
X . F E JE ZE T.

SZOKÁSTANI RÉSZ (ETHOLOGIA).

A méhek háztartása.
1. A  lakás.

Ámbár a méhek kivételesen hajlandók a szabadban is megtele
pedni és háztartásukat berendezni,1 a tapasztalás tanúsága szerint ily 
viszonyok között sem terjedelmesebben nem építkeznek, sem nagyobb 
mennyiségű élelmi készleteket fel nem halmoznak, a hidegebb évszak 
bekövetkeztével pedig elvesznek.2

A méheknek tehát nincs a szabadban állandó fennmaradásuk 
biztosítva, hanem alkalmas lakásra van szükségük, mely megfeleljen 
az építkezés és hasítás kívánalmainak, e mellett pedig a hő ingadozása 
és a légköri viszonyok, valamint számos ellenségeik ellen oltalmat 
nyújtson nekik.

Lakáshoz két úton jutnak a méhek, nevezetesen: vagy maguk 
keresnek maguknak ilyet, vagy pedig — mint a haszonra való tenyész
tésnél történik — az ember gondoskodik számukra alkalmas lakó- 
helyiségről.

Mellőzve itt az utóbbi esetet, mely a gyakorlat körébe tartozik, 
csupán arról fogunk ezúttal szólani, hogyan keresnek és találnak ma
guknak lakást a vadon élő, vagy önmagukra hagyott méhek.

1 L. Stőhr B. Z. 1851. 28 1., Hofünann B. Z. 1853. 135 1., Hruschka B. Z. 1867. 
117—120 1. és 1870. 109—113 L, Schlösser B. Z. 1871. 239 1., Vogel B. Z. 1874. 122 1. 
és A, Tschakert B. Z. 1878. 178 1.

2 Hruschka, mint * alatt és Giihler B. Z. 1876. 269 1,
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Midőn a méhek régi lakásukat azzal a szándékkal hagyják el, 
hogy külön családot állapítsanak, vagyis -Hmint a gyakorlatban mond
juk kirajzanak, rendszerint valami közeli árnyékos helyen szoktak 
összeseregelve megtelepedni, Lalán hogy számba vegyék magukat és 
meggyőződjenek az anya jelenlétéről.

Innét fogják be őket a tenyésztésükkel foglalkozók és helyezik 
el a számukra készen tartott lakásokba; ha pedig ez nem történik, 
innét szoktak a méhek, felkerekedve, egy — néha már előzetesen ki
szemelt — állandó lakásba bevonulni, vagy pedig lakáskeresés czéljá- 
ból tovább költözni.

Kivételesen megtörténik azonban, hogy a család régi lakásából 
való kivonulása után összeszedekezvén a levegőben, egyenest a ki
szemelt lakásba húzódik, vagy tova költözik, és megtörtént az is, hogy 
a világgá ment rajok, nem találván alkalmatos lakást, napok múlva 
is visszatértek elhagyott állomásukra.!

Lakás tekintetében ugyan nem válogatósak a méhek és sem an
nak helyére, sem különösen a lakás alakjára, vagy arra, hogy minő 
anyagból van az, nincsenek nagyobb tekintettel; ha mégis módjukban 
áll a megtelepedés helyeiben válogatni: félreismerhetetlen előszeretet
tel választják a más méhcsaládok állomásától távolabb eső,4 árnyas," 
azonban mégis meleg fekvésű és csöndes helyeket; a lakás anyaga 
tekintetében pedig a rossz melegvezetőknek adják az elsőbbséget.6

Legkevésbbé látszanak törődni a lakás külső, vagy belső alakjá
val; hogy azonban a helyiség czéljának megfelelhessen: szükséges, 
hogy a családot befogadhassa, a nélkül, hogy túlságos nagy volna, a 
mire 45—60 köbdeciméter kiterjedésű üregek legalkalmasabbak és a 
mi legszükségesebb : hogy egy kisebb nyílás útján közlekedésben áll
jon a szabaddal, a melyen a méhek ki- és beröpködhessenek, ez az 
úgynevezett röpűlőlyuk.

Ily lakásokat találnak a méhek hegyes, erdős vidékeken több
nyire odvas fákban, földüregek és sziklarepedésekben; befásíttatlan 
síkságokon, városok, falvak, épületek közelében pedig, a hol ilyenek

6 L. ily eseteket: Donaucr B. Z. 1852. 20-21 fo v e rn z  B. Z. 1858.122-123 1., 
Imcndöríer B. Z. 1859. 210—211 1., Kation: B. Z. lá b . " f i i  L E. Pohimann B. Z. 
1872. 137 1., F. Goeken: Bíenenwirthsch. Centralblatt 1880. 154—156 1. és Warnken 
B. Z. 1889. 34 1.; vagy 12 év előtt nálam is megtörtént, hogy egy megszökött raj 
másnap délután tért vissza és egyenest régi lakásába vonult, — erről ismertem 
rá, — pedig anyját az útban el nem vesztette.

4 Fuckel: Meine Bzucht II. Autl. 63 1. és Dzierzon Bienenl'rd. 1854. 75 I.
5 Braun B. Z. 1854. 23 1. és Dzierzon Bírd. 1854. 75 1.
6 Vogel: Die Hgbiene 1880. 65 1.
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hez csak ritkábban juthatnak, szükségből meghúzódnak tornyokban, 
épületek padlásán,7 falrepedésekben,8 kéményekben 9 vagy valami 
szögletben is.10

Különben a méhek sok tekintben tudnak a lakás hiányain segí
teni ; a kisebb üregeket lassankint kitágítják, ha pedig a szükségesnél 
nagyobb, vagy több nyílások vannak rajtuk, a túlságos nagyokat meg
szűkítik, a fölöslegeseket be is tapasztják stb.; így rendeznek be ma
guknak alkalmas lakásokat oly helyeken is, a hol meg sem gondolnánk.

Legörömestebb vouúlnak azonban a rajok oly lakásokba, a me
lyekben már megelőzőleg is laktak méhek, különösen ha azokban egy
szersmind az építkezésnek valamelyes maradványait, vagy legalább 
nyomait] találják.

Ily lakások felkutatásában nagy segítségükre van a méheknek 
éles szaglásuk, mely után indúlva, sokszor igen nagy távolságban, vagy 
terjedelmes erdők mélyében rejtező odvas fákban és a szabaddal alig 
egy 1 * ujjnyi nyílás útján közlekedő üregekben is felbirják azokat ke
resni ; a gyakorlatban pedig épen közönséges dolog, hogy a beépített 
vagy már használt kaptárakat — ha ugyan a szabadban állanak és 
hozzáférhetők — a rajzás időszakában elfoglalj a egy méhcsalád, a nél
kül, hogy csak sejtenénk is, honnét került oda.I 11

I Gyakori esetek, a milyeneket én is többször láttam, úgy Süsz Monatsblatt 
1841. 47-48 I.

8 L. Die reclite Bienenkunst v. Nic. Jacob etc. 1614. 192 1. és Dobbratz B. Z. 
1891. 32 1.

9 Már.Thorley TÉMrip -fftn ford. Untersuchg. d. Nat. Ord. u. Reg. d. B. 1765. 
151—152 1., újabban Iíasse B. Z. 18G9. 60—61 1. és Prőnay A. A magyar méh 1895. 
176-177 i.

10 L. mint föntebb 457 1. 'Jr. Ha azonban ily keveset törődnek is lakásaik 
minőségével a méhek, azért nemcsak a lakás anyaga, hanem belalakja is igen nagjr 
fontosságú rájuk nézve, úgyannyira, hogyha ezek kedvezőtlenek, már magukban 
véve is okai lehetnek a méhek elpusztulásának; a haszonra való tenyésztésnek 
pedig Szintén meg vannak saját követelményei, a melyekkel azonban csak a gya
korlati részben szükséges megismerkednünk.

II L. már Columella : De re, rnst. L. IX. c. 12 cdit. 1773. Tóm. I. 715 1., ugyan
így Colerus: Oeconom. rur et domestic. 1645. P. I. L. XIII. 547 1., Die rechte Bkunst 
v. Nic. Jacob 1614. 133 1., M. C. Höllers Bzucht VI. Aufl. 1753. 221 1., Warder: Die 
wahren amazonén o. d. Monarchie d. Bicncn 1718. 77 1., J. Ch. Hirsch: Die Bzucht 
1773. 79 1., Wurster: Vollst. Anweisung etc. 1804. 483—484 1., Christ: Anweisung 
ele. 1809. 168—169 1., Fuckel: Meine Bzucht H. Aufl. 63 és 95—961., Stőhr: Monats
blatt 1840. 147—148 és 1842. 45—46 1., úgy B. Z. 1845. 116 1. és B. Z. 1851. 27—28 1., 
Wurm: Monatsblatt 1842. 7 1., Panse B. Z. 1848. 92 ]., 0. Rothe E. Z. 1849. 142 1. és 
Korbbienenzucht III. 70—71 1., Rcntzsch R. Z. 1851. 103 1., Dzierzon B. Z. 1851. 7 és 
103—104 1., úgy Bienenfrd. 1854. 74—75 1., Baseli; Die Hgbieue 164—169 1., d l  Ma- 
gerstedí: Dér prakt. Bvater III. Aufl. 348—350 1., Wallbrecht: Die Bienenwirtscb.
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A rajoknak ily váratlan beköszöntése azonban rendszerint nem 
esetlegesen történik, mert — mint már mondottuk — ha a család előre 
látja, hogy lakásra szüksége lesz — éjien mint a fészkelni szándékozó 
madarak — sokszor már hetekkel, vagy legalább napokkal elébb gon
doskodik alkalmas megtelepedő helyiségről és ha talált, a raj már 
készre megy.

A szükséges lakások keresésére, ily körülmények között, úgy lát
szik, előre elhatározott szándékkal, minden esetre pedig csupán ebből 
a czélból indulnak ki a szálláskereső, úgynevezett nyomozó vagy für
késző méhek, mert míg a többiek a legelőt látogatják, ezek épen nem 
törődnek a virágokkal, hanem bekalandozzák a vidéket, beszagolnak 
minden lyukba, résbe és ha ellentállásra nem találnak, be is hatolnak, 
hogy körültekintsenek belsejében is.

Ha aztán a helyiséget alkalmasnak találták, nem késnek azt a 
jus prímáé occupationis alapján birtokukba venni s ennek jeléül meg
kezdik az akadályok elhárítását és a helyiség tisztogatását; csakhamar 
pedig annyira sajátjuknak tekintik az új tanyát, hogy készek azt ide
gen méhek invasioja ellen is élet-halálra védelmezni.12
II. Aufl. 66 1., Kirsten: Vollst. Handb. d. Bzucht V. Auil. 118 1., Hoffmann B. Z. 1852. 
143 1., Kaden B. Z. 1852. 201 és 1869. 174 1., M. Beyer: Illustr. neuest. Bfrd. III. Aufl. 
96—97 ]., Imendörffer B. Z. 1859. 210—211 1., M. Debeauvoys Guide de Papiéul!. 
1863. 59—60 1., Berlepsch : Die Biene III. 453—454 1., Vogel: Die Hgbiene 1880. 312 
1., L. Huber: Die neue niitzl. Bzucht X. Aufl. 197 1., Tanos P. Méhészeti Lpk. 1883. 
30—31 1., Károlyi Gy. A magyar méh 1888. 101—104 1., W. Günther B. Z. 1884. 21 
22 1. Különösen pedig de Fraviere kísérletei közölve L. Büchner Aus d. Geistes- 
leben d. Tliiere. III. Aufl. 269-270 1.

12 L. már J. B. Schubart’s niitzl. u. gründl. Bbuch 1754. 92—93 h, Schirach : 
Bayerischcr Bienenmeister 1770. 235 1. ügy Berlepsch: Die Biene Ilii 452 1.

Némelyek ugyan mesének tartják ezt, így J. P. Baunier: Tractatus oeco- 
nom. physic. Dissertatio de apum cultura Érfordiae 1770. 14 1., úgy .T. Biem: 
Dauerhafte Bzucht 1795. 81 1., Ehrenfels: Die Bzucht 1829. 327 1. Okén Allgem. 
Naturgesch. 1038 1., Gundelach : Naturgesch. 711., Baldenstein B. Z. 1819. 31 I, 
Kirsten: Anweisung z. Bzucht 116 1., Prohászka A magyar mch 1880. 100—102 1., 
mindezek azonban csak arról tesznek ezzel tanúságot, hogy. alaposan meg nem 
ügyelték a méheket.

Talán elegendő volna e semmivel meg nem okolt kétkedések ellenében 
csupán arra a köztudomású dologra hivatkoznunk, 1 '<>gy.a méhek igen gyakran 
oly helyeken ütik fel tanyájukat, a melyeket esetlegesen'fel nem találhattak, meri 
azt csak mégis erőszakolt dolog volna [feltételezni hogy oly számos és annyira 
különböző esetekben következetesen véletlenül vetődtek volna alkalmas laká
sokba; de hozhatunk fel nézetünk mellett bizonyítékokat is.

így: bizonyítékot képezhet már az is, hogy a rajok ott hajlandók leginkább 
a megszökésre, a hol a közelben erdők, vagy más, alkalmas lakással kínálkozó 
helyek vannak, — így már Christ Wörterbuch 311 1., Scholtisz B. Z. 1849. 148 1., 
Dzierzon B. Z. 1857. 1 L, úgy Ralionell. Bzucht 1878, 162 1. és Imendörfler B. Z.
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Semmi kétség benne, hogy a szálláskereső méhek tudomására 
hozzák családjuknak is, hogy lakást már találtak, mert napról-napra 
többen követik őket s a közlekedés az ősi és új tanya között egyre 
élénkebb lesz.

1859. 210 1., — mert legalább annyi bizonyos ebből is, hogy a méhek a közelben 
találtaié alkalmas lakásokról tudomást szereznek.

Hajdanában, midőn még az erdei méhészet vizágzott, nem is vesződtek a 
rajok befogásával, hanem rájuk bízták, hogy a fatörzsekbe itt is, ott is vájt laká
sokat, — a melyeket, hogy annál könnyebben feltalálhatok legyenek, illatos ke
nőcsökkel, füvekkel, vagy propoliszai fentek ki, — keressék fel és foglalják el, a 
mi rendesen meg is történt 1. J. Grüwel’s Brandenburgische Bkunst 1761. 276— 
282 1., A. G. Schirach: Bayerischer Rmeister 1770. 234—236 1., J. G. Krünitz: Das 
Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucht 1774. 19—21 I., hazánkfiai közűi pedig A. Nieniands- 
freund: Kurze Anleitg. etc. 51., ugyan ki bírná magával elhitetni,'hogy mindannyi
szor csak úgy véletlenül.

De megfigyelhetjük magukat a szállástkereső méheket és eljárásukat is.
Ha ugyanis a rajzás időszakában figyelmesen körültekintünk a környéken, 

gyakran láthatunk kisebb-nagyobb számú mélieket, mindenféle rések és lyukak 
előtt kémlelődve és szaglászva; félreismerhetetlen jeleivel annak, hogy valamit 
keresnek, holott a lyukakban semmi sincsen; repülésük tétovázó, épen olyan, 
mint a pákosztos tolvajoké, ha ellentállásra nem találnak, behatolnak a lyukakba 
és huzamosabb ideig maradnak bennük, ha füstöt bocsájtunk azokba, kiröpül
nek, de ismét visszatérnek. Alkalmatlan idővel elmaradnak, de ha az idő szép, 
napról-napra szaporodnak és nemsokára oly élénkenjárnak ki és be, mintha való
ban ott volna lakásuk, éjszakára azonban eltakarodnak, jeléül, hogy otthonuk 
másutt van, ha pedig raj foglalta el a kikeresett helyet, vagy általában, ha a raj
zás időszaka lejárt, végképen eltűnnek és innét kezdve nem is érdeklődnek ily 
rések iránt a méhek, jeléül, hogy ez az eljárásuk a rajzással szoros összefüggés
ben van 1. Bansch Monatsblatt 1841. 151—153 1., Stőhr ugyanott 1842.45—46 1., úgy 
B. Z. 1851. 27—28 1. és Busch: Die Hgbiene 169 1.

A kik pedig megjelelték e méheket, mindig oly családokból valóknak ismer
ték fel azokat, a melyek a rajzás küszöbén állottak 1. Klopfleisch u. Kíirsclmer: 
Die Bienc u. d. Bzucht 269 1. * alatt és Berlepsch B. Z. 1852. 49—51 1., úgy Die Biene 
III. 452 1., nekem pedig alkalmam volt még hitelesebb bizonyítékot szerezni arra 
nézve, hogy a rajok csakugyan kerestetnek maguknak lakást.

