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A vadon élő méhek és a megporzás
A legújabb kutatások igazolták, hogy a vadon élő méheknek és más rovaroknak
meghatározó szerepe van a megporzásban, mind a vadon élő növények, mind a
kultúrnövények esetében. Az elmúlt évtizedekben drámaian csökkent a beporzó
szervezetek egyedsűrűsége és diverzitása a táplálékforrások és a fészkelőhelyek
számának csökkenése miatt. Ez kihatással van az agrárszektorra is. Agro-ökológiai
kutatások bizonyítják, hogy a fenntartható növénytermesztési rendszerek nagyban
hozzájárulnak a vadon élő méhek populációinak fenntartásához. A vadon élő
méheket segítő lehetőségek tárháza azonban még messze nincs kimerítve.
A beporzó szervezetek jelentik a biodiverzitás fenntartásának egyik kulcsát. A tevékenységük teszi lehetővé a növényvilág nagy részének reprodukcióját. A
beporzó szervezetek számának csökkenése nem
csak a biodiverzitás csökkenésében és számos ökoszisztéma-szolgáltatás elvesztésében nyilvánul meg,
hanem a termesztett növények hozamának jelentős
csökkenésével is jár.
Eg yes rovarcsopor tok (pl. méhek, darazsak,
legyek, bogarak), mint legjelentősebb beporzó szervezetek, rendkívül értékes ökológiai és gazdasági szolgáltatásokat nyújtanak az emberiségnek és a természetnek egyaránt. A mérsékelt égövben az összes virágos növény 78%-a kötődik rovarmegporzáshoz [1]. A
109 legfontosabb kultúrnövény közül nem kevesebb,
mint 87 faj (vagyis 80%-uk!) teljes mértékben állati
megporzástól függ [2]. Ezen növényfajok közé olyan
gazdaságilag fontos kultúrák tartoznak, mint az alma,
szamóca, mandula, paradicsom és dinnyefélék. Az
agrárszektorban világszinten a megporzás gazdasági
haszna becslések szerint 153 milliárd euró évente [3].
A méhek, amelyek a rovarvilág legfontosabb
beporzó szervezetei, egy igen változatos csoport,
több mint 20.000 fajuk van világszer te, ebből

Közép-Európában mintegy 750 faj él [4] [5]. Kulcs
szerepük ahhoz a szükségletükhöz köthető, hogy a
nagymennyiségű pollent és nektárt nem csak saját
táplálékuknak gyűjtik, hanem lárváik ellátására is.
Ezért nevezhetők a leghatékonyabb megporzóknak,
mert sokkal több virágot keresnek fel, mint más
viráglátogatók, és a pollen gyűjtésére specializálódott
testükön sokkal hatékonyabban viszik át a virágport
egyik növényről a másikra.
A vadon élő méhek beporzó szervezetként
betöltött szerepét alábecsülik
A megporzási szolgáltatás jelentős részéért a természetes beporzó szervezetek, mint például a vadon
élő méhek (közéjük tartoznak a magányos méhek és
a poszméhek) és a zengőlegyek a felelősek. Egy brit
tanulmány feltárta, hogy az Egyesült Királyságban a
házi méhek a megporzási szolgáltatásnak legfeljebb
az egyharmadát nyújtják, a fennmaradó részt a vadon
élő beporzó szervezetek biztosítják [6]. Egy másik vizsgálat során azt mutatták ki, hogy a vadon élő méhek
és zengőlegyek a terméskötődést akkor is fokozták, ha a házi méhek folyamatosan jelen voltak [7].
Azt a tényt, hogy a kihelyezett házi méhek csak kie-

A házi méh egyike a nagyjából 750 közép-európai méhfajnak.

