szerintem érdemes elolvasnod a folytatását is:) 



Egy mézcsöppnyi motiváció 
  

A NASA egy méhekkel függesztett plakátján az alábbi olvasható: 

"Aerodinamikailag egy méh teste nem alkalmas repülésre, de a jó hír az, hogy a méh 
ezt nem tudja. 
A fizika törvénye szerint a méh nem tud repülni, az aerodinamikai elv szerint 
szárnyainak szélessége túl kicsi ahhoz, hogy a szárnyaihoz képest hatalmas testét 
repülés közben megtartsa, de egy méh ezt nem tudja, semmit sem tud a fizikáról vagy 
annak logikájáról, és ennek ellenére is repül. 
 
Ez az, amit mindannyian tehetünk, szárnyalhatunk, és minden pillanatban 
felülkerekedhetünk bármilyen nehézséggel szemben és bármilyen körülmények 
között, annak ellenére is, amit nekünk mondanak. Legyünk méhek, nem számít a 
szárnyaink nagysága, repüljünk, szárnyaljunk és élvezzük az élet pollenjét.” 
 
Forrás: Artistic freedom facebook oldala 

UTÓZÜMMÖGÉS 
 

Kedves Barátunk:) 
 

Köszönjük, hogy Mackó Boldizsárral barangoltál ezen a virágporos úton. 
Bízunk benne, hogy kedvedre szárnyaltál vele a rovarok világában. 
Pollengyűjtögetés közben számtalan hasznos felfedezést tettünk mi is, amit 
szeretettel adtuk át neked ebben a kis füzetkében. Nektárgyűjtő 
tarisznyádba még egy utolsó útravalót csöppentünk – ízlelgesd magadban 
az alábbi mondatot és beszélgess róla a családoddal, barátaiddal. 

„Ha a méhek kipusztulnának a Földről, az emberiség legfeljebb még 5 évig 
maradhatna életben.” /Albert Einstein/ 

 
Kik vagyunk? 

Vécseiné Lakatos Bernadett, Babolcsi Andrea, Román Ágnes 
a Jósa András Múzeum múzeumpedagógusai 

és persze Mackó Boldizsár, akit Kormány Gyöngyi alkotott nekünk. 