Vagy 6 év előtt történt, hog5' egy felszerelt kaptárt, melyet már napok óta 
eresen látogattak a szálláskereső méhek, úgy d. e. 11 óra tájban, egy épen kivo
nult rajjal benépesítettem; midőn vagy */„ óra múlva visszaállítottam azt elébbi 
helyére, meglepett hogy temérdek méh szállong az ideiglenesen megürült helyen, 
múlLba valamit keresne; nchányan megszállottak a kaptár előtt, beIhatoltak, 
de csakhamar kijöttek és a röpködőkhöz csatlakoztak, tehát nem a rajhoz tartoztak.

123/4 órakor megindult egy másik raj és a nélkül, hogy megtelepedett volna, 
egyenest rácsapott a most már benépesített káplárrá, a mely pedig nem is állott 
igen közel és oly erősen követelte azt magának, hogy sem füsttel, sem fecskendővel 
nem lehetett elzavarni, végre is el kellelt vennem a már benépesített kaptárt és 
egy iireset tettem helyébe, a melybe a raj szépen bevonult, nyilvánvaló tehát, 
hogy tudott az üres kaptár felől, sőt egészen sajátjának is tekintette azt. Ehhez 
hasonlót tapasztalt Vogel B. Z. 1884. 22 1.
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A szálláskeresők most már annyira otthonosan érzik magukat 
az új tanyán, hogy csak éjszakára hagyják cl azt, de másnap ismét 
többed magukkal jőuek, mig végre beköszönt a raj is, melynek szá
mára a lakás kerestetett.18

Ha a kiszemelt megtelepedő helyen virágporral megrakodott 
méhek is mutatkoznak, Vogel szerint bizonyosra vehető, hogy a raj 
még az nap elfoglalja az új lakást.14

A szálláskeresésnek ez a módja azonban, bár szokásos, még az 
első rajoknál is gyakran, az utórajoknál pedig rendesen elmarad és 
csak ideiglenes megtelepedő helyükről néznek a rajok lakás után ;15 sőt 
vannak esetek, hogy innét is egészen bizonytalan útnak indulnak, mert 
néha oly messze költöznek, hogy már csak ezért sem feltételezhető, 
hogy új lakásukat előre kikerestették volna.16

Miután a méhek új lakásukba beköltöztek, első dolguk, hogy 
meggyőződjenek róla, váljon közöttük van-e az anya ; ha nincsen, a 
mint ez köztudomásra jut, az egész családon feltűnő nyugtalanság 
vesz erőt; kezdetben csak úgy látszik, mintha a szétszóródott méhek 
nem akarnának csoportosúlni; csakhamar azonban élénk mozgalom 
támad közöttük, nyugtalanul kezdenek szaladgálni, mintha valamit 
keresnének és egyidejűleg megkezdik az elszállongást; eleinte egye
sével, majd többessével, végre seregestől felkerekedvén, visszatartha- 
tatlanúl hagyják oda a lakást és ha ugyan az anyacsalád, a melyből 
kiszakadtak, nagyobb távolságra nincsen, arra szállanak vissza, ellen-

A gyakorlattal foglalkozók annyira meg vannak győződve mindezekről, 
hogy a már használt kaptáraknak a rajzás időszakában való kiállítását, épen lisz- 
teségtelen és más vagyonának eltulajdonítására irányzott cselekménynek tartják 
1. Wurster: Von d. Weisellosigkeit 1802. 12 és 15 §§. Knauff: Herbst, Winter und 
Sommerabende. Jena 1820. 325 1., Breuing Monatsblatt 1843. 96 1., Bariels B. Z. 
1848. 92 1., Kirsten Vollst. Handb. d. Bzucht V. Aufl. 118 1, Dzierzon Bfreund 1854. 
7 1—75 1., Vogel B. Z. 1881, 22 1. és A. Alberti Die Bzucht im Bláttstock 11 1.

L. még erre vonatkozólag: Della Rocca: Traite compl. sur les abbeillcs 
Paris 1770. II. 75—79 és 351 1., Kurella : Die prakt. Bzucht 1773. 109 és 118 1., dr. 
Bevan: Die Hgbiene etc. 123—127 1., dr. C. N. A. Hoyer: Grundzüge einer aufNat. 
u. Rrfahr. gegründ. Bzucht 1835. 37 1., Morlot: Die Bzucht 53—54 1,, .1. G. Kanitz: 
Honig n. Schwarmbzucht V. Auil. 59—60 1., D. Timin : Die Biene u. d. Bzucht II. 
Aufl. 52 1., hazánkfiai közűi pedig különösen Oravetzkiy. Méhészed Ipk. 1881. 266 ].

A tudományos irodalomban pedig: Th. Knight: PhilqsOph. Transact. 1807. 
Vol. 97. 234— 245 1. Froriep’s Notizen 1828. V. 22 és 324 —325 1., valamint: Die Zoo- 
logie gemi'assl. v. A. G. P. Th. ií. 2571.

13 Igen érdekes ily esetet közöl Oravecz Gy. Méhészeti lpk. 1881. 266 1.
«  B. Z. 1861. 106 1.
15 L. Panse B. Z. 1848. 92 1., Berlepsch R Z. 1852. 49 1. és Vogel Die Hgbiene 

1880. 213 1.
16 L. Panse B. Z. 1847. 77 I. és Berlepsch Die Biene III. 453 1.
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kező esetben a legközelebbi szomszédokhoz kéredzenek be, vagy a 
levegőben kóválygó rajokhoz szegődnek és rövidebb idő alatt, mint 
a meddig a bevonulás tartott, üres marad a lakás.

Ha azonban meggyőződtek róla, hogy a királynő közöttük van, 
csakhamar megnyugosznak és az egész család a lakás felső részében 
egy csomóba húzódik, mintha jól esnék annyi bizonytalanság után 
egymáshoz és anyjukhoz közelebb lenniök.

A méhek lecsendesűlése és fürtbe húzódása tehát biztos jele az 
anya jelenlétének.

Az elcsendesülés azonban nem marad tartós, mert még mielőtt 
a teljes nyugalom bekövetkezett volna, már megkezdődik a lakás 
tisztogatása ; legelőbb is a netán benne levő nedvességet takarítják fel 
a méhek, azután eltávolítanak mindent, a mi lazább állományánál 
fogva az építményeknek biztos alappal nem szolgálhatna, vagy a mi 
alakás falain való járás-kelést akadályozza; s mialatt némelyek a 
szemetet takarítják ki, mások már megkezdik a lakás berendezését, 
vagyis az építkezést; azok a családok azonban, a melyek új lakásuk
ban kész építményekre találnak, feltéve, hogy a nap még magasabban 
áll, a mindennemű gyűjtést is.

Ha a méheknek semmi kész építményük nincsen, rendszerint 
csak másnap indul meg a gyűjtés, a midőn is többnyire csak mézet 
és ragaszt gyűjtenek; virágpor után csak akkor látnak a méhek, ha már 
valami építkezésük van, s ekkor a családok, a melyeknek anyja ter
mékeny, azonnal, a hol pedig az anyának elébb termékenyűlnie kell, 
ennek megtörténte után megkezdik a hasítást is.17

Mindezekről, mint a méhek belső és külső munkálatairól a kr - 
vetkezőkben fogunk részletesebben szólani.

A) A méhek belső munkálatai.

2 , A z  é p í t k e z é s .
Az újonan megtelepedett méheknek, mint afféle új gazdáknak, 

első dolguk az elfoglalt helyiség lakható állapotba hozatala ; üres la
kásban ugyanis semmire sem mehetnének a méhek, hanem az élelmi 
készletek és hasítás befogadásához szükséges apró rekeszekre, úgy
nevezett sejtekre (cellae) beosztott viaszépítményekkel kell azokat 
berendezniük, — e műveletüket építkezésnek ; azokat a lepényekhez 
hasonló építményeket pedig, melyek a lánczolatosan összefüggő sej-

17 Gundelach Naturgesch. 14 1. és Dzierzon Bienenfrd. 1854. 103 1.
42
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lekből keletkeznek és 11—12 milliméternyi közökkel18 párhuzamosan 
egymás mellé vont függönyök módjára csüngnek alá a menyezetről, 
lépeknek nevezzük.

Lapjaikról tekintve, a lépek mind a két oldalról egyenlően, a 
sejtrekeszek falai által hatszögű hálózatra vannak beosztva, mig a háló
zatnak szemei a sejtek bemélyedő üregeit képezik ; átmetszésük pedig 
hatszögű üres hasábokat mutat, melyeknek pyramidalis fenekei a lép 
közepén egymás közé ékelődnek.

Nem ritkaság ugyan, hogy a lépek szabálytalanul, vagyis majd 
ív alakban, majd bizonyos szöglet alatt megtörve épülnek, sőt néha 
egy részük csaknem függélyesen áll a többire ; rendszerint azonban 
egyenes párhuzamokban építik azokat a méhek és ebben az esetben, 
tekintettel a röpülő-lyukra, három különböző irányban állhatnak. Ha 
keresztben állanak, minthogy ekként a meleg levegő elvonúlását aka
dályozzák, az építkezést melegnek; ellenben, ha éleikkel vannak 
fordúlva a röpülőlyuk felé, hidegnek nevezzük; mig a jobbra vagy 
balra kisebb-nagyobb szögletek alatt függő lépek félmeleg, vagy mér
sékelt meleget tartó építményeket képeznek.19

A hideg vagy félmeleg építmények kényelmesebbek a méhekre 
nézve, mert a röpülő-lyuktól nyitva áll az út bármelyik lépltözbe, a 
mi nyáron a munkát, télen pedig a levegő megújítását igen megköny- 
nyítil20 sőt ily építmények között jobban szaporodnak és hamarabb 
is rajzanak a méhek,21 a mi legfőbb czéljuk lévén, némelyek azt hi
szik, hogy lia abban gátolva nincsenek, rendszerint így is szoktak épít
kezni,22 a mi azonban nem szabály.

18 L. Wieprecht B. Z. 1860. 185-187 1., Dzierzon B. Z. 1861, 1 -3  1. és Vogel 
B. Z. 1874. 19 és 294 1.

Ez a lépközöknek normális szélessége, a melyet azonban csak ott tartanak 
meg pontosan a méhek, a hol Hasítanak, mig a mézzel töltött és bepecsételt lépek 
közei alig szélesebbek 7—8 milliméternél. Ellenkezőleg, vannak 16—18 mmteres, 
sőt szélesebb közök is ; ilyeneket azonban csak kényszerűségből hagynak a mé
hek és nem örömest fiasítanak bennök, hanem megtöltvén mézzel a szomszédos 
lépek sejtjeit, annyira nyújtják azokat, a mennyire szükséges, hogy a lépek közei 
rendes méreteket öltsenek. Hogyan segítenek magukon abban az esetben, ha a téli 
hideg elgörbíti egyik-másik lépet és ennek következtében a közök megszűkiilnek, 
már tudjuk. L. föntebb VII. 2 ,6’* és Dzierzon B. Z. l&tjl. 1—3 1.

19 L. Morlot. Die Bzucht 119 1., úgy Kirsten: VoífeŰVörterbuch d. Bkunde 
u.Bzucht III. 25—26 1., Oettel: Klaus IV Aufl. 78 1., úgy Handwörterbuch <i. Bienen- 
frde 1867. 29 1.

20 Már J. G. Krünitz: Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucht 115 1. * alatt; Klop- 
lleisch u. Kürschner: Die Biene u. d. Bzucht306—307 1., dr. Magerstedt: Dér prakt. 
Bvater III. Aufl. 110 1. Heubel B. Z. 1853. 126 1. és Oettel Klaus IV. Aufl. 78 1.

21 Semlítsch: Monatsblatt 1841. 215"és 1842. 257—258 1., okát 1. alább X. C. 7.
32MárReider: Das Bienenbiichlein f. Alt u. .Tűiig 23 1., így Elirenfels: Die

Bzucht 1829. 73 1., Gundelach Naturgesch 201. és Gravenhorst B. Z. 1871. 81 1
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A meleg építmények ellenben, bár hátráltatni látszanak a mun
kát, a mennyiben a hátsó lépekhez csak a talajon, vagy alakás falain 
lehel a melleknek eljutniok és ugyanebből a tekintetből télen meg 
van nehezítve a levegő megújulása is, a haszonra való tény ész lésnek 
jobban megfelelnek, mert a méhek szaporodása az élelmi készletek 
rovására történik, következőleg, ha nagy a szaporulat, kevesebb a 
haszon belőlük.

Hogy pedig a méhekre sem károsak a meleg építmények, tanú
sítja az, hogy ebben az alakban is legalább ugyanannyit, ha nem töb
bet építnek, mint hidegen.

Hogy a meleg építmények ne hátráltassák a munkát, ösztönük 
sugallatát követve, úgy segítenek magukon a méhek, hogy a nagyobb 
léptáblákon átjárókat hagynak, a melyek a szomszédos lépközökkel 
való közlekedés útját igen megrövidítik ;28 ezeken kivűl pedig, mint
hogy a lépek élei sincsenek egész terjedelmükben a kaptár falaihoz 
ragasztva, az itt hagyott hézagokon át is igen könnyen elébbre vagy 
hátra kerülhetnek.24

Végre pedig maguknak a méheknek is érdekében allvánf hogy 
léire elegendő élelmük maradjon : reájuk való tekintetből is a meleg 
építményeknek adhatjuk az elsőbbséget.

Az építkezés — a mint már tudjuk — kizárólag a munkás méhek 
feladata, a melyek egyszersmind az ehhez szükséges viaszt is termelik ; 
az építkezők azonban nem csupán az önmaguk által termelt viaszt 
használják fel, hanem átveszik az anyagot másoktól is, a melyek az 
építkezésben tényleg részt nem vesznek,26 inig időről-időre felváltat
ván, új erők alkalmazkodnak a munkához.

Az építkező méhek látványa, a mint a lánczszemekhez hasonlóan 
egymásba fogódzva, kisebb-nagyobb füzérekben, hallgatag kitartással 
folytatják munkálataikat, minden esetre igen érdekes, részletesebb 
leírása azonban nagyobb tért venne igénybe,; csupán főbb vonásai
ban adjuk tehát annak képét, a részletek tekintetében pedig utaljuk 
az érdeklődőt a szemléletre.

M Már ThjKgldmanngbhandl. ,v. Wart. d. B. 1769.21 1., Jansclia: Vollst. 
Lehre v. d. Bzuclit 13 1., Pösel: Gründl. u. vollst. Unterr. f. Bzucht 1784. 79 l.-Ch'a- 
bicsovszky: Apiar. syst 49 1., Sickler: Die Bzucht 1808. Th. I. 91 1. és Káló P. A 
méhtart. m. 15 1.

24 Dzierzon Rationell Bzucht 1878. 24 1. cs Günther B. Z. 1887. 286 1. F. Wetz 
pedig arról tanúskodik, hogy a meleg építmények között általában több átjárót 
hagynak a méhek, 1. B. Z. 1878. 124 1.

33 így Schirach Sachs. Bmeister 1784.241., SpítznerKorbbinenzucht III. Aufl. 
71 1., Kalo P. A méhtart. m. 11 és Vogel: Die Hgbiene 1880. 57 1.
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Az építkezésnél a lábak és rágok játszák a legtevékenyebb sze
repeket; a méhek ugyanis végigsimítván háLsó lábaikkal hasukat, a 
következő pillanatban már körmeik között van a lefejtett viaszlemez; 
innét átveszik rágóik közé, a melyekkel szétdolgozván, az építmények 
hez illesztik és ugyancsak rágóikat használva, oda foglalják és el
egyengetik azt.

És ezt, némi csakély változatokkal, ismétlik százszor és ezerszer, 
miközben az építmények folytonosan elébbre haladnak; de, mint a 
növekvő füvön, időről-időre csak annyit látunk rajtuk, hogy már 
megint elébbre haladtak, a nélkül, hogy növekedésüket meg bírnánk 
figyelni.30

Az építkezés felülről indul meg és függélyesen húzódik alá,27 a 
minek — azon kivűl, hogy fönt legmelegebb van, és az építkezők is 
itt szenvednek legkevesebb háborgatást. — többrendbeli okai vannak23 
és ezen a módon egyszersmind leggyorsabban halad a munka; haj
landók azonban a méhek oldalaslag, sőt alulról felfelé is építkezni, ez 
utóbbi módon azonban csak kényszerűségből, ha az építmények fö
lött bármi módon üres hézag keletkezik, a mit meg nem tűrnek,29 és
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26 Gundelach Naturgesch. 15 1.
25 így már Aristoteles Hist. animál L. IX. c. 40. 1070. 1. és Plinius Hist. m. 

natúr. L. XI. c. 10. 277 1. Csak egyetlen esetet, Schiötte Dav. dán méhészeti írónál: 
Vnderretning om Bie-Auling Iviobnhavn 1754., német ford. Die Bienenzucht a. d. 
DaniSchen Koppenhagen 1757., találtam feljegyezve, a melyben vízszintesen épí
tettek nehány lépet a méhek; hogy azonban ily építmények meg nem felelnek 
nekik, tanúsítja az, hogy őszszel kiköltözködtek a lakásból.