A gyümölcstermesztésben az Osmia cornuta faliméh sokkal
hatékonyabb beporzó szervezet, mint a házi méh.

gészítői, de nem helyettesítői a vadon élő rovarok
végezte megporzásnak, szintén kimutatták egy globális tanulmányban, amelyben világszerte 41 kultúrnövényen hasonlították össze a házi méhek és más,
vadon élő viráglátogatók által nyújtott megporzási
szolgáltatást [8].
Nélkülözhetetlen beporzó szervezetek
A fajok nagyfokú diverzitása miatt a vadon élő méhek
gyakran sokkal hatékonyabb beporzó szervezetei
vagy kizárólagos beporzói bizonyos virágos növényeknek. Ez a diverzitás ugyanis nem csak a fajok
sokféleségében jelentkezik, hanem az eltérő táplálék
preferenciákban, az elkülönülő repülési időszakokban
és a különböző időjárási viszonyokhoz való alkalmazkodásban is. A megporzási szolgáltatás hatékonysága szintén változik aszerint, hogy milyen a földrajzi
tájegység, domborzati típus, jellemző időjárási viszonyok és a növények morfológiája. Több vadon élő
méhfaj gyenge napsugárzás és alacsony hőmérséklet
esetén is aktívan folytatja a gyűjtögetést. Ezért olyan
nagy a jelentőségük a különböző növények megporzásában, különösen a hosszan tartó, zord időjárási
periódusokban [9] [10]. Az olyan virágokat, amelyekhez
a házi méhek nehezen tudnak hozzáférni, mint például a vöröshere, lucerna vagy paradicsom, specialista vadon élő méhek poroznak be [5].
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A vadon élő méhek általában véve nagyon hatékony beporzó szervezetek: A faliméhek nemzetségébe tartozó Osmia cornuta néhány száz nősténye
elég ahhoz, hogy egy hektárnyi almafát vagy mandulafát beporozzon, míg ugyanehhez házi méhből több
tízezer dolgozóra lenne szükség [11] [12]. A vadon élő
méhek hatékonyabbnak bizonyultak a házi méheknél a cseresznye és a repce megporzási kísérleteiben is [13] [14]. A kultúrnövények megtermékenyülése
és terméskötődése úgy tűnik, hogy javul azzal párhuzamosan, ahogy növekszik a viráglátogató méhfajok diverzitása. A házi méh és a vadon élő méhfajok
együttes jelenléte kedvezőbb megporzási szolgáltatást eredményezett napraforgón és mandulán végzett kutatásokban is [15] [16]. A kávé esetében a terméskötődés növekedett a méhfajok diverzitásával,
de nem növekedett az egyedszámaikkal [17].
A növények megporzásának legfontosabb előfeltétele az egészséges házi méh populáció mellett a
magas egyedsűrűségű és fajszámú vadon élő méh
közösségek és más vadon élő beporzó szervezetek
jelenléte, például a zengőlegyeké [18]. Azonban a
zengőlegyek megporzási hatékonysága csak ötöde
a vadon élő méhekének [20], és hozzájuk képest a
növényfajok kisebb hányadát hasznosítják. Az élőhely megőrzésre fordított erőfeszítések, amelyek
a vadon élő beporzó szervezeteket, különösen a
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1. ábra: Az egész vegetációs időszak alatt folyamatosan rendelkezésre álló növényi forrásokra van szüksége a vadon élő méheknek
ahhoz, hogy biztosítva legyen a túlélésük, mivel a legtöbb fajnak egy évben csak egy-két hónap az aktív repülési időszaka. Folyamatosan
rendelkezésre álló növényi forrást igényelnek márciustól októberig a szociális életmódú fajok, mint például a poszméhek.
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A lucernát kizárólag vadon élő méhek porozzák be, mint például a közönséges
földiméh (Melitta leporina)

vadon élő méheket veszik célba, ezért nem csak természetvédelmi okokból indokoltak, hanem az agrárszektor számára nyújtott haszon miatt is.
Speciális igényű fajok
A virágzó fajok diverzitása jelentős hatással van a
vadon élő méhekre, mivel a közép-európai fajok
majdnem fele kizárólag egyetlen nemzetség vagy
család növényeiről gyűjt pollent [20]. Nem kevesebb,
mint 28 különböző növénynemzetség és 22 különféle növénycsalád egyedei látják el pollennel ezeket
a specialista méhfajokat [20].A virágok egyedsűrűsége jelentősen befolyásolja a vadon élő méhek
reprodukciós sikerét, mivel nagy mennyiségű pollent kell gyűjteniük a lárváik táplálásához. A szabóméhek közé tartozó Megachile parietina-nak egyetlen utód ellátásához annyi pollenre van szüksége,
amennyit 1140 takarmánybaltacím (Onobrychis
viciifolia) virágzata termel [21]. Egy 50 nőstényből
álló Andrena hattorfiana bányászméh populációnak
pedig 920 mezei varfű (Knautia arvensis) teljes
pollenkészletét kell kinyernie ahhoz, hogy fenntartsák közösségüket [22]. Számos vadon élő méh aktív
repülési időszaka csak néhány hétig tart - különböző fajok repülnek tavasszal, kora nyáron és késő
nyáron. Ahhoz, hogy a fajgazdagság fennmaradjon
egy adott területen, nélkülözhetetlen a növényi for-