28 Hogy a vízszintes építkezés meg nem felel a méheknek, már 3I* alatt lát
tuk ; ha pedig aláírói kezdenék az építkezést, nehezebb volna a függélyes irányt 
megtartaniok, a mitől pedig káros volna eltérniük, mert a mellett, hogy az épít
mények állása nem volna oly szilárd, az ízelék sem hullhatna alá, hanem a lép- 
közökben akadna fönn; de a talaj sem maradna szabadon, a mi pedig nemcsak a 
könnyebb közlekedés és szellőztetés, hanem az aláhullott ízelék kitakarítása te
kintetéből is kívánatos.

A mi azonban a fölülről való építkezési leginkább megköveteli, az, hogy 
csak így köthetik le a lépek a meleget, a mi különben szétoszolnék a felső ré
szekben; ennek káros következményét pedig különösen akkor éreznék meg az 
aláírói építkező méhek, ha lakásukat már az első éviben be nem építhetnék, a mi 
igen gyakori eset, mert nemcsak hogy a felső, Iegmé#»gébb és a telelésre is leg
alkalmasabb rész egészen elveszne reájuk nézve, de el is rabolhatna minden me
leget, ágy, hogy az alűl Összehűzódott méhek meg is fagyhatnának; inig felülről 
kezdve az építkezést, ha az alsó í-észek beépítte tlenül maradnak is, semmi nagyobb 
veszedelem nem fenyegeti őket.

29 L. már F. Huber’s neue Beob. a d. B. Bd. II. 70—76 I., Christ. Wörterbuch 
1807. 40 1., ájabban Stöhr B. Z. 1845. 59 L, Kaden B. Z. 1846. 99 1., Dzierzon B. Z. 
1847. 36 1-, Berlepsch Die Biene III. 147 1., Vogel: Die Hgbeine 1880. 57—58.1. Ezért



ez a módja az építkezésnek késedelmes is ;90 mig oldalaslag természe
tes viszonyok között is sokat és elég gyorsan építenek, mert a ne
hány czentimeternyi alapból kiinduló építmények, csaknem egyenlő 
gyorsasággal terjeszkednek lefelé és oldalaslag is.31

Ha végre az építmények már csak 12 —15 millimeternyire vannak 
a talajtól, az építkezés megállapodik és ez a hézag rendszerint be
építetlenül is marad; így aztán helye van a hulladéknak a talajon, 
könnyebben történhetik a levegő megújulása, a méhek rövidebb úton 
juthatnak a hátsó lépekhez és meg van nehezítve az is, hogy viasz
molyok, melyek a talajra hullott ízelék között igen alkalmas búvó
helyet találnak, az építményekre kaphassanak.33

A méhek általában, a szükséghez képest, tehát csak akkor és 
annyit építenek, a mikor és a mennyire szükségük van ;33 minthogy pedig

építkeznek a fölül nyitott mézkamrákban is liláiról felfelé. 1. Dzierzoo Bienenfrd. 
1854. 82 1.

Ha a méhek, szokott módon, fölülről lefelé építkeznek, rendszerint nem 
sokat látunk munkálkodásukból, mert minden oldalról sűrű füzérekben aláfüggő 
méhek takarják az építkezőket ; ez vezette Búbért arra a gondolatra, hogy a kap
tár talajára függélyes állásban neháltr lépszeletet erősítsen meg és hogy a méhek 
fönt ne is kezdhessék az építkezést, hanem kényszerülve legyenek a talajra erő
sített lépeket felfelé építeni: sima üvegfedelet adott a kaptárnak. Az eszme be
vált, mert az építkező méhek most már szabadon jelentek meg a lépek élén, 1. 
neue Beob. a. d. B. Bd. II. 70—76 1. és csakugyan líuber is volt az első, a ki a mé
hek építkezését legtisztábban láthatta és legrészletesebben le is írta.

88 L. Witzthum Monatsblatt 1841. 103 1. * alatt és Oettel: Ivlaus IV. Aufl. 71 1.
81 Morlot: Die Bzucht 122 1. így nyerik a lépek gömbölyded, lepényhez ha

sonló alakjaikat; a lép kezdetek ugyanis keskeny, lefelé nyújtott ovális idomokat 
képeznek, de a mint csak oldalaslag is hozzájuk férnek a méhek, ebben az irány
ban is terjeszkednek, közeledve a köralakhoz, végre pedig elérvén a kaptár falait, 
ezekhez alkalmazkodnak és itt-ott hozzájuk is kapcsoltatnak, erősebben azonban 
csak akkor ragasztatnak az oldalfalakhoz a lépek, ha lefelé való építésük már 
bcszűnt.

3! Dzierzon Rationell. Bzucht 1878. 24 1.
ss így már Ch. Ramdohr: Abriss meines Magaz. Bstandes. Goiba 1779, 32 1., 

Ehrenfels: Die Bzucht 1829. 29 1., Dzierzon Bienenfrd. 1854, 801. és Rationell. 
Bzucht 1878. 24 1., Giebelhausen B. Z. 1864. 206 1., Meixner: Die Bzucht. Essingen 
évsz. nélk. 13 1., Berlepsch : Die Biene III. Aufl. 147 1. és Vogel Die Hgbiene 1880. 
58 1. Tévedés tehát, hogy a méhek annyit építenek, a mennyi erejüktől telik, — 
így Kühne F. Méhész Káté I. 241., — mert sokszor többet is építhetnének, ha szük
séges volna. Igaz, hogy őszszel a kaptárak alsó részében sok a feleslegesnek látszó 
üres sejt; mindezek azonban annak idejében nem voltak feleslegesek, hanem ré
szint mézzel vagy virágporral, részint Hasítással voltak megtöltve és megtelnek 
a következő években ismét 1. Dzierzon Bienenfrd. 1854. 801.; azt a nehány sor sej
tet pedig, a melyek a lépek élén sokszor nyáron is üresen maradnak, az építke
zéssel előre siető méhek, — nem sejtvén, hogy a gyűjtés legközelebb megakad, 
— abban a véleményben alakítottak, hogy azokra tényleg szükség is leszl. Vogel 
Die Hgbiene 1880. 58 1.
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az építmények hiányát különösen a hasítás teszi érezhetővé :34 anyát
lan családok, a melyek — legalább nagyobb terjedelemben — nem 
hasítanak, rendszerint nem is építkeznek, és ha, gazdagon mézelve, 
rászánják magukat erre, többnyire csak heresejteket építenek,35 ezeket 
is csupán addig, míg a család népesebb és az építményeken élném lie- 
lyezkedlietik ; a népükben is megfogyott anyátlan családok pedig egye
dül királyi bölcsők, vagyis anyanevelősejtek alakítására szorítkoznak.30

Csekély különbséggel így tartják magukat azok a családok is, a 
melyeknek anyja még el nem hagyta bölcsőjét,37 vagy el vanrekesztve 
népétől,33 e csekély különbség pedig abban áll, hogy a népesebb csa
ládok, ha herehasításuk van, munkás sejtekben is hajlandók épít
kezni.39

Mindazok a családok, melyeknek kifejlett anyja van, legyen az 
bár hatal, mely a szaporítást még meg sem kezdette, vagy hibás, liere- 
fiasító, magtalan stb., különösen mint természetes, vagy műrajok, 
munkássejtekkel kezdik az építkezést,40 de csak addig folytatják azt, 
míg' a népség meg nem fér az építményeken, hanem alattuk fürtbe 
húzódva, kénytelen helyet foglalni;41 amint a lépek élei szabadon 
látszanak, az építkezés megállapodik és csak akkor halad tovább, ha 
a hasítás kelni kezd és a népség szaporodik.43

84 így Dzierzon B. Z. 1845. 120 1. és Bienenfrd. 1854. 55 1., valamint B. Z. 1861. 
90 L, úgy Köhler B. Z. 1860. 161 1.

33 Dzierzon B. Z.1845. 119 1. és Bienenfrd. 1854.771., úgy Berlepsch Die Biene 
III. Aufl. 148—149 és 515—516 1., valamint L. Huber: Die neue nützl. Bzucht X. 
Aufl. 170 1.

86 Tudta ezt már Réaumur és Aristotelesnek azzal az állításával szemben, 
hogy az anyátlan méhek csak építkeznek, mézet azonban nem gyűjtenek — így 
Flist. anímal L. IX. c. 49. 1071 1., — constatálja az ellenkezőt 1. Physic. oec. Gesch. 
d. B. 36—37 1., ugyanígy Gundelach Naturgesch. 17 1., Berlepsch B. Z. 1856. 42 és 
Die Biene III. 148—149 1., Dzierzon mint 84 * 86 és 35 * alatt, úgy Rationell. Bzucht 1878. 
237 1., Vogel Die Hgbiene 64 1. és L. Huber Die neue nützl. Bzucht X. Aufl. 170 1.

31 Dzierzon B. Z. 1848. 47 L, 1874. 2 1. és Rationell. Bzucht 1878. 173 1., Bcr- 
lepsch Die Biene III. 148—149 és 502—503 1., Vogel Die Hgbiene 1880. 64 1., L. Hu
ber B. Z. 1868. 272 1. és Die neue nützl. Bzucht X. Aufl. 229 1. és Baist B. Z. 1886. 
170 1. Ez az oka, hogy az elsőre lerajzott családok sem építkeznek L.Busch B. Z. 
1849. 118 1.

36 Igen természetesen, mert a Hasítás beszűnik és a> család anyátlannak érzi 
magát 1. Berlepsch Die Biene III. 515 1. és Vogel Die Hgbiene 1880. 271 1.

39 Saját tapasztalásom; ez lehetett az oka a Hopfnál felmerült ily esetnek 
is I. B. Z. 1867. 272 1.

40 Dzierzon Bienenfrd. 1854. 77 1., Berlepsch Die Biene III. Aufl. 515—516 1. 
és Vogel Die Hgbiene 1880. 631.

41 Gundelach: Naturgesch. 18—*19 1.
43 Vogel: Die Hgbiene 1880. 321—322 1.
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Ujonan megtelepedett családok rendszerint sokat és gyorsan 
építenek ;43 gyorsabban halad továbbá az építkezés a röpülőlyuk kör
nyékén, semmint attól távolabb ; különösen pedig gyorsan épülnek 
be azok a hézagok, melyek az anya tartózkodásának közelében,— a 
fészekben — vannak; mig a távolabbi, vagy az anya elől elzárt részek 
beépítésére nemcsak későbben kerül a sor, hanem ugyanitt lassabban 
halad a munka is.44

Minél nagyobb szükség van az építményekre, annál nagyobb 
buzgalommal építenek a m éhek; nagy szükség esetében megkezdhe
tik az építkezést már márcziusban, sőt elébb is ;45 legkedvezőbbek 
azonban erre május és junius hónapok, midőn a hasítást legnagyobb 
kiterjedésben űzik a méhek és az élelem is legbővebben van ; július
ban már észrevehetőleg csökken az építkezésre való hajlandóság, 
augusztusban pedig legfölebb csak a kései rajok építenek, feltéve ter
mészetesen, hogy mézelnek és hasítanak is, mert az őszi hűvösebb 
éjszakák beköszöntével megszűnvén a hasítás, még ha különben bőven 
mézelnének is, már nem hajlandók az építkezésre a méhek.46 47 SőL meg
állapodik az építkezés nyáron is, ha az idő igen lehűl, mert a viasz
termelés — a mi kimaradhatatlan feltétele az építkezésnek, — meleget 
kíván és ennél az oknál fogva lassan halad a munka oly családoknál is, 
a melyek vagy aránytalanúl nagy kaptárakat nyertek, vagy oly gyön
gék, hogy kisebb lakásokban sem bírják a hőnek szükséges fokát fön- 
tartani.

A mi a nap szakát és az időjárás viszonyait illeti: sebesebben 
halad az építkezés éjjel, semmint nappal17 és kedvezőbb arra az esős, 
semmint a száraz id ő ; 43 leggyorsabban építkeznek pedig a méhek,

43 L. Gundelach: Naturgesch. 24 1. és Vogel Die Hgbiene 1880. 8211. Igen 
természetes, mert Hasításuk nincsen, sőt sejtek hiányában a mézet sem tehetik le 
a méhek, következőleg sok viasz képződik kényszerűségből is.

44 L. Berlepsch Die Biene III. Aufl. 517 1. Ebből pedig következik a gyakor
lati szabály, hogy ha a méhekkel gyorsan akarunk építtetni, az anyát el-, vagy a 
beépítendő térből kizárni nem szabad.

45 Dzierzon tapasztalta, hogy ha a méhek építményeit erősen visszamet
szette, már februárban is megkezdték az építkezést 1. B. Z. 1858. 27 1.

: Ehrenfels Die Bzucht 1829. 69 1., Dzierzon Bienenfrd. 1855. 100 1. és Vogel 
Die Hgbiene 1880. 58 1., Berlepsch pedig azt mondja, hogy 1865 októberben, a 
fenyőfákról naponta 4—5 font, több, mint 3 kiló mézet gyűjtöttek kaptáraiként a 
méhek, de egyetlen sejtet sem építettek. Die Biene III. Aufl. 148 1. Ebből pedig kö
vetkezik a másik gyakorlati szabály, hogy az őszi mézelésnél nem számíthatunk 
építkezésre; ha tehát a melleknek üres lépeik nem volnának, kész építményekkel 
kell őket ellátnunk, hogy gyftjthessenek.

47 Berlepsch Die Biene III. 418 1.
49 Dzierzon Rationell. Bzucht 1878. 32 1.
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ha gazdagon mézelő napokra meleg, esős éjszakák következnek, úgy, 
hogy ily körülmények között népesebb családok egyetlen éjszaka 300 
Qj hüvelyk =  2000 R  centiméter terjedelmű lepeknélj is többet épít
hetnek.40

Ha már most a méhek által elfoglalt lakást néhány nap múlva 
belvizsgálat alá vesszük, rendszerint csak egyméretű beosztással épült 
lépeket találunk benne, s ha a hatszögű sejteket megmérjük, függélyes 
átmérőjüket két átellenes oldal között 5'156, szöglettől szögletig 5-594, 
mélységüket pedig 115— 12 5 milliméter között ingadozónak fogjuk 
találni,60 míg falaik vastagságát mintegy 014 mméterre becsülhetjük.61 
Ezek az úgynevezett munkás-sejtek.

Ha a méhek czélja csupán arra szorítkoznék, hogy megélhesse
nek és egyénileg szaporodhassanak, másféle sejtekre nem is volna 
szükségük, mert ezekben az élelemnek mind a két neme készletbe he
lyezhető, a munkások szaporodása pedig, a természet rendje szerint, 
csakis ezekben történik és valóban, míg a méhek csak erre igyekez
nek, másféle sejteket nem is szoktak építeni.53

Minthogy azonban a jólét és kifejlődésnek magasabb fokán csa
ládi szaporodásra — rajzásra — is gondolnak a méhek, ez pedig, hí
mek nevelése nélkül czélhoz nem vezetne :53a régebben megtelepedett 
és egyénileg felszaporodott családoknál már más nemű, úgynevezett 
heresejteket is találunk.

A heresejtek alakjaikra nézve ugyanolyanok, mint a munkás
sejtek, terjedelmük azonban — a hímek testméretének megfelelőleg - I  
nagyobb ; a rendes heresejtek átmérője ugyanis oldaltól oldalig 6-875, 
szöglettől szögletig 7-939,64 mélységük pedig 15— 16 milliméter.56

Nagyot tévednek azonban, a kik e méreteket oly megállapodot
taknak tartják, hogy akár nemzetközi mértékegység alapjáúl is elfo-

49 Berlepsch Die Biene III. 148 1.
50 Vogel: Die Hgbiene 1880. 59 1., Físcher Gy. szerint azonban a nmnkássej- 

tek átmérője 5 215 és illetve 6 042; a sejtek felületi térfogata 23'52 □ , köbtartalma 
pedig 270 5 kb. milliméter B. Z. 1871. 125—126 1.

31 Dr. Dönhoff szerint a falak vastagsága fa  vonal B. Z. 1854. 119 1., =  0 14 
milliméter.

32 Spitzner Kritische Gesch. Bd. II. 7 1., Dzierzop, Bienenfrd. 1854. 77 1. és 
Rationell. Bzucht 1878. 26 1., dr. Dönhoff B. Z. 1859. íy'f’fc'.jgs Berlepsch: Die Biene 
III. 147 I., valamint Vogel Die Hgbiene 1880. 63 1.

33 Ez a heresejtek építésének oka és nem a bő mézelés 1. föntebb 470 1.
34 L. Vogel: Die Hgbiene 1880. 59 1.
33 Néha 16 milliméternél is mélyebbek a heresejtek, úgy, hogy a lépek vas

tagsága meghaladja a 30 mmétert; igen természetes, hogy a mélység méretei csak 
a hasításra szánt sejtekre vonatkozólag állanak, mert mint alább fogjuk látni, 
vannak meg ennél is sokkal vastagabb lépek.
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gadhatók volnának,se mert számba sem véve a csekélyebb különb
ségeket, a melyek igen gyakoriak : 67 vannak oly apró munkássejtek 
is, melyeknek átmérője nem több l'í) milliméternél, így, hogy a ren
des méretekre kiépített munkássejteket velük összehasonlítva, csak
nem heresejteknek tekinthetnénk 68 és ugyanily különbségek lehetnek 
a heresejtek között is.

A sejteknek oldaltól oldalig terjedő középméreteit véve a számí
tás alapjául, 1 [j-d cm .lép 851 munkás, illetve477 heresejtet tartalmaz.69

36 Swammerdam szerint egy bizonyos Inincziánai Bibéi d. Nat. 153—154 1. 
—Plim nnr szerint Thevenotnak támadt ez a gondolata.— de felvetette azt újab
ban Gundelach Naturgesch 21 Lg sőt maga Dzierzon is Bienenfrd. 1854. 79 1. és Ra- 
lionell Bzucht 1878. 25—26 1.

37 L. Vogel Bz. 1879. 34 1. és dr. Müllenhoff B. Z. 1884. 28 1.
38 Ily különbségeket láttam én is : látott M. Girard: Les abeilles 1878. 84 1. 

és Gergelyi K. is, Méhészeti Lpk. 1888. 174 1. Bácskái Sámuel pedig, a kinek sem 
megfigyelő képességében, sem szavában nem kételkedhetünk, az idevaló méhek 
által épített sejteket 0 05 részszel találta kisebbeknek az ő (Csap, Ungmegye) mé- 
hei által épített sejteknél. Magán levélben.

39 A gyakorlatban rendszerint úgy szokták bizonyos területen a sejtek 
mennyiségét kiszámítani, mint a négyzet idomokét; a számításnak ez a módja 
azonban a hatszögekre nézve csak megközelíti eredményt ad,
tényleg pedig több hatszög van az adott területen, mint ugyan
oly bjiségű négyzet lehelne. Szemléleti úton demonstrálhatjuk 
ezt, ha a hatszögre egy megfelelő bőségíí négyzetet alakítunk1 )
mert- a négyzetnek mind a négy szögéből egy-egy háromszög 
esik a hatszögön kívül, míg viszont ebből csak két kisebb há
romszög marad túl a négyzet határain; mértani úton pedig le
vezethető, hogy a szabályos hatszögű idomok úgy viszonylanak az egyenlő széles
ségű és magasságú négyzethez, mint : 1-hez, vagyis mint 0 886 : 1-liez és illető
leg mint 1 : 1-1547-hez.

A hatszögű idomok számát tehát nagyobb pontossággal a következő képlet 
alapján számíthatjuk ki: x =  n2 X  1 1547, a miben x a keresett számot, n2 az adott 
területben találtató négyzetek mennyiségét, M547 pedig a számarányt fejezi ki, 
melyben a hatszögfi idomok a négyzetekhez állanak.

Maga a bizonyítás igen egyszerű és a netán iránta érdeklődők kedvéért 
közöljük azt is.

A szabályos hatszög ugyanis 6 egyenlő és egyenoldalú háromszögből áll, 
melyek egyik szögükkel bizonyos pontban találkozva csoportosulnak, követke
zőleg a központból a háromszögek bármelyik oldalával vont körzet a csoporto
sított háromszögeknek központonkivülj szögein fog haladni.

A szabályos hatszögnek tehát minden oldala egyenlő az idom körül vont
kör sugarával s a 6 háromszög mindegyikének területe =  a X  111 a miben a, a há
romszög alapját, m pedig magasságát fejezi ki.

Minthogy pedig a =  a körsugárral s, Pythagorás ismeretes szabályát alkal
mazva : s» =  mí +  i-| .} *, tehát m2 =  ss— (-1 )8 vagy s2 — ~  =  s» */* — következő-
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A lépek vastagsága azonban nem felel meg a sejtek kétszeres 
mélységének, mert a pyramidalis sejtfenekek a képzeleti középső vá
lasztó falon túl egy-egy milliméternyire mélyednek az ellenkező olda
lon álló sejtek fenekei k özé ; a munkáslépek teháL nem 25, hanem 
csak 23,00 a herelépek pedig ugyanennél az oknál fogva 28—30 milli
méter vastagok.01

Mind a munkás-, mind a heresejtek falai torkolataik körűi kissé 
vastagabb példázattal vannak kiépítve, épen mintha be volnának 
szegve 03 s ennek következtében a sejtek belszögletei eltompúlnak; 
lehetnek ugyan ennek más okai is, de az egyik bizoimíra a gazdálko
dás, a mennyiben azért alkalmazzák e szegélyeket a méhek, hogy a 
sejtek vékonyabb falakkal építve is megtartsák alakjukat;88 a here
sejtek néha oly vastagon vannak szegélyezve, hogy csaknem körala-

leg ni =  s i/3/, és egy-egy háromszög területét -A. X  s\/3/,i, Sí mind a hat három

szögnek, vagyis a szabályos hatszögnek x-el jelelt területét pedig a következő 
képlet fejezi ki: x =  s2 X  3.

Ha már most a hatszögű idom oldaltól oldalig függélyesen számított bő
ségének megfelelő négyzetet alakítunk, az idom minden oldala =  a hatszöget ké
pező háromszögek kétszeres magasságával, vagyis 2m  =  2s \jaU,— területepedig 
4 négyzetből áll, melyeknek mindegyike m2 =  sy,3/4 2, — a 4 négyzetnek x-el jelelt 
tetülete pedig azaz m1 X  4 =  s2 X  3.

Összehasonlítva e két eredményt, világos, hogy a szabályos hatszög terii- 
leteúgy viszonylík egy ugyanoly bőségű négyzethez, m in tsw h  X  3 : s3 X  3 vagyis 
3 /̂3h : 3 =  \i *i., :1-hez és mert y s/4 =  0 866, mint 0 866: 1 =  1000 : x =  11547-hez. 
Következőleg a mely területen 1000 négyzet van, ott 1154 7 ugyanoly bőségfí 
szabályos hatszögei idomnak van helye.

Ehhez képest: 1 deciméternyi vonalon — az oldalközi méreteket véve 
a számítás alapjául — 19 204 munkás sejt lévén, 1 □  deciméter lép területén 
19-204 X  19-204 =  368749 X  11547 =  425'846, — mind a két oldalról pedig 851692 
munkás sejt van.

A heresejtekből 1 deciméter vonalra 14 375, 1 □  deciméterre tehát 
14-375 X  14-375 =  206-646 X  §1547 =  238-614, — mind a két oldalt számítva pe
dig 477-228 esik.

L. Vogel B. Z. 1879. 68 1. és ugyanezt Menzel B. Z. 1862. 6 1. és Heidtmann 
B. Z. 1880. 208 1.

60 Dzierzon a munkás lépek vastagságát 1 sziléziai-hüvelykre =  11 vonal 
teszi, a mi 23 centiméternek felel meg, 1. B. Z. 1861. 1—2 1., ugyanígy Fischer B. Z. 
1871. 225 1. és Vogel B. Z. 1879. 19 és 294 1.

“  Vogel B. Z. 1879. 19 1.
52L. Dr. Bevan: Die Hgbiene etc. 1828. 326 1., Morlot: Die Bzucht 136 1. és 

Gundelach Naturgesch. 21 1.
63 Állítólag innét szednék a méhek nagyrészben a viaszt is, a mire a sejtek 

befödelezéséhez szükségük van, Gundelach Naturgesch. 25 1. és Dzierzon B. Z. 
1887. 133 1., a szegélyek tehát egyszersmind viaszkészletnek volnának tekintendők.
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kúak; különben ezeknek falai is általában valamivel vastagabbak, a 
minek okát némelyek abban keresik, hogy a bennök fejlődő hímek 
hajlandók lévén a sejtek méretein túl növekedni, oly nyomási gyulai • 
rolhatnának a vékonyabb falakra, hogy meg is repedezhetnének ;,:l 
valószínűbb azonban, hogy csak a nagyobb méretek követelik meg a 
vastagabb falazatot.

Végre: minthogy a család megoszlása fiatal anyák nevelése nél
kül meg nem történhetik, mindazokban a kaptárakban, a melyekben 
erre előkészületek vannak folyamatban, vagy a melyeknél a családi 
megoszlás közelebbről már meg is történt, harmadikféle, anyanevelő 
sejtek, úgynevezett anyaházak vagy királyi bölcsők is találtatnak.

A királyi bölcsők általában legnagyobbak a háztartásban, mé
reteikre nézve azonban igen különbözhetnek egymástól; a rendesen 
kiépített királyi bölcső belső átmérője 6'5—9 2; mélysége pedig 16—21 
milliméter között ingadozhat, befödelezve pedig hosszabbak lehetnek 
24 milliméternél is.64 65

A miben még a királyi bölcsők úgy a munkás-, valamint a here
sejtektől lényegesen különböznek, a következők :

1. Nem lánczolatos összefüggésben vagy zárt csoportban, hanem 
rendszerint szórványosan és egymástól elkülönítve állanak.66

2. Sokkal szilárdabban, sőt úgy látszik valóságos anyagpazar
lással épülnek.67

64 Berlepsch B. Z. 1867. 1641.
53 Vogel Die IIgbiene 1880. Cl 1.
66 Hogy a méhek legörömestebb építik az anyabölcsőket ily módon és ettől 

csak kényszerűségből térnek el, rég tudvalevő dolog, oka pedig dr. Dönhoff sze
rint az volna, hogy véletlen meganyátlanodás eseteiben azonnal és nagyobb erő
vel láthassanak az anyabölcsők megalakításához, ott a hol erre alkalmas hasítás 
van, s a nélkül, hogy a szomszédos íias sejtekben nagyobb kárt Lennének, az anya
bölcsőket a szükséghez képest megbővíthessék, mert ha az anyabölcsőket is egy 
complcxumban építenék, mindezek már azzal is meg volnának nehezítve, hogy 
egyes pontokon kellene az erőnek concentrálódnia s egymást akadályoznák a 
munkában a méhek. B. Z. 1855. 66 1. Ez meglehet, de bizonyára része van ebben 
annak is, hogy a minden oldalról hozzáférhető anyabölcsők melegebben tart
hatók.

81 Réaumur 1 anyabölcső anyagát annyira becsüli, hogy 100—150 munkás 
sejt kerülne ki belőle; Physic, oec. Gesch. d. B. 205—206 1., mások még többre, 
annyira teszik azt, a mennyi 250 munkás sejthez is elegendő volna, így Christ 
Anweisung z. Bzucht 1809. 7 1. és Kató P. A méhtartás m. 22 1. Némelyek csak fe
lére így Oettel: Klaus IV. Aufl. 35-36 1. és M. Girard Les abeilles 1878. 75 1., -  
Gundelach pedig csak 20 munkás sejtre becsüli az anyagot, Naturgesch. 68 1., — 
a mit alig érthetünk másképen, mint, hogy a királyi bölcsők a viszonyokhoz ké
pest majd több, majd kevesebb, általában mégis sokkal nagyobb mennyiségű 
anyagot követelnek, mint más sejtek



3. Nem feküsznek a többi sejtek módjára vízszintesen, hanem 
nyilt torkolatukkal lefelé, makkok vagy cseppkő csapok módjára függ
nek az építményeken,08

4. Eltérőleg a többi sejtektől, lcivűl-belől henger, igazabban 
— minthogy lefelé vékonyodnak — tompa kúp alakjával bírnak.00

Figyelmesebb megvizsgálás alapján azonban kétféle anyabölcsőt 
kell megkülönböztetnünk.

Némelyeknek ugyanis feneke katlan alakú, maga a beliireg pedig 
szabályosan hosszúkás, tojásdad hézagot képez s a falak általában 
már alapjuktól kezdve egyenlő szilárdan vannak építve.

Ezek az úgynevezett eredeti (primarius) anyabölcsők, melyeket 
oly körülmények között építenek a méhek, midőn a bekövetkezendő
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Sajátságosnak látszik, hogy a takarékos méhek ily fényűzést engednek ma
guknak otl, a hol a társadalom élére hívatott egyedek nevelése forog fönn; de 
hát az emberi társadalomban is mennyivel többe kerülnek a királyi csemeték 
bölcsői, mint azok, a melyekben a munkások gyermekei pihennek.

68 Miért nem építik a méhek az anyabölcsőket is vízszintesen és miért for
dítják azokat épen torkolatukkal lefelé, annak szintén meg vannak a maga okai.

Ha ugyanis vízszintesen építenék azokat, a szűk lépközökben nem lehetne 
a bölcsőket annyira nyújtani, a mennyire szükséges, vagy legalább oly közel es
nék torkolatuk az átellenes léphez, hogy az álcza táplálása meg volna nehezítve, 
következőleg vagy fel-, vagy lefelé kell azokat megújítani.

Felfelé azonban nem örömest építenek a méhek és az így épült bölcsők 
állása sem volna elég szilárd; de megtörténhetnék az is, hogy a felfelé nyitva álló 
sejtbe oly valami hullana, a mi az álcza fejlődésére kedvezőtlen, talán előidéz
hetné halálát is ; sőt nem lehetetlen, hogy az ivarszervek fejlődésére is kedvezőbb, 
ha az altest egészen szabadon áll, sem mint ha az álcza testsúlya arra nehezednék.

Hogy azonban az anyabölcsőknek ez a csüngése feltétlenül szükséges volna 
az ivarszervek kifejlődéséhez, — így Kontúr J. A méhekről II. 58—59 1. és Vogt 
Altes u. neues aus Thier- u. Menschenleben 1859. Dér Bienenstaat 109 l l  — az té
vedés, mert ha a tér engedi, vízszintes fekvésű anyabölcsőket is építenek a mé
hek, a melyekből szintén kifogástalan anyák fejlődnek 1. Spitzner Ivritische Gesch. 
Bd. II; 97—98 1. és Korbbienenzucht III. Autl. 36—37 1., Fuckel: Meine Bzucht II. 
Aufl. 54—55 L, Scholtisz B. Z. 1853. 160 1., O. Rothe Korbbienenzucht III. Auíl. 7 1., 
M. Beyer: Illustr.neuest. Bfreundlll. Aufl. 12—131., J. G. Kanitz: Honig u. Schwarm- 
bzucht V. Aufl. 49 1., Kleine pedig talált anyabölcsőt a talajon is fekvő helyzetben, 
melynek mind a két sarka egyenlően domború volt B„ Z. 1853. 60 1.

Hogy a méhek azért építenék függő helyzetben*ejí anyabölcsőket, hogy 
méz vagy virágpor meg ne állapodjék bennük, — így Baist B. Z. 1881. 142 1., — 
annak semmi alapja nincsen; ellenben lehetséges, hogy a felfelé szálló hangya
savas párák behatolván a királyi bölcsökbe, a bennük találtató eledelt jobban 
érik és romlatlan állapotban tartják, így Weygandt B. Z. 1880. 18 1.

09 Alább fogjuk látni, hogy a hatoldalú idomok csak ott engednek anyag
megtakarítást, a hol a sejtek egy complexumban épülnek; a magányosan álló sej
teknek azonban minden tekintetből jobban megfelel a köralak.
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anyaváltozás felől előleges tudomással bír a család és így a fiatal anyák 
neveléséhez szükséges bölcsőkről eleve gondoskodliatik, mint ez kü
lönösen a természetes rajzás kilátásában történik, minélfogva e böl
csők egyszersmind raj anyabölcsőknek neveztetnek.