A ritka szabóméhnek (Megachile parietina) több mint ezer takarmánybaltacím virágzatának pollenjére van szüksége egyetlen utód létrehozásához.

rások rendelkezésre állása kora tavasztól késő nyárig [23] (1. ábra).
Tájszinten egy másik előfeltétele a vadon élő
méhek diverzitásának, hogy az élőhelyükön belül
legyenek olyan fragmentumok, kisebb területek,
amelyek kellőképpen kitettek a napsugárzásnak.
Ezekre az élőhelyfragmentumokra a fészkelés miatt
van nagy szükség [24]. Az érintett fajtól függően a
közép-európai vadon élő méhek legjelentősebb
fészkelőhelyei között megtalálható kopár vagy gyér
növényzettel borított talaj, holtfa, köves és sziklás jellegű terület ugyanúgy, ahogy kaszálatlan foltok növényi szárakkal és üres csigaházakkal [20].
Mivel a vadon élő méheknek sok szor kell
oda-vissza repülniük a táplálékforrás és a fészkelőhely között ahhoz, hogy ellássák az utódnevelő
sejteket, a szaporodási siker szempontjából kritikus
a fészkelőhely és a megfelelő tápláléknövény közötti
távolság. A legtöbb vadon élő méh fészek- és táplálék lelőhely közötti maximális röptávolsága 100 és
1500 méter között van [25] [26] (2. ábra). A táplálékforrásig tartó hosszú repülés azonban nagy veszteségekkel jár: ha csupán 150 méterrel növekedik a fészkelőhely és a tápláléknövény közötti távolság, akkor
majdnem 25%-al csökkenhet az ellátott utódnevelő
sejtek száma [26] [27] [28], és több mint 70%-al csökken az életképes utódok száma.
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2. ábra: A művészméhek családjába tartozó Hoplitis adunca táplálkozási távolsága két helyszínen (színekkel jelölt). A fészkeiktől egyre
növekvő távolságokra áthelyezett cserepes növényeken figyelték meg a megjelölt nőstények pollengyűjtését. Amíg néhány egyed
több mint 1 km-t is képes volt repülni a táplálékforrásig, addig az egyedek fele elhagyta a fészkét, amint a táplálkozási távolság 300
méterre nőtt [26].
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A napnak kitett holtfákban lévő bogárjáratok fontos fészkelőhelyei számos
vadon élő méhfajnak.

A közép-európai vadon élő méhfajok nagyjából fele bányászméh,
vagyis földben fészkel, napnak kitett, csupasz talajfelszíneken.

Mivel elég magasak az igényeik a táplálékforrásokkal és a fészkelőhelyekkel szemben, a vadon élő
méhek nagyon érzékenyek mindenféle, a tájban és
az élőhelyekben bekövetkezett változásra, amely
csökkenti, vagy térbelileg megváltoztatja a rendelkezésre álló növényi forrásokat, illetve azok elérhetőségét a fészkelőhelyről.
Az elmúlt évtizedekben riasztó mértékben
csökkent a vadon élő méhek száma
Az 1960-as évektől kezdve drámaian átalakultak
a tájak és a területhasználati módok [29]. A változás
elsősorban az intenzív, nagyüzemi gazdálkodásra
való áttérésnek köszönhető. A korábban extenzíven
1. táblázat: Vadon élő méheket károsan érintő tényezők
A. Antropogén tényezők
Jelentőség
Potenciális élőhelyek sérülése vagy megsemmisülése
Virágos növények diverzitásának csökkenése

+++

Virágok egyedsűrűségének csökkenése

+++

Megfelelő, napsugárzásnak kitett élőhely
fragmentumok (fészkelőhelyek) eltűnése

+++

Vadvirágokban gazdag és szerkezetileg sokszínű
élőhelyek fragmentációja

+++

Egységes földhasználat nagy területeken,
„monokultúrák” (például kaszálások időzítése)

++

Mezőgazdasági szennyezések
Gyomirtó szerek

++

Rovarirtó szerek

++

Más lehetséges tényezők
Neozoák (nem őshonos állatfajok)

–

Globális felmelegedés

–/?