Minthogy pedig ily esetekben szabadon választhatják meg a 
méhek a bölcső helyét is ott, a hol ez legalkalmasabb : a rajbölcsők 
rendszerint a lépek élén, vagy általában ott alakíttatnak, a hol az épít
mények folytonossága lefelé megszakadást 
szenved és a bölcsők ebben az irányban a 
szükséghez képest megnyújthatok.70

Az anyabölcsőknek másik, több tekintet
ben különböző alakját képezik a másodlagos 
(secundarius), úgynevezett szükségbeli vagy 
anyapótló bölcsők; ezek akkor és ott jönnek 
alkalmazásba, a mikor és a hol az anya vélet
lenül veszett el és így a trónörökös infánsnők 
nevelésére előkészületeket tenni nem lehet, 
hanem kénytelen a család az erre alkalmas 
munkás hasításból nevelni az anyákat. Mint
hogy pedig sem a peték, sem az álczák az 
e végre utólagosan építendő primarius böl
csőkbe át nem helyezhetők, a munkássejteket

'  « ' «  «  CJJLllOlClUCllj U ItlcpULVO CS IC"

kell anyabölcsőkké átalakítani és pedig ott, a pecsételve, '* megnyitva a kiszállott 
hol erre való hasítás van.

Ha a lépek élén ily hasítást találnak, legörömestebb alakítják a 
méhek az anyabölcsőket most is itt, vagy ott, a hol lefelé meg lehet 
azokat nyújtani;71 ebben az esetben — hogy az áleza meg ne sérül
jön — érintetlenül hagyván a sejt fenekét, a lehetőleg visszarágott fa
lakat folytatólag az anyabölcsők módjára építik ki s az így alakított 
másodlagos bölcsők külsőleg alig különböznek a rajbölcsőktől.

Ha azonban csak a többi sejtek complexumában találnak alkal
mas hasítást, az átalakítás egy kis módosulással úgy történik, hogy a 
kiválasztott munkásbölcsővel alólról szomszédos 3 sejtet kiürítik és 
falaikat egész fenékig lerágják a méhek s az ekként egyoldalúlag kü- 
lönállósított sejt falait is mintegy felényire lebontván, egy lefelé gör-

(47. ábra.)
Ereded (primarius) anyabölcsÖk,

!0 Dzierzon Nachtrag 3 1. és Bienenfrd. 1854. 36 1.
71 L. Morlot: Die Bzueht 139—141 l.j O. Rothc Iíorbbienenzucht III. Auíl. 81., 

Dzierzon Rationell. Bzueht 1878. 11 1., Berlepsch Die Biene III. Aufl. 1521. és Vogel: 
Die Hgbiene 1880. 61 1.
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bülő és a rajbölcsők alsó részéhez hasonló toldalékkal nyújtják meg 
azokat, a mennyire szükséges.

A másodlagos anyabölcsők tehát általában abban különböznek 
a rajbölcsőktől, hogy fenekük megmarad pyramidálisnak, vagyis épen 
olyan, mint a többi munkássejteké1; a fia sejtek között és általában a 
lépek szélétől beljebb alakítottak pedig ezen kivűl abban is, hogy nem

annyira makkhoz, mint inkább 
rövid torkú pipához hasonlíta
nak, vagy szarv alakban görbül
nek alá.

Néha, nevezetesen ha a ki
választott álcza már előbbre ha
ladt fejlődésében és így bölcsője 
falait j óbban lebontani nem lehet, 
oly kisszerűek a másodlagos böl
csők, hogy egy erősebben kidom
borodó födél alá vett heresejttől 
alig lehet azokat megkülönböz
tetni.72

A királyi bölcsők belszei ke- 
zeteben mutatkozó e különbsége

ket elsőnek Huber F. vette észre és írta is le,73 de a külső különbségek 
már jóval előbb ismeretesek voltak és úgy látszik ezeknek alapján ka
pott lábra az a vélemény, hogy a másodlagos bölcsőkben soha sem is 
fejlődnek oly tökéletes anyák, mint a rajbölcsőkben ; 74 a mit ugyan 
az újabb tapasztalások nem hitelesítenek, de van mégis valami a do
logban, a mire azonban — mint nem ide tartozóra — csak alább fo
gunk visszatérni.75

Mindezeken kivűl különböznek még a királyi bölcsők a többi 13

13 L. Berlepsch B. Z. 1854. 8 1., Vogel B. Z. 1854. 1101. és 1890. 2431., valamint 
Lieb Heten B. Z. 1859. 143 1.

13 L. Fr. Huber’s neue Beob. a. d. B. Bd. I. 80—87 1. Később Ratzeburg: Die 
Hgbiene 131 1. és Gundelach: Nachtrag z. Naturgesch. d. Hgbiene 25 - 28 1. Tud
ván ezeket a különbségeket, huzamosabb idő múlva-jjs hitelesen kiolvashatjuk az 
anyabölcsőkből, váljon természetes úton, vagy pedig aípöjegnek véletlen elvesz
tővel neveltetett-e a királynő.

74 így J. R. Schubart’s nützl. u. gründl. Bienenbuch 1754. 57 1, Janscha v. 
SchwSrmen d. Bienen 1771. 1021., Pösel: Gründl. u. vollst. Untéra. f. Bzucht 1784. 
78 és 210—211 1., újabban Witzthum Monatsblatt 1839. 100 1., Lotter B. Z. 18G9.1126
1., Morbitzer: Die Hgbiene v. Brünn 1870. 1 sz., dr. A. Pollmann Die Hgbiene u. i. 
Zucht 172 1. stb.

75 L. alább X. 3.

(43. ábra.) Másodlagos (sectmdarius) v. pót anyabölcsők. 
a a a megkezdve, h l  tovább építve.
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sejtektől abban is, hogy kívülről épen olyan pyramidális bemélyedé
sekkel szokták azokat a méhek feldíszíteni, mint a minők a többi sej
tek fenekei; 76 a mi nem csak érdekességénél fogva, — a mennyiben 
arról tanúskodik, hogy a királyi bölcsők alakításánál a munkával sem 
fukarkodnak a méhek — hanem azért is megérdemli a különös meg
említést, mert többeknek tapasztalása szerint, ha a királyi bölcsőben 
esetleg munkásméh vagy here volna, a mi — mint tudjuk — szintén 
megtörténhetik, a díszítés elmarad,77 következőleg ezek a nyomok tá
jékozhatnának arra nézve is, hogy valyon alkalmas anyát várhatunk-e 
a bölcsőből vagy sem.

Végre, hogy mindent elmondjunk : — bár Voltaire szerint nincs 
unalmasabb, mintha valaki mindent el akar mondani — nem lesz fe
lesleges tudnunk azt is, hogy mig a többi sejtek rendszerint úján ter
melt hófehér viaszból épülnek : az anyabölcsőket úgy látszik ó-viasz
ból építik a méhek, a mit a szomszédos építmények szolgáltatnak ne
kik,73 mert a királyi bölcsők azon úján is a környező sejtek színével 
bírnak.

Szükségesnek is látszik ez, mert néha már az is pótolhatatlan 
időmúlasztás volna, ha be kellene várni a viasz képződését, a mi külö
nösen hidegebb idővel későre maradhatna és valószínűleg ily esetek ve
zethették rá a méheket, hogy az anyabölcsőket kész anyagból építsék.79

!G Észrevette ezt már Réaumur: Physic. oecon. Gesch. d. B. 207 1., tudta 
Huber is 1. neue Beob. a. d. B. Bd. I. 186—187 I., úgy Gundelach Naturgesch. 63 1., 
dr. Dönhoff B. Z, 1856. 185 1., Berlepsch: Die Biene III. 151 1., Vogel: Die Hgbiene 
1880. 61 1. és igen sokan. Hogy azonban ezek az ékítmények csillagok volnának, 
mint dr. Büchner mondja, — Aus d. Geistesleben d. Thiere III. Aufl. 248 1., — az 
természetesen képzelődés; dr. Dönhoff szerint csakis unalomból vájják azokat a 
bölcsőket a melengető méhek.

11 így dr. Magerstedt: Dér prakt. Bvater III. Aufl. 198 1. és Berlepsch B. Z. 
1856. 185 1. * alatt valamint Die Biene III. Aufl. 151 1.

18 L. Wernz B. Z. 1857. 81 1., Dzicrzon Rationell. Bzncht 1878. 29 1. és B. Z. 
1885. 26 ]., Berlepsch Die Biene III. 151 ]., Vogel: Die Hgbiene 1880. 61 1. és L. Hu
ber: Die neue nützl. Bzucht X. Aufl. 19 1.

19 Némelyek kétségbe vonták, hogy a méhek az ó viaszt is beépíthetik, így 
már Réaumur Physic. oeconom. Gesch. d. B. 164—165 k, Rentzsch B. Z. 1849. 166
1., hazánkfiai közfii pedig Fényes K. A magyar méh 1879.521.; e kétségeknek azon
ban semmi alapja nincsen, mert már Wurster: Vollst. Anleitg. etc. 1804. 398—399
1., Spitzner Kritische-Gesch. Bd. II. 116 1. ég Korbbienenzucht III. Aufl. 73 1., újab
ban Stöhr Monatsblatt 1843. 143 1., O. Rothe Korbbienenzucht ffl. Aufl. 276 1. és 
igen sokan tapasztalták, hogy a méhek az építkezés időszakán kivűl leszakado
zott lépekeL azonnal megragasztják, a régi építményeket kijavítják, a télen meg- 
penészedett sejtfalakat lerágják és nyomban visszaállítják s mindezekhez ó viaszt 
használnak; a mióta pedig régi lépekkel szoktunk az építkezésre irányt adni, még
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Mindezeken kiviil azonban még úgynevezett kötő vagy kapcsoló, 
továbbá mézes és átmeneti sejteket kell megkülönböztetnünk.80

Legérdekesebbek ezek közül a kötősejtek, a melyeket ott alkal
maznak a méhek, a hol a lépeket lakásuk falaihoz kell kapcsolniok ; ha 
e sejtek az építmények kiinduló pontját — alapját — képezik, rendsze
rint ötszögűek, bár a lépek négyféle alapon is megkezdhetők és ille
tőleg a mennyezethez kapcsolhatók volnának; (L. 49. sz. rajzot) csak egy

(49. ábra.) Az építkezés megkezdéséhez.

szempillantást kell azonban vetnünk a közbeesőleg feltüntetett négy 
módra és lehetetlen be nem látnunk, hogy az 1 számú ötszög-alap leg
alkalmasabb erre, mert ezen a módon nemcsak legkönnyebben, leg
szilárdabban és legkevesebb anyag ráfordításával kezdhető meg az 
építkezés, hanem még a kötő sejteket is használhatják a méhek, igen 
természetes tehát, hogy itt is, mint mindenütt, a czéljaiknak legmeg
felelőbbet választották.81

Oldaslag azonban a szabályos és szabálytalan sokszögeknek min-

több alkalmunk van, hogy erről meggyőződjünk, mert a lépeken rendszerint bön- 
taniok is kell a melleknek s az innét kikerült barna viaszból sokszor több centi- 
meternyire építik alább a lépeket 1. Gundelach Naturgesch. 24—25 1., Kfthner B. 
Z. 1855. 22 1., Rothe B. Z. 1861. 96 1., Vogel: Die Hgbiene 1880. 57 1., J. G. Kanitz: 
Honig u. Sclrwarmbzucht V. Aufl. 46 1. Nálam 1887 júliusban egy Dzierzon kap
tárba helyezett erős utóraj lerágta az alsó keretsorba ragasztott irányadó lépek- 
nek nagy részét s ebből a felső keretsorban igen sokat épített barna viaszból. Kü
lönben meggyőződhetik erről bárki is, ha a melleknek összezúzott lépes mézet 
ad, mert az üres viaszból egész várakat építenek. Sőt hajlandók a méhek a kiol
vasztott viaszt is felhasználni; Subánál egy jó darab, a kaptár talajára tett ily viaszt 
építettek be, B. Z. 1855. 22 1., dr. Dönhoffnál pedig kékre festett viaszból mintegy 
4 centimeternyi kék lépet építettek 1. B. Z. 1859. 182̂ 1. Bizony-bizony, ha a méhek 
nem bírnák az ó viaszt feldolgozni, sokszor jutnának'óig, kritikus helyzetbe, hogy 
nem is tudnának magukon segíteni.

80 L. Morlot: Die Bzucht 130, 133 és 135 1., Schmid u. Kleine Leitfaden 1865. 
33 1., dr. Assmuss: Naturgesch. u. Zuclit d. Hgbiene 1864. 22—23 1., Oettel Klaus 
IV. Aufl. 73—74 1., Berlepsch Die Biene III. 152—153 1., Vogel Die Hgbiene 1880. 
59—60 1., Pfafflin: Dér verstand. Bienenwirth 1874. 26—27 1. stb.

*■ L. Dr. Bevan : Die Hgbiene 1828. 324 1., Steril B. Z. 1848. 70 l.es Gundelach 
Naturgesch. 26 -27 1. és Fig 1—4.
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den elképzelhető alakjával bírhatnak ésbirnak is a kötősejtek, a mint 
épen a hely kifutja, vagy a mint a méhek szeszélye — hogy ne mond
juk belátása — sugalmazza azoknak építését.

A hol továbbá a kötősejtek nagyobb terheket tartanak — és e 
pontokat valami csodálatos tapintattal ismerik fel a méhek — a viasz
nál jóval szilárdabb propolissal is megerősíttetuek,32 annyira, hogy 
falaik 10—12-szerte vastagabbak más közönséges sejtek falainál.33

Különben maguk a kötő sejtek rendszerint üresen maradnak, 
csak ha a méhek igen gazdagok, helyeznek a felsőkbe mézet; virágport 
vagy hasítást soha sem találtam bennök.

Gyakorlati tekintetből legfontosabbak a mézes-sejtek, a melyek 
azonban nem valami eltérő mértani idomok, mert a méz befogadá
sára különös sejteket nem építenek a méhek, hanem csak a munkás 
vagy heresejteket alakítják át erre a czélra, akként, hogy falaikat a 
rendes méreteken túlnyújtják, következőleg a mézes-sejtek csakis ab
ban különböznek a közönséges munkás vagy heresejtektől, hogy jóval 
— néha 2'5—3-5 centiméternél is — mélyebbek, úgy, hogy a mézes 
lépek vastagsága meghaladhatja a 6—7 centimétert is,34

Minthogy pedig így sem hasításra, sem virágpor elhelyezésére 
nem alkalmasak és rendszerint a legtisztább mézet tartalmazzák, rö
viden mézes-sejteknek neveztetnek.82 83 * *

Ugyancsak méz elhelyezésére szolgálnak azok a munkás és here
sejtek is, a melyek hely szűkében nem épülhettek oly mélyre, hogy 
hasításra alkalmasak volnának.86

A legváltozatosabbak pedig az úgynevezett átmeneti sejtek, a 
melyek különösen azért érdemelnek figyelmet, mert hiteles tanúságot

82 Már Krünitz Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucht 80 1., Móriul Die Bzucht 
124 1., Steril B. Z. 1848. 70 1. és Vogel Die Hgbieue 1880. 59 1.

81 Oettel Klaus IV. Aufl. 74 1.
84 így Kleine: Die Biene u. i. Zucht II. Aufl. 49 1., sőt állítólag vannak 8—10 

centiméter vastagságú mézeslépek is 1. Tinim Die Biene II. Aufl. 10 1.
83 Stöhr. B. Z. 1845. 57 1. Ily sejteket különösen ott szoktak alakítani a mé

hek, a hol a mézzel töltött lépek mellett oly hézag van, a melybe két lépet nem 
lehetne épiteni, egy közönséges lép pedig ki nem tölti azt. Leginkább hajlandók 
pedig erre, ha a mézzel már megtöltött, azonban még be nem pecsételt lépek 
szomszédságában keletkeznek ily hézagok és a gyakorlatban ily mézes lépeknek 
egymástól való eltávolításával utalhatjuk is a méheket erre.

Különben a mézes lépek nem tartják meg mélységüket állandóan, mert ha 
a viszonyok változnak, lerágják falaikat és hasítanak bennük a méhek 1. Dzier- 
zon B. Z. 1848. 185 1., dr. Magerstedt: Dér prakt. Bvater III. Aufl. 492 1., Berlepsch 
Die Biene III. 152—153 1., Vogel Die Hgbienc 1880. 621. és Güniher W. B. Z. 
1889. 146 1.

86 Dzierzon Bienenfrd. 1854. 85 1.
44
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tesznek arról, hogy a méhek nem dolgoznak gépiesen, hanem csak
ugyan a viszonyokhoz képest választják a czélnak megfelelőbbet.

E sejteket ott vetik közbe a méhek, a hol a munkás sejtekről liere- 
sejtek építésére térnek át és viszont;87 vagy a hol két külön oszlop
ban levezetett építményeket akarnak alább kapcsolatba hozni; ren
deltetésük pedig az, hogy a különböző méretű sejtek között mutatkozó 
differentiákat és a különböző távolságú építmények között szabályos 
hatszögek által ki nem tölthető hézagmaradványokat kiegyenlítsék.