Genetikailag módosított növények

–/?

Neofiták (nem őshonos növényfajok)

–

B. Természeti tényezők
Táplálékforrások gombás fertőzöttsége

+

Paraziták

+

Ragadozók

–

Kedvezőtlen időjárási periódusok

+

+++ = nagyon nagy; ++ = nagy; + = mérsékelt; – = jelentéktelen; ? = ismeretlen
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használt, sokszor tápanyagban szegény területek
általában nagy növényi diverzitással és táji hetero
genitással rendelkeznek, amelyek a táplálkozó és
fészkelőhelyeket is biztosítani tudják a méhek számára. Az ilyen típusú területek intenzív művelésbe vonása nagymértékű élőhelyvesztést jelent a megporzók
számára. Ugyanakkor a földterületek termelésből
való kivonásának eredményeként számos értékes
szegélyterület parlagon maradt, vagy újra erdősödött. Az egyre intenzívebbé váló gyepgazdálkodás,
különösen, amely együtt jár a fokozott műtrágya és
gyomirtó szer használattal, természetes struktúrák
és növényi források nélküli tájakat eredményezett.
Hasonló következményei voltak a szénáról szilázsra
való váltásnak is. A vadon élő méhfajok egyedsűrűségének és diverzitásának erőteljes csökkenéséhez
vezetett a táplálékforrások és fészkelőhelyek számának nagymértékű csökkenése. A táplálékforrást és
egyéb élőhelyi igényeket kielégítő, diverz területek
növekvő fragmentálódása szintén hozzájárult ehhez
a folyamathoz (1. táblázat).
Közép-Európában a vadon élő méhfajok 25-68%a védett, ez az arány országonként és régiónként
változik [20]. Így a rovarok osztályán belül a legtöbb
veszélyeztetett faj a vadon élő méhek között van.
A kémiai növényvédelem káros hatásai
A szintetikus rovarirtó szerek, mint például Európában a neonikotionoidok [30] és a piretroidok, egyre
szélesebb körben kerülnek felhasználásra az intenzív mezőgazdálkodásban. Ezek a szerek a kultúrnövények pollenjén és nektárján keresztül, ha nagyon
alacsony koncentrációban is, de bejutnak a viráglátogató rovarokba. A vadon élő méhek, házi méhek,
zengőlegyek, bogarak és sok más viráglátogató is
erősen kitett ezeknek a hatóanyagoknak.
A rovarirtó szerek közvetlen letális hatásán kívül
egy sor szubletális hatását azonosították, amelyek
negatívan befolyásolják a méhek egészségét és
viselkedését [31] [32]. A neonikotinoidok például negatív hatással vannak a házi méhek, poszméhek és a
fullánktalan méhek viselkedésére, szaporodására
és az agyuk fejlődésére [31-38]. Éppen ezért érthető,
hogy hasonló káros hatásokra számítanak a magányos méhek esetében is.
Egy új kutatás kimutatta, hogy a rovarirtó szerek gyengíthetik a méhek immunválaszát, így utat
engedve a betegségeknek és parazitáknak, amelyek

Egy 150 méteres növekedés a fészkelőhely és a táplálékforrás távolságában
csökkenti az utódnevelő sejtek számát, a Hoplitis adunca művészméh
esetében közel 25%-al.