Igen természetes tehát, hogy az átmeneti sejtek rendszerint sza
bálytalanok ; sokszor 7 vagy 5, néha pedig épen csak négyszögölek és 
terjedelmükre nézve is igen különbözők; némelyek nagyobbak a here
sejteknél, mások viszont kisebbek a munkás-sejteknél is.

A szabályosabb idomúakban néha, és ha, többnyire herefiasítás 
van ;BB különben pedig, ha ugyan nem állanak üresen, mézet is tartal
mazhatnak.89

Ennyit magukról a sejtekről; most pedig lássuk, hogyan vannak 
mindezek a lépek complexumában csoportosítva.

A méhek építkezése ezredévek óta felkeltette az ember érdeklő
dését és ha egy darabka lépet kezünkbe veszünk, most sem tesszük le 
azt a nélkül, hogy meg ne bámultuk volna a művészi munkát; 90 a ki 
pedig szakértő szemekkel vizsgálja meg azt, csaknem arra a gondo
latra kell jönnie, hogy a méhek feladata, volt a még számítani, tervezni 
nem tudó embernek gyakorlatilag megmutatni, hogyan lehet a térrel, 
anyaggal és munkával legjobban takarékoskodni; legalább bizonyos 
az, hogy az igénytelen méh, ez a lenézett kis rovar, minden tekintetben 
kifogástalanul oldotta meg e feladatot.

Réaumur, a világhírű tudós, a lépek szerkezetét a geometria és 
architectura remekének nyilvánítja, a melyet úgy tervezetében, vala
mint kivitelében annál bámulatosabbnak találunk, minél behatóbban 
vizsgáljuk azt ;91 Darwin szerint pedig a méhek építkezése — a meny
nyire meg tudjuk azt bírálni — a munka és anyag megtakarítása tekin
tetében absolut tökéletességre jutott92 és valóban oly tökéletes az, hogy 67 * * * * * * * *

67 Heresejtekről immkássejlekre ugyan csak* ritkán térnek át a méhek I.
Dzierzon B. Z. 1847. 58 1. és Vogeí Die Hgbiene 1880. (W4.,u minek okát alább fog
juk hallani; tény azonban, hogy ha a viszonyok kívánják, erre is hajlandók, a
mit magam is több Ízben tapasztaltam.

99 Dzierzon B. Z. 1845. 112 1.
89 Berlepsch Die Biene III. 152 1. és Yogel: Die Hgbiene 62 1.
90 Baseliig : Neuestes vollst. Handli. <1. Bkunde u. Bzuclit 1829. 21 1.
91 Physic. oecon. Gesch. d. B. 129 1.
62 A fajok eredete stb. II. köt. 33 1.
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Archimedes és az újabb kor legnagyobb mérnökeinek összes tudo
mánya sem bírna rajta műszaki tekintetben javítani.

Vizsgáljuk meg mi is közelebbről e remek munkát. Csak röviden 
érintve, hogy már azzal is sokat takarítanak meg minden tekintetben 
a méhek, hogy a sejteket nem egyenként, hanem csoportosítva építik : 
az első. a mi figyelmünket mindjárt magára vonja, az, hogy ugyan
azon az alapon mind a két oldalról sejtek vannak emelve, a mi által 
nem csak egy fenékrész anyaga takarítható meg, hanem térben is igen 
sok a nyereség ; mert ha a méhek is a darázsak módjára egyoldalúlag 
építkeznének : ugyanannyi sejtet tartalmazó építmények között két- 
annyi utczára volna szükség.

Ehhez hasonló gazdálkodást látunk abban is, hogy minden sejt
nek minden fala közös a szomszédos sej ttel és így szintén kétoldalűlag 
tesz szolgálatot.

A második az, hogy a sejtek alakjául a szabályos hatszöget, te
hát épen azt az idomot választották a méhek, a melylyel nem csak a 
felületnek különbözetek nélkül való beosztása lehetséges, hanem tér
ben és anyagban is egyaránt sokat gazdálkodnak meg.

Mértani szabályok szerint ugyan a vonalak és síklapok annál na
gyobb tért ölelhetnek fel, minél inkább ki terjeszkednek, vagyis minél 
többoldalú sokszöggé alakúinak a körűi, —- és e szerint a köralak, 
mint a sokszögek non plus ultrája volna a legnagyobb mcggazdálko- 
dással alkalmazható bizonyos terűlet körűlzárolására ; sőt kétségte
len, hogy a köridomú sejtek a méhek testalkatának is legjobban meg
felelnének.®8

Minthogy azonban ily beosztás mellett a sejtek között hézagok 
maradnának, a melyeknek kitöltése nagyobb mennyiségű anyagot 
emésztene fe l; a körhöz közelebb álló szabályos sokszögek közűi pe
dig kizárólag a hatszög az, melylyel a felület különbözetek nélkül 
egyenlő mezőkre osztható : 91 bizonyos, hogy a méhek választása eb 93

93 Derham: Physico Theologia 454 1.
91 Minden pontban, melyet valamely siklapon képzelünk, 4 épszög találko

zik; a felületeknek különbözetek nélkül való beosztása tehát csak oly idomokban 
történhetik, a melyeknek bizonyos számú szögei egy pont körül csoportosítva, 
4 ép- vagy derékszöget adnak ki, ezek pedig az egyenoldalú és szabályos 3, 4 és 
6 szögek ; mert x =  n X  2R—4R szerint, a hol x a polygon szögeinek összes mére
tét, n az oldalak számát, R pedig derékszöget jelent:

1 Az egyenoldalú háromszögben minden szög =  2/3 épszöggel, — követke
zőleg 6 ily szöget csoportosítva a pont körül, - 4 derékszöget kapunk.

2. A négyzetben minden szög =  1 épszög, a 4 tehát épen 4 derékszöget ad.
3. Az ötszögben minden szög =  c/5 R szög, a melyekből hármat csoporto-

43*
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ben a tekintetben is a czélnak legmegfelelőbb volt. Ha pedig figye
lembe vesszük azt is, — a mit már tudunk — bogy t. i. bizonyos terü
leten, a mely 1000 négyszögű sejtnek adna helyet, 1154-7 ugyanoly 
bőségű szabályos hatszöget lehet alakítani: 96 kétségtelen, hogy e vá
lasztás folytán térben is legnagyobb a meggazdálkodás.

Ugyancsak fontos a mébekre nézve az is, hogy a hatszögű sejtek 
concentricus meleget tartanak, de még fontosabb az, hogy a hatszögű 
hálózat alakjában találkozó falak oly szilárdúl támogatják egymást, a 
mint semmi más módon nem támogathatnak 96 és bizonyára ez a szer
kezet ad oly compact szilárdságot az építményeknek, a minővel kü
lönben a melegben hajlékony, a hidegben pedig törékeny viaszból 
építve, alig bírhatnának.

Ennyit tudott és bámúlt a méhek építkezésében már az ó-világ 
is ;07 Pappus Alexandrinus, a IV-ik század egyik legjelesebb mathema- 
ticusa pedig részletesebben is foglalkozik annak méltatásával98 és úgy 
látszik, hogy a gyönyörű mór slyl is a méhek építkezése alapján fej
lődött k i."

Mindezek azonban csak mellékes csekélységek azokhoz, az újabb 
időben napfényre került, csaknem hihetetlen dolgokhoz képest, a 
melyek a sejtfenekek megalkotásában rejlenek.

Bármily csodálatos tapintatot fejtettek ki ugyanis a sejtidomok

sítva a pont körűt, "**/, R kevés, négy pedig =  24/5 R már sok; az ötszög tehát nem 
oszt különbözet nélkül.

4. A hatszögben minden szög =  4/s R, és így 3 teljes 4 R szöget ad ki, ez az 
idom tehát osztja a felületet.

5. A hétszögnek minden szöge 10/, R, ezekből kettő =  20/, kevés, három 
pedig =  ““/í már sok, és innét fölebb a körig nincs is polygon, mely a föliileteket 
különbözet nélkül osztaná.

Minthogy pedig a 3 és 4 szögek messzebb állanak a körtől, következőleg 
nagyobb anyagszükséglet mellett is kevésbbé megfelelő sejteket adnának: egye
dül csak a szabályos hatszöget választhatták a méhek. L. dr. Dönhoff B. Z. 1855. 
65—66 1.

93 L. föntebb X. 2 »9*
66 A szabályos hatszögű hálózat egymást három irányban keresztező egye

nes vonalakból keletkezik, mely vonalak az alakúit idomok mindegyik szögletén 
hármasával találkoznak és ugyanennyi irányból támogatják egymást a.sejtfalak 
is; következőleg sokkal szilárdabban állanak, mint ha'kereszteznék egymást, a mi 
különben hatoldalú idomoknál lehetetlen is. L. Gundelach Naturgesch. 22 1. és dr. 
Dönhoff B. Z. 1855. 65—66 1.

01 L. Varró De re rost. Script rei rust edit. 1773. Tóm. II. 389—390 1.
88 L. Pappi Alexandrán collectio. L. V. C. 1—3. editHultsch. Berlini 1876. I. 

3(£H;0S 1.
80 Oerstedt szerint a szabályos hatszög aestheticai szempontból is a legszebb 

mértani idom.
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és csoportosításuk megválasztásánál a méhek, sokat koczkáztattak 
volna a sikerből, ha a sejtfenekek tervezetében ügyetlenkednek; pe
dig ez volt feladatuk nehezebb része, mert nem kör és polygon között, 
hanem kezdve a lapostól, a félgömb és csúcsidomok közűi kellett ki- 
választaniok azt az alakot, mely minden tekintetneklegjobban megfelel.

Tízet tehetnénk egy ellenében, hogy 100 intelligens ember közűi 
90 a lapos feneket választja,' pedig ez felelt volna meg Iegkevésbbé a 
czélnak, mert azon kivűl,hogy a sejtek állása nem volna oly szilárd és 
hogy minden nedvek, — tehát nem csak a méz, hanem az álezák táp
láléka is— a melyek a sejtek fenekeinek pyramidális völgyeiben ahaj- 
csövesség törvénye alapján föntartják magukat, alá és a sejtekből ki
szivárognának : a mint csak mindjárt fogjuk hallani, pazarlással járna 
a befenekelésnek ez a módja anyagban és térben egyaránt, a meny
nyiben ugyanoly mélységű sejtekhez több anyag volna szükséges, a 
sejtek fenekei körűi pedig oly hézagok maradnának, a melyek a fej
lődő rovarok kúpidomú altestére való tekintetből feleslegesek.

A félgömb idom már jobban megfelelt volna a czélnak és való
ban, a darázsak és azok a mézelő rovarok (meliponák), a melyek csak 
egyoldalúkig építkeznek, meg is maradtak ennél az idom nál; kétoldalú 
építkezés mellett azonban a spliaericus alak a túloldali sejtek hasonló 
fenekével nehezen volna szoros kapcsolatba hozható, tehát csak tér
veszteséggel, ha pedig a közbeeső hézagokat ki is akarnák tölteni a 
méhek, egyszersmind anyagpazarlással volna alkalmazható és ugyan
ezek a tekintetek állottak útjában a conicus alak elfogadásának is.

A választásnak tehát a síklapokból alkotott csúcsos szerkezetre 
kellett esnie és a természet ezeknek elképzelhető összes alakjai közűi 
épen azt választotta ki, mely minden tekintet-

Hogy erről meggyőződhessünk, behatób
ban kell megismerkednünk a sejtek szerkeze
tével és alkotó idomaival.

Ha a lépek complexumából kibontott va- I I  1 1  M  1 
lamely sejtet fenekével felfelé fordítva magunk (fj0. ;u,ra.)
elé állítunk, szabályos hatszögű prismának A scltek alkotó riszeL 
látjuk azt, melynek felső része háromoldalú alacsony pyramist képez 
s ha e pyramis oldalait éles késsel leszeljük, 3 dűlt négyzetet kapunk, 
melyeknek nagyobb szögei — Maraldi által még 1712-ben meghatá
rozva — 109° 28'-et, kisebb szögei pedig 70° 32'-et mérnek.100

100 L. Memoires de l’Acad. des sereire, de Paris 1712. 299—324 1., német ford. 
M. C. Hötlers Vollst. Anweisung z. BzuchB nebst Betracht ii. d. Biene des H. Ma
raldi VI. Auíl. 1753. 19 1.

nek legjobban megfelel.
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Maga a sejt most már mind a két végéről nyílt és üres prismát 
képez s ha egyik szögletén hosszában felvágva azt, oldalait síklappá 
feszítjük ki, látni fogjuk, hogy a falak 6 trapézből állanak; minden 
sejt tehát 6 egyenlő trapézből és 3, ugyancsak egyenlő rhombusból van 
szerkesztve.

Az oldalak gyanánt szolgáló trapézek párhuzamos oldalai úgy 
vannak összekötve egymással, hogy a hosszabbak a hosszabbakkal, 
a rövidebbek pedig a rövidebbekkel találkoznak; ha pedig a síkra 
feszített lapokat ismét hatszöggé kanyarítjuk össze : három csúcs- és 
három völgyből álló kisded koronát képeznek.

E három csúcs közé úgy vannak beépítve a fenékrészek gyanánt 
szolgáló dűlt négyzetek, hogy kisebb szögeik a korona két szomszédos 
csúcsához esnek, nagyobb szögeik közűi pedig egyik-egyik a két csúcs 
közé eső völgyet tölti ki, mig átelleneseik a sejt közepe felé tartanak 
és berekesztvén a sejtet, annak középpontjában háromoldalú gúlába 
futnak össze ; 101 belőlről pedig ennek megfelelő három lejtőből alakúit 
pyramidális völgyecske képezi a sejt fenekét.

Ha 3 sejtet nyílt torkolatukkal alá fordítva úgy állítunk csoportba, 
hogy bármelyik rövidebb oldalukkal közepeit találkozzanak : ugyan
ott egyszersmind 3, a középpont felé lejtő rhombus is találkozik, épen 
akkora völgyet képezve, mint egy sejtfenék, a melyhez a csoportba 
állított 3 sejt mindegyike egy-egy rhombussal járúi.

E völgyecske képezi a lép másik oldalán építendő sejt fenekét 
és két sor között. — a hol a sejtek szakadatlan hármas csoportokat 
képeznek — az ellenkező oldalon egy sor sejt számára kész fenekek 
kínálkoznak; 3 sor között pedig 2 ily fenéksor van és így tovább, 
ezekre épülnek a lép másik oldalán a sejtek.103

Ha tehát a sejtek falait a lépnek mind a két oldaláról egyenesen 
leszeljük : a középeit álló és a sejteket egymástól elkülönítő viaszréte
get a sejtfenekeknek megfelelő temérdek völgyecskéből és minden 3 
völgy között kiemelkedő ugyanilyen gűlácskából szerkesztettnek fogjuk 
találni, melyek az ellenkező oldalon megfordított alakban, vagyis a 
völgyek mint kiemelkedések, ezek pedig mint bemélyedések mutat
koznak.108 v. ■

101 Minthogy a sejt középpontjában találkozó ffr&őg 109° 28 X  3 =  328° 24' 
kevesebb 4 épszögnél, igen természetes, hogy síklappá nem álakúlhátnak; de, mert 
a hiány csak 31° 36', a csúcs is csak csekélyes emelkedéssel bírhat.

102 Legvilágosabb fogalmat szerezhetünk erről, ha bármely sejt fenekét ké
pező 3 dűlt négyzet mindegyikébe — lehetőleg középeit I  egy-egy tüt szúrunk, 
mert ha megfordítjuk a lépet, a 3 tűt három szomszédos sejtben egyenként fog
juk találni.

113 Ily lcpközfalakal készítenek ma már gépek segítségévéi is és a méhek



A lépközfal e szerkezetének szintén meg vannak a maga czéljai, 
mert nem csak szilárdabban, ruganyosabban tartja magát így, sem
mint ha síklapot képezne, hanem a sejtfalak is biztosabb alapokon 
állanak, mert — a mint ezt minden magyarázatnál érthetőbbé teszi 
az, ha egy darabka, nem egészen öreg lépet a világosságnak fordítva 
figyelmesen megtekintünk — minden sejt fenekének középpontjában, 
az ellenkező oldalon 3 sejtfal találkozik, melyek az alapoknak helyük
ből való kimozdulását még nagyobb erő ellenében sem engedik meg; 
az pedig, hogy az ellenlábas sejtek fenekei egymás közé ékelődvén, 
mind a két oldalról a lépek felénél mélyebb sejteket építhessenek a 
méhek, csakis a közfal e szerkezetével volt elérhető.104

A sejtek befenek elésének ez a módja tehát nem csak az építmé
nyeket szilárdítja meg, hanem a térben is nagy meggazdálkodást enged.