veszélyeztetik a méhek egészségét [39].
Az ökológiai gazdálkodásban a szintetikus növényvédő szerek használata tiltott. Az ökológiai gazdálkodók ezek helyett olyan növényvédelmi termékeket
alkalmaznak, amelyeknek nincs, vagy csak csekély
ismert mellékhatása van a nem célszervezetekre,
mint például a hasznos rovarokra, más kisméretű
állatokra, gerincesekre.
Előremozdító és védelmi intézkedések
A célzott intézkedések eredményesen támogathatják
a vadon élő méheket (2. táblázat). A legfőbb prioritás az, hogy fenntartsák a fészkelési lehetőségekben
és növényi forrásokban gazdag élőhelyeket. Minden
olyan lépés, amelynek célja az ilyen típusú élőhelyek, illetve a tájdiverzitás fenntartása, elősegíti a
vadon élő méhek nagyobb fajgazdagságát és növeli
a populációk méretét. Rendkívül fontos, hogy ennek
érdekében a tápláléklelőhelyek és a fészkelőhelyek
minél közelebb legyenek egymáshoz, és hogy a
növényi források folyamatosan elérhetőek legyenek
kora tavasztól késő nyárig.
Az ökológiai gazdálkodás pozitív hatása
Az ökológiai mezőgazdálkodásnak, mint rendszerszintű megközelítésnek, többek között az is az
előnye, hogy megőrzi és támogatja a vadon élő
méheket, leginkább az alábbi szempontok betartása
miatt:
1. Nem alkalmaznak szintetikus növényvédő sze
reket.
2. Nem alkalmaznak műtrágyát.
3. A vetésforgóba gyakrabban iktatnak be zöld
takarmányból és pillangósokból álló keveréket.
Mivel bőséges táplálékot tudnak biztosítani, számos poszméhet és más vadon élő méhfajt látnak
el a hüvelyesek, mint például a lucerna, vörös- és
fehér here.
4. A tengerszintfeletti magasságuktól függően a
svájci ökológiai gazdaságokban átlagosan 46-72
százalékkal több ökológiai kompenzációs terület
van, mint a konvencionális gazdaságokban [42], és
így valószínűleg nagyobb mennyiségben képesek biztosítani növényi forrásokat és a fészkelő
helyeket.
Az ökológiai gazdálkodás hozzájárulhat a vadon élő
méhek diverzitásának és egyedsűrűségének növekedéséhez nem csak egyes gazdaságok szintjén,

A műveletlen területeken számos ritka vadon élő méhfaj fészkelőhelynek
használja az álló növényi szárakat.

2. táblázat: Mezőgazdasági üzemeknek ajánlott, a vadon élő méheket
segítő és védő intézkedések
Jelentőség
A növényi forrásban gazdag és kisméretű élőhelyfoltok
megőrzése

+++

Fajgazdag rétek és legelők
Töltések, parlagok, kavicsosok, pionír növényzet
Növényi források diverzitásának és egyedsűrűségének
növelése

+++

A jelenleginél még extenzívebb gyepgazdálkodás
Vadvirágos sávok létrehozása mezők, ösvények, erdőszélek, vízfolyások
és utak mentén
Napnak kitett, kisméretű élőhelyfoltok fenntartása és
létrehozása

+++

Nyílt területek (lejtős vagy kitett földdarabok, sziklafalak, nyitott felszínű
utak, szegélyek) és sziklaalapú szerkezetek (sziklák,
terméskő falak, vándorkövek)
Holtfa (elpusztultan álló vagy eldőlt törzsek, erős ágak, csonkok)
Kaszálatlan területek, amelyek növényi szárakat, üres csigaházakat
biztosítanak az áttelelő illetve fészkelő méheknek
Diverz tájszerkezetű és növényi forrásokban gazdag
élőhelyekből álló hálózat létrehozása

+++

A fészkelőhelyek és táplálékforrás közötti távolság ne legyen nagyobb
100-300 méternél
Kaszálás és legeltetés váltakozása

++

Gyomirtó szerek és rovarirtó szerek használatának
csökkentése

++

Kémiai helyett mechanikai gyomszabályozás
Az olyan rovarirtó szerek használatának mellőzése, amelyeknek
mellékhatása van a nem célszervezetekre is
Füves területeken a nitrogén műtrágya használatának
csökkentése

++

Nitrogén műtrágya alkalmazásának mellőzése
Hígtrágya helyett komposzt alkalmazása
Egyes parcellákon műtrágyák alkalmazásának mellőzése
+++ = nagyon nagy; ++ = nagy
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A vadon élő méheknek egy fajban és virágban gazdag szántóföldi növényzet
pollent és nektárt biztosít, amely túlélésükhöz elengedhetetlen.