Ha a méhek művészete csak ezekre szorítkoznék is, már megér
demelné elismerésünket; de ennél sokkal többel, legalább is bámu
lattal fogunk nekik adózni, ha tekintetbe vesszük, hogy infinitesimális 
számítás — egy felsőbb mathematicai művelet — útján ki van már 
számítva az is, hogy ez a fenékszerkezet egyszersmind az anyagban 
és — mert az anyagot szintén a méhek állítják elő — a munkában is 
legnagyobb megtakarítást enged.

Réaumur volt, a kinek szeget ütött fejébe a sejtfenekek e sajátsá
gos szerkezete és már a priori azt a következtetést vonta le belőle, 
hogy ezen a módon valószínűleg anyagban is sokat takarítanak meg 
a méhek.

A dolgot oly érdekesnek és fontosnak találta, hogy 1739-ben 
megkereste a hírneves Bernoulli Dániel, baseli tanár tanítványát, a 
mértani ismereteiről szintén messzeföldön ismert Koeniget, próbálkoz
nék meg a számítással, minő mértani idomokból lehetne a szabályos 
hatszögű sejtek fenekét a legkevesebb anyag ráfordításával megal
k otn i?105

Koenignek tetszett a feladat és hozzáfogván annak megoldásá-

— mint a gyakorlati részben fogjuk látni — el is fogadják azokat, sejteket emel
vén a közfal mind a két oldalára.

104 Némelyek szerint úgy a sejtek falai, valamint a fenékrészek is két, szo
rosan érintkező viaszrétegből állanak, -gjígy Barkley : Mem. of the Wern. societ 
T. II. 259 1., ugyanígy Ricliler B. Z. 1858. 66—67 1., — a mi az építményeket meleg- 
tartóbbakká, magát az építkezést pedig még míívcszicbbé tenné.

Ügy látszik azonban, hogy az illetőket a sejtekben visszahagyott és azokban 
vékony réteget képező bábingek tévesztették meg; ha pedig egyes esetekben csak
ugyan két rétegből állanak a viaszfalak, csak úgy magyarázható a dolog, hogy a 
két irányhói összeillesztett nedves viasz nem tapadt tökéletesen egybe.

10i L. Physical oeconom Gescli. d. Biene 136—183 1.
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hoz, — a nélkül, hogy Maraldinak jóval előbb keresztülvezetett szög
meghatározásairól tudomással bírt volna, — a questio erga maximis 
et minimus alkalmazásával kiszámította, hogy a szabályos hatszögű 
sejtekre nézve űrmértékűkre való tekintetből ugyan teljesen mindegy, 
akár laposan, akár csúcsosan fenekeltessenek be, lapos fenékkel ellátva 
azonban sekélyebbek maradnának a sejtek; de az anyagkérdés szem
pontjából a csúcsidomok javára döntött a számítás, azzal az ered
ménynyel, hogy ezeknek alkalmazásával egyenlő mélységű sejtekhez 
kevesebb anyag szükséges, ugyanannyi anyagból pedig mélyebb sejtek 
építhetők és végre, hogy legkevesebb anyagra van szükség, ha a sejt
fenekek 3, olyan dűlt négyzetből alakíttatnak, a melyeknek nagyobb 
szögei 109° 26', kisebb szögei pedig 70° 34'-et mérnek.108

Csak miután a számítás már megtörtént, tudta meg Koeuig és 
bámult el rajta a világ, hogy annak eredménye csak csekély 2'-ben 
tér el azoktól a méretektől, a melyekben Maraldi a sejtek fenekét ké
pező dűlt négyzetek szögeit jóval előbb meghatározta ; llig4  év múlva 
pedig kiderült, hogy e kis különbség is csak a Koenig által használt 
logaritlimicus táblázatokban maradt nyomdahiba következtében me
rült fel,107 különben pedig teljesen megegyezett volna az eredmény 
Maraldi szögmeghatározásaival.

Lliuilier, genfi tanár, az ekként tényleg megtakarított anyagot a 
szükséglet 1/51-ed részére becsüli, a mi azonban 1/6 részig terjedhetne, 
ha a méhek más tekinteteknek is nem kényszerülnének eleget tenni.108 
Jóllehet pedig e szerint a megtakarítás egyes sejteknél csekélységnek 
látszik, terjedelmesebb — néha 80.000 sejtet is meghaladó — épít
ményeknél mindenesetre tekintélyes mennyiségre rúg az, sőt, ha álta
lában sem tenne ki sokat, akkor is figyelmet érdemelne, hogy a ter
mészet még csekélyes megtakarításokat sem hagy számításain kivűl.

106 L. S. Koenig: Solution du probleme des cellules hexagones des melles 
des abeilles. Mémoires de l’Acad. d. scienc de Paris 1739. vol. Hist. 30 1.

A kik más alapon számítottak Koenig után, szintén közel álló eredménye
ket nyertek; így L. Lalanne 109° 28' 16" és 70“ 30' 44"-nek találta a szögméreteket, 
1. Annál d. Scienc, natúr. Zoologie Ser II. 1840. Tóm. XIII. 358—3741., egy más mód
ját pedig 1. Lord Brougham: Compt. rend. Acad. d scienc. 1858. tóm. XLVI. 10241., 
egy harmadikat pedig G. L. Le Sage után Fr Huber’s neue Beob. a. d. B. Bd. II. 
100—104 1.

10T L. Mac Laurin Col. Philosoph. Transact. 1743. l ’Sni XLII. No. 471. 565— 
5711., Of tlie bases of the Cells wherein the Bees deposite tlie’ir Honey Part. of a 
letter fr. Mr. Mac Laurin to Mart. Folkes dated Edinburg Jun. 30. 1743. és ugyan
azt latin ford.: Nova acta erűd. Lipsiae Ann. 1754. mense Augusto „Figuráé, qua 
bases favorum suorum construere solent apes.“ Determinál.per method. de maxi
mis et minim* ex epistola celeberr. Mac-Laurini ad Mart. Folkes 452—456 1.

108 Mem. acad. Berolini 1781. 277—300 1.
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Önkén! lép itt előtérbe a kérdés, melynek megoldása tudósoknak 
és laicusoknak már annyi fejtörésébe került, hogy : ki tanította mind
ezekre a méheket? a természet, vagy maguk a méhek tervezték-e ezt 
— és lia igen, számítások, kísérletezések vagy kényszerűség alapján ? — 
értelemmel, ösztönük által vezérelve vagy formák után építkeznek-e 
így? — szóval: hogy művészet, mechanismus vagy a kikerülhetetlen 
szükségesség-e az, a mi építkezésükben nyilvánul? — és e kérdések 
elől mi sem térhetünk ki.

Figyelmen kivűl hagyva a vakösztönt, a mi nem létezik és a kü
lönféle teleologicus magyarázatokat, a melyeknek semmi alapja nin
csen, tulajdonkép csak két ellentétes nézet áll itt egymással szemben, 
a melyeket bírálat alá kell vennünk.

Az egyik szerint a legmagasabb művészet nyilvánulna a méhek 
építkezésében, a mi értelmi tehetségeiknek, sőt egyenest mértani is
mereteiknek volna tulajdonítandó,100 vagyis a méhek az értelmi fej
lődésnek csaknem azon a színvonalán állanának, a melyen maga az 
ember, — a mi pedig képtelenség.

Nem is lehet ilyesmire gondolni, mert — mint tudjuk — az ér
telem tanulás tapasztalás útján képződik k i ; már pedig, hogy a mé
hek ezeken az útakon tennének szert jártasságukra, nevezetesen, hogy 
az idősebbek tanítanák a fiatalokat az építkezés művészetére — mint 
némelyek képzelik,110 — bebizonyítva nincsen; mert habár a fiatalok 
világra jövetelük után nehány napig nem is építkeznek, azt, hogy ez 
idő alatt az idősebbektől oktatást nyertek, vagy az építkezésben egy
általán kísérleteket tettek volna, soha senki észre nem vette; sőt nem 
is valószínű a dolog, mert a kizárólag fiatal méliekből alakított csa
ládok is épen úgy építkeznek, mint a hol idősebb méhek vannak,111 
bizonyos tehát, hogy az építkezésben való ismereteik velük születnek, 
vagyis — legalább részben — ösztönneműek.

A másik nézet szerint szervezeti, vagy mechanicus alapokon volna 
a dolog megmagyarázható; így Varró és Plinius szerint a hatszögű 
építkezés a méhek 6 lábának felelne m eg;112 Swammerdamm azt hitte,

™ [gy már Didymus, Bossius, Pappus Alexandrinus, mint föntebb 8a * alatt. 
Thorley MeAtccTpo-poc l'ord.: Unfersuchg, d. Nat. Ord. u. Reg. d. Bienen 1765. 131 1., 
Unhoch: Anleitg. z. w. Kennt. d. Bienen. München 1823. Tll. I. 48-49 1., Van Hel- 
mont: Philosoph. Transact. No. 417., E. Menault L’intelligence des animaux. Paris 
1872. stb.

110 így L. Büchner Aus d. Geistesleben d. Thiere III. Aufl. 234—236 1., A. R. 
Wallace: Beitr. zurnatürl.Zucht-Wahl 1870. és V. Graber: Dielnsekten Th. II. 2411.

111 L. Vogel B. Z. 1891. 174—175 1, és tapasztaltam ezt én is több Ízben.
112 L. Varró De re. rust L. III. C. 16. 389 1. és Plinius Ilist. m. natúr L. XI. C. 

11. 278 1
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hogy az összetett szemeknek minden felületet szabályos hatszögekben 
letükröző reczézete adja meg az építkezésre az alaprajzot;113 * többen 
ismét ngy vélekednek, hogy a fő szolgál erre sablon gyanánt,111 vagy, 
hogy talán csápjaikkal czirkalmazzák ki a méreteket a méhek;115 116 sőt 
találkoztak olyanok is, a kik azt vitatták, hogy a viasz három pár és 
oly szabályos lemezek alakjában képződik, a melyeket csak össze kell 
illeszteni és a sejtek nem is nyerhetnek más, mint szabályos hatszögű 
idomokat.110

Mindezeket azonban már a sejtek különböző alakja és mérete 
alapján is képzelődésnek nyilváníthatjuk és nem egyéb az sem, hogy 
a méhek testűk után vesznek mértéket a sejtek építésére, nevezetesen, 
hogy csak szorosan szabályos sorokba kell államok és a sejtek alap
rajza meg van,117 mert azon kivűl, hogy a méhek testmérete sem 
egyenlő, ellene mond ennek az is, hogy az építkezés nem így indul 
meg és másképen is halad előre; aztán, hogyan építenének heresej
teket a méhek, midőn maguk a herék nemcsak nem építkeznek, de 
sokszor irmagnak sem lehetne a családban találni egy herét és mégis 
épülnek herelépek; a kötő és átmeneti sejtekre pedig, a melyek néha 
nagyobbak a here-, vagy kisebbek a munkás-sejteknél, épen nem is 
volna miről mértéket venniök.

Nagyobb figyelmet érdemel mindezeknél G. L. L. Buffon, a nagy 
természettudós nézete, a ki a hatszögű sejtek keletkezését ugyan szin
tén mechanicus, azonban minden esetre komolyabb bírálatot érdemlő 
módon, nevezetesen ugyanazon törvények alapján gondolta magya- 
rázandónak, melyek szerint a hengerek és sphaericus idomok, ha min
den oldalról hasonlókkal érintkeznek és a szomszédos idomok nyo
másának engedni hajlandók: egyszerit mechanicus összenyomatás 
következtében is szabályos hatszögű alakot öltenek.118

113 Bibéi d. Nat. 196 1. és ebben a nézetben osztozik dr. A. Pollmann is Die 
Hgbiene u. i. Zueht 1875. 56 1.

n4 jgy Reimarus Allgem. Betracht. ü. d. Triebe d.Thiere Bd. 1.180 I. és Kiss 
J. Népszerű méhészkv. 37 1.

115 Dr. Lankester: Athenaeum Nr. 1616. 1858. okLőb. 16., E. L. Tasclieuberg:
Was da kriecht u. Fliegt II. Aull. 1878. 217 1. és dr. B..,Molin: Das Leben u. d. rat. 
Zueht d. Hgbiene 1880. 111. áL.,;.

116 J. G. Kriiger: Gedanken v. d. Vernunft d. Thiere, Hamburger Magaz. IX. 
Bd. VI. No. 3. 364—367 1. és Gemnützige Arb. d. Cliurf.saehs.Bge ellsch. i. Oberlau- 
sitz 1773. Bd. I. 129 1.

íl7 Így M. C. Höíler’s Bzuclit VI. Aull. 1753. 107 1., újabban Tsötönyi M. Leg
újabb gazd. munka 1831. 273 1., Rentzsch B. Z, 1849. 157—158., úgy 165—166 1. és 
a Natúrból, H. J Heller után idézve és megczáfolva Kleine B. Z. 1860. 219—221 1.

118 L. M. de Buffon: Histoire naturelle, géner. et partiéul, a Paris. Impr. de
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Tény, hogy a kísérletek Buffon mellett látszanak tanúskodni, sőt 
tagadhatatlan, hogy ezen az alapon az is érthető volna, miért ötszö
getek a kötő- és miért gömbölyűek az egyenként álló, vagyis a királyi 
ivadék bölcsői gyanánt szolgáló sejtek ;119 jó l lehet azonban sok jeles 
méhismerő kapva-kapott e magyarázaton, mely a méhvilág csodás 
építményeinek keletkezését oly könnyen felfoghatóvá teszi120 és maga 
Darwin is hajlandó ezt az eszmét magáévá tenni ;121 az újabb időben 
pedig dr. Müllenhoff is egy kis módosítással és természetesen mint a 
sajátját, ismét felvetette azt:129 hogy a méhek építményei efféle me- 
chanicus módon keletkeznének, az még csak nem is valószínű.

Messeigneurs les Etats MDCCLXIX Törne VI. 129—1301. „Raison, pourquoi les cel- 
lules des abeilles sont hexagouesg

119 Minden gömbi vagy hengeridomú test, ha hasonló idomok minden 
oldalról egyenletesen szorítják, kénytelen lévén az adott térben minden helyet 
elfoglalni, betölti a körök között maradt hézagokat s ennek következtében sza
bályos hatszöggé alakúi, kivéve a szélső idomokat, melyek a nyomást gyakorló 
felületen kivfíl csak 4 hasonló idommal érintkezvén, ötszögű alakot öltenek. Ezt 
Buffon egy edénybe helyezett borsóval demonstrálta, a mire forró vizet öntvén 
a megszívódott borsószemek, — kivéve az edény falával érintkezőket — hatszö
gekké alakúitok. Tény tehát, hogy az eredetileg gömbölyű idomok mechanikus 
nyomás következtében hatszögekké alakulhatnak és bizonyára ez az oka, hogy 
a hatszögidom nemcsak az orgauicus testekben, hanem a szervetlen világban is, — 
a jegeczek és hasalt oszlopokban oly gyakori — sőt a folyadékféléken képződött 
léghólyagok is hatszögű alakot öltenek.

i2° [gy Spitzner Korbbienenzucht III. 711.1 Ehrenfels: Die Bzucht 1829. 71 1., 
Gundelach Naturgescli. 311., Rentzsch B. Z. 1849. 157—158 1. és 165—1661., úgy 
Scheitlin: Versuch einer vollst. Thierseelenkunde II. 327 1.

131 Darwin, Miller cambridgei tanárra hivatkozva, azt mondja erre vonat
kozólag, hogy: „ha bizonyos számú és egyenlő nagyságú köröket írunk le úgy, 
hogy azoknak központjai két, egymással párhuzamosan futó rétegbe essenek és 
mindegyik körnek központja r x \j 3, vagyisrxl‘41421, vagy valamivel még kisebb 
távolságra legyen az ugyanabban a rétegben fekvő 6 másik környező körnek köz
pontjától és ugyanolyan távolságra a másik parallel rétegben fekvő szomszédos 
körök központjától: akkor, ha mindkét rétegben a különböző körök között át
metsző síkok vonatnak, egy hatszögű prismákból álló kettős réteg fog keletkezni, 
mely három rhombusból képződött pyramis alapok által lesz egyesítve és e rhom- 
bok, valamint a hatszögfi prismák oldalainál minden szöglet tökéletesen azonos 
lesz a mézelő méh sejtjeiről vett legpontosabb méretekkel." L. A fajok eredete a 
természeti kiválás útján stb. ford. Dapsy László Budapest 1874. II. köt. 25—26 1.

133 L. B. Z. 1884. 28 -30, 38—41, 49—52, 61—63, 74—76, 86—89, 99—100 és 
169—173 1., úgy PflügerjS Archív für Auatom. u. Physiolog. Bonn 1883. 589—618 1., 
valamint Entomolog. Zeitschr. 1883. 165-170 ésNaturforscher XVI. 1883. julius 1 sz.

Érthetetlen azonban, hogy ámbár Buffon hivatkozott munkáján kivfll, — 
csak az én tudomásom szerint is B  megjelent ez: Bonnet Betr. ü. d. Nat. IV. Aufl. 
Bd. II. 305—306 l.j Fr. Huber’s neue Beob. a. d. B. Bd. II. 4—7 1., H. S. Reimarus: 
Allgem. Betr. ii. d. Triebe d. Thiere Bd. II. 201., Burmeister: Handbuch d. Ento-



Már a tudós Reaumur129 és BonnetB kicsinylőleg' fogadták Buf- 
fon elméletét, mert a méhek építkezését nem találták oly egyszerűnek, 
hogy azt mechanicus alapra lehetne visszavezetni; azóta pedig egész 
sora gyűlt össze a bizonyítékoknak, a melyek mind arról tanúskod
nak, hogy a méhek építkezésében a mechanismusnak igen kis része 
lehet, a sejtek pedig egyáltalán nem mechanicus hatások folytán ke
letkeznek.

így mindjárt: minthogy a méhek építkezésére kividről semmi 
nyomás nem hat, belülről kellene annak a sejtfalakat érnie, vagyis a 
méhek testének kellene azokra oly nyomást gyakorolnia, melynélfogva 
hatszögű alakot öltenek magukra; már pedig a méhek hengerded teste 
ily nyomást nem gyakorolhat.125 De ellene mond ennek az is, hogy a 
darazsak, vadméhek szintén hatszögekben építkeznek, építi pedig e 
sejteket tavaszszal a kitelelt termékeny n ő ; arról tehát, hogy építkezés 
közben akár csak egy oldalról is ellenkező nyomás élje azokat, szó 
sem lehet; a méhek pedig a kaptárban találtató farészekhez is hat- 
szögű sejteket építenek, sokszor a többi sejtekéhez hasonló fenekek
kel; a királyi bölcsők falai kividről hasonló pyramidális völgyekkel 
vannak díszítve stb., jóllehet mindezekben az esetekben ellenkező 
nyomás nem is képzelhető.120

Ugyancsak önámítás az is, hogy a köralakú sejtekbe melegen be
építed viasz meghűlvén, ennek következtében húzódnék egyenesre 
és így alakúinának a körök hatszögekké ;127 mert a hol méhek épít
keznek, a hőmérséklet heteken át ugyanazon a fokon tartja magát 
és a sejtek mégis hatszögűek.

A mi azonban a Buffon-féle és minden mechanicus úton való 
magyarázat ellen különösen és a leghatározottabban tanúskodik : az 
a változatosság és tervszerűség, a mik a méhek építkezésében félreis- 
merhetetlenűl nyilvánúlnak.
mologie Bd. I. 574 L, M. W. Tegetmeier: Raports ofthe Britt. Assoc, 28Meet. 1858. 
ocl. 132—133 1. és Transact of the Entomolog soc. London ser. II. 1859. Vol. V. 
33—35 I., Scheitlin: Versuch einer vollst. Thierseelenkunde II. 327 1., Büchner L. 
Aus d. Geistesleben d. Thiere III. Aufl. 325—326 I., Busch: Die IIgbiene 215 1., dr. 
Rodiczky J. Elm. és gyakori, méhészeti. 181., — sőt a Bztgban Kleine is 1858. 274— 
275 és 1860. 219—221 L, — Vogel W. a Bztg ez idő szerinti szerkesztője, a német- 
osztrák méhészeknek 1883. szept. 10—15-én Frankfurlb/ftr-megtartott XXVIII-ik 
vándorgyűlésén, mint valami újdonságot, mi több, mint dr. Müllenhoff eredeti 
eszméjét terjesztette ezt elő 1. B. Z. 1883. 281—281 1. és a mi még érthetetlenebb: 
hogy a jelenlevők mindnyájan elhitték ezt.

123 Physical. oeconom. Gcsch. d. B. 146 1.
121 Betracht ü. d. Natúr IV. Aufl. Bd. II. 305-306 1.
125 Baist B. Z. 1884. 133-135 1.
136 Dr. Dönhoff B, Z. 1884. 109—110 1. és Baist m int125 * alatt.
127 Dr. Müllenhoff B. Z. 1884. 49-51 1.
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Hogy a sejtek általában sem tartják meg pontosan méreteiket, azt 
már tudjuk; ezen kivűl pedig gyakran találunk kisebb-nagyobb csoport 
sejtet az egyöntetűek között is, a melyek úgy alakjaikra, valamint 
méreteikre nézve feltűnően különböznek a többiektől; különösen, 
nem kötik magukat a méhek a sejtek fenekeinek rendes szerkezetéhez, 
mig magukra a sejtekre nagyobb figyelmet látszanak fordítani.

Már a kezdő- vagy kötősejtek függélyes oldalai sem egyenlők a 
lépnek mind a két felén, hanem az egyiken hosszabbak, mint a másikon, 
fenekeik pedig az egyik oldalról két trapézből és egy rhombusból,

d- b

(£l. ábra.) A kötS-sejtek fenekei, a egyik, b másik oldalról.

mig a másikon csupán két trapézből állanak; az oldalaslag alkalma
zott kötősejtek között pedig alig lehetne egy kaptárban két egészen 
egyenlőt találni.

Ugyanígy különböznek egymástól az átmeneti sejtek is, melyeknek 
fenekei rendszerint négy szabálytalan idomból vannak szerkesztve, s 
ezek sem egyformák, hanem kettejük dűlt négyzet, a másik kettő pedig 
5 vagy 6-szög s az ellenkező oldal
ról mindannyian más, tehát négy 
külön sejthez tartoznak; sőt nem 
ritkaság, hogy a különben egészen 
szabályos sejtek feneke is így van 
alkotva; az pedig épen közönséges 
dolog, hogy egyik-másik rhombus 
kisebb vagy nagyobb a többinél.

Wetzler lelkész kísérletet tett 
oly mesterséges lépközfalak kiépít
tetésével, melyeken a sejtfenekek 
Vb ”’-al =  0'5 m.-meterrel voltak na
gyobbak a munkás-sejtek feneké
nél és a méhek munkás-, átmeneti- 
és heresejteket vegyest építettek a közfalra ;128 dr. Pollmann viszont 
oly lépközfalakkal tett kísérletet, a melyeken a sejtfenekek nagyobbak 
voltak a heresejtek fenekeinél is, de a méheket ez sem hozta zavarba; 
nehány lépen ugyan — mintha csak kísérleteztek volna — oly szabály-

(52. ábra.) Szabálytalan sejtfenckck. 
a egyenként, b Összefüggésben.

■28 L. B. Z. 1860. 193 1.



tálán sejteket építettek, a melyek csakis méz elhelyezésére lehettek 
alkalmasak ; végre is azonban, úgy látszik, kitalálták, mit kell tenniök, 
mert egy lépen hatos csoportokban heresejteket és minden csoport 
közepére egy nagyobb átmeneti sejtet alakítottak,129 és hasonlóképen 
végezlek a Dünninghaus orvos állal tervezett szabálytalan sejtek köz
falaival is, a melyekkel a hasításnak akarta a mézkamrában elejét 
venni.130

Ha a méhek munkás-sejtekről heresejtekre akarnak átmenni, 
mindig előre elhatározott szándékkal, rendszerint nehány sor átmeneti 
sejt közbevetésével teszik azt, melyeknek a szabályos hatszögektől el
térő, de a czéllioz közelebb vezető idomokat adnak;131 vannak azon
ban esetek, hogy a sejtek fokozatosan nagyobbodnak, inig végre here
sejtekbe mennek át, úgy, hogy ezek és a munkássejtek között lehe
tetlen a határvonat meghúzni.133

Hasonló tervszerűséggel járnak el, ha a különböző távolságban 
vagy irányban álló lépeket akarják összekötni, a mihez Ismét oly sej
teket alkalmaznak, a milyeneket a helyzet követel; ha szöglet alatt 
találkozó lépeket akarnak kapcsolatba hozni, már jóval előbb a szög-, 
leien belül kisebb, kivfíl nagyobb sejteket alakítanak133 stb.

Vannak lépek, — én magam is láttam ilyeneket. — a melyek 
egyik oldalról munkás-, a másikról pedig heresejtekből állanak ;134 sőt 
láttam lépeket, melyeken a kétoldali sejtsorok kisebb-nagyobb,néme^ 
lyeken ép szög alatt keresztezték egymást, a nélküli hogy ez, bárme
lyik oldalt külön tekintve, észrevehető lett volna.135

Néha tévednek is a méhek, ha azonban idejében észreveszik a 
tévedést, kiigazítják a hibát ;1S(i ha pedig ez már lehetetlen volna, oly
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<39 L. B. Z. 1875. 266—267 1.
1M B. Z. 1888. 4 1. és Vogel B. Z. 1888. 163—165 1.
13> L. Stern B. Z. 1848. 70. 1.
«» Már Stöhr: Monatsblatt 1841. 106 1., B. Z. 1845. 47 1., Busch B. Z. 1847 23 1. 

és láttam ily lépeket én is.
133 L. mindezeket: Kleine B. Z. 1858. 274-275 és 1860. 219—221 1., úgy dr. 

Dönhoff B. Z. 1884. 109-110 1.
184 Látott ily lépeket már Thorley is Ms/uaarp.<ĵ ía ford. Untersuchg. d. Nat. 

Ord. u. Reg. d. B. 1765. 121 1.; Spitzner is tapasztaltá"«öiogy .a méhek lerágták a 
munkás sejtek falait és alapjaikra heresejteket építettek, 1. Kritische Gesch. etc. 
Th. II. 116 1., ugyanígy Dümmler és Blum B. Z. 1864. 116 1.

133 Küldöttem is ily lépeket az erdélyrészi méhészegylet gyűjteményébe. 
iae Huber P. írja, hogy midőn egy munkás helytelenül illesztette volna a 

viaszt az építményekhez, egy másik azonnal lebontotta a hibás munkát és egy 
harmadik méhnek adta át a viaszt, mely a kijelelt helyes irányban építette be azt; 
1. Neue Beob. a. d. B. Bd. II. 61 1.
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sejtidomokat vetnek közbe, hogy 3—4 sorral alább a hiba ki van 
egyenlítve s a sejtsorok ismét egyenes irányban haladnak.

Szóval, a kinek sok lép megfordul a kezén és különösen a sza
bálytalanokat figyelemmel megvizsgálja, feltéve természetesen, hogy 
meg is tudja azokat ítélni: annak hasztalan beszél bárki is a méhek 
mechanicus építkezéséről, mert maguk a lépek szembeszökőleg tilta
koznak mechanicus alapokon való keletkezésük ellen.

Minthogy tehát a méhek építkezése sem magasabb értelmi te
hetségeik, sem semmiféle sablonismus, vagy mechanismus alapján meg 
nem magyarázható, meg kell kisérlenünk, mennyiben lehetne azt örök
lött képességeik alapján megmagyaráznunk.

Hogy a méhek sok tekintetben öröklött képességek alapján épít
keznek, az kétségtelen, csak az a megfoghatatlan, hogyan tettek szert 
őseik ezekre az ismeretekre.

Összehasonlítva a mézelő méhek építkezését a rokon vadméhek 
és darazsakéval,137 oly félreismerhetetlen jeleit viseli az magán a fej
lődésnek, tökéletesedésnek, a melyekből bizonyosra vehetjük, hogy 
nem kezdet óta építkeztek úgy, mint jelenleg.

Arra alig gondolhatunk, hogy számítások vezették őkel helyes 
nyomra ; valószínűbb az, hogy a méhek is kísérleteztek és ezred, talán 
milliárd évek tapasztalása volt hozzá szükséges és számbavehetctlen 
mennyiségben pusztultak el a családok, a melyek e tekintetben hely
telen útra tévedtek, mig végre rájöttek az építkezésnek mostani, leg
tökéletesebb alakjára, mely ősidők óla öröklés útján van emlékeze
tükbe vésve és maradni is fog mindvégig, mert ha az építkezés el
érte absolut tökéletességét: mindazoknak a családoknak, a melyek 
ettől eltérnének, a tökéletesebbnél megmaradottak mellett el kell 
pusztulniok, még ha az eltérés oly jelentéktelen volna is, hogy emberi 
érzékkel észre sem lehetne azt venni.

Hogy a méhek építő műiparának kifejlődésére annak idejében a 
czélszerűség és gazdálkodás tekintetein kivűl a szükségesség, sőt me
chanicus okok is befolyással lehettek és voltak, azt alig lehetne két
ségbe vonni, és ha voltak, igen természetes, hogy az építkezésnél a 
szükségességnek és mechanismusnak is bizonyos törvényei érvénye
sülnek.

így ’ minden esetre része lehetett abban Buffon combinátiójának 
is, oly valami módon, hogy a köralakra törekvő sejtekkel annyira 
akarván terjeszkedni a méhek, a mennyire csak a szomszédos sejtek 135 * * *

135 Mindezek a rovarok, valamint a meliponák és Irigonák föntebb V. 4.
és Bates H. W .: The naturálist on the river Auiazons London 1863. Tóm. II. 44 1.,
mert építő mííiparuk más irányban fejlődött és nem is érte el a tökéletességnek
azt a fokát, nem versenyezhetnek a mézelő mellekkel.
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engedik, minthogy egyikok sem terjeszkedhetett túl a másik rovására : 
a körzeteknek egymásba való bevezetése helyett a metszések pont
jait összekölő húrok mentében szükségképen egyenes falakat kellett 
vonniok.133 Ugyanezek az okok lehettek befolyással a pyramidalis 
sejtfenekek rendszeresítésére is, mert, ha a kétoldali sejteknek sphaeri- 
cus fenekei — helynyerés szempontjából egymás közé ékelve — közé
ped oly szoros érintkezésbe jőnek, hogy semmi hézag ne maradjon kö
zöttük : három ugyanolyan dűlt négyzetté kell alakűlniok, mint a mi
lyenekből a sejtek fenekei állanak.

Mindezek az okok azonban ma már háttérbe vonultak és sem 
nem szükséges, sem nem valószínű, hogy a mai nemzedéknél — mely 
építkezési ismereteit szülőitől örökli — irányadók volnának és ha 
bennünket, a kik csak ezt látjuk, meg is lep az eredmény : tekintetbe 
véve a föntebbieket, lehull a lepel a titokról és oly egyszerűnek és 
természetesnek fogjuk találni a méhek építkezését is, mint más ösz
tönből folyó képességeket, a melyek kevésbbé feltűnők, kevésbbé 
csodálatosak.

Kétségtelen azonban, hogy ezen az alapon nem magyarázható 
meg minden, a mi csak a méhek építkezésében nyilvánúl, mert tény 
az, hogy számolnak a viszonyokkal és azokhoz alkalmazkodnak;139 
már pedig erőltetett dolog volna annak feltételezése, hogy az ezer és 
többféle alakban felmerülhető viszonyokhoz való alkalmazkodásra is 
külön-kiilön öröklik képességüket a méhek.

De szükséges is volt, hogy a természet bizonyos tekintetekben 
szabad kezet engedjen nekik, ellenkező esetben gyakran megtörtén
hetnék, hogy különleges viszonyok között nem is tudnának magukon 
segíteni a méhek és már csak ebből a tekintetből sem vonhatnánk 
kétségbe, hogy az építkezésnél magasabb rendű psychicus képességek 
is szerepelnek, a miről különben alább még közelebbről is meg fogunk 
győződni,

Szóval: nézetünk az, hogy a méhek ugyan öröklött ismeretek 188

188 Dr. Dönhoff egy darab, petékkel megtöltött Iépen levágván a sejtek falait 
és az egyik sejtben meghagyott pete körül levő sejtfenekekről eltávolítván a peté
ket, azt tapasztalta, hogy a sejtfenékre, melyben a petét meghagyta, hengeridomú 
sejtet emeltek a méhek. L. B. Z. 1858. 19S 1., nyilvánvaló tehát,1 hogy .a sejtek kör
alakra törekesznek és csak csoportosítva öltenek hatszögű idomot.

1S9 Huber F. írja, hogy midőn a kaptár egyik oldala felé vezették a lépet a 
méhek azzal a félreismerhetetlen szándékkal, hogy ott megragasszák: azonnal 
elfordították azt és szöglet alatt a másik oldalnak vezették, a mint a lép irányába 
síma üveglapot tett, a melyhez nehéz lett volna