A többéves, vadvirágos foltok táplálékforrást és áttelelő helyet biztosítanak a
növényi szárakban fészkelő fajoknak.
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hanem tájszinten is [43], és ezt a pozitív hatást számos kutatás alátámasztja [43-47] (3. ábra). Az ökológiai
gazdaságok, különösen a viszonylag homogén tájak
esetében, fokozzák a magányos méhek (mint például az Osmia lignaria) szaporodását a fészkelőhelyek
biztosításával [48].
Ökológiai gazdaságokban a vadon élő méhek biztosítani tudják a sikeresebb megporzást, különösen
igényes kultúrák esetében (mint például a görögdin�nye), ezáltal a gazdaság kevésbé fog olyan drágább
beporzó szervezetektől függeni, mint a poszméhek
vagy a házi méhek [49] [50]. E siker kulcsa, hogy az
ökológiai gazdaságokban nagyobb a beporzó szervezetek diverzitása és egyedsűrűsége. Anderson és
munkatársai [50] a szamóca megporzását vizsgálták,
és kimutatták, hogy a megporzás sikeresebb volt az

Vadon élő méhfajok diverzitása

100

Torzult gyümölcsök száma
növényenként

Teljes mértékben megporzott
szamócák aránya (%)

3. ábra: A szántóföldeken az ökológiai gazdálkodás elősegíti a vadon élő méhek diverzitását,
mert növényi forrásból nagyobb egyedsűrűséget és diverzitást biztosít (egyszerűsítve
Holzschuh és munkatársai eredményei alapján 2007.) [45].
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4. ábra: Az ökológiai gazdálkodás hozzájárulhat a kultúrnövények megporzásának javításához,
amely a piacképes minőségű termékek arányának növekedésében fog megnyilvánulni (úgy,
mint a szamócánál) [50].
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ökológiai gazdaságokban, mint a konvencionális gazdaságokban. Már 2-4 évvel az ökológiai gazdálkodásra való átállás után nagyobb terméshozam és kevesebb torzult vagy deformált gyümölcsből származó
veszteség volt az eredmény (4. ábra). A rovarporozta
kultúrák megporzása pozitívan korrelál a beporzók
megnövekedett diverzitásával és egyedsűrűségével.
Általános következtetések az agrárszektorra
és az egész társadalomra vonatkozóan
Figyelembe véve az eddigi kutatások eredményeit, növelni kellene az olyan területek arányát, ahol a
növényi források és a lehetséges fészkelőhelyek (tájszerkezetileg változatos élőhelyfoltok) között a maximális távolság 100-300 méter. Ez gondoskodna a
vadon élő méhfajok túléléséről, így biztosítva a megporzást és a terméshozamot. Leginkább egy heterogén földhasználat tudná megvalósítani ezeket az igényeket. Ennek alapvető feltétele volna egy kevésbé
beavatkozó termelési gyakorlat, amely magában foglalja például az extenzív gazdálkodást, ökológiai szántóföldi növénytermesztést és a kemikáliák kijuttatásának csökkentését. Kombinálva a vadon élő méhek,
valamint a házi méhek védelmét és a mezőgazdaságban előforduló hasznos szervezetek támogatását,
jelentős szinergiák valósulhatnak meg.
Több növényi forrásban gazdag tájra lesz szükség
ahhoz, hogy megállítsuk a vadon élő méh populációk csökkenését. A Svájcban már kialakított, jól ismert
ökológiai kompenzációs területeken kívül testre szabott, megporzóbarát, virágban gazdag parcellákat kell
létrehozni [51] [52].
A fenntartható élelmiszerbiztonság kiindulópontja
végső soron a növények megporzása, amelyet részben a vadon élő rovarok végeznek. Ez lényegesen
hozzájárul a biodiverzitás fenntartásához is, amely,
nem csak az az alap, amelyre az élet épül, de számos kulcsfontosságú ökoszisztéma-szolgáltatást is
biztosít. Mindezek mellett az agro-ökológiai szempontból optimalizált növénytermesztési rendszerek
ésszerűen tudják hasznosítani az ökológiai fejlesztésekből eredő kölcsönhatásokat. Így hozzájárulnak a
megporzás hatékonyságának növeléséhez, valamint
a rovarok önszabályozásához, és jelentős javulást
idéznek elő mind a termelők, mind a környezet számára [53].

Az utak melletti vadvirágban gazdag szegélyek, sövények és mezők hasznosak a
vadon élő méheknek.
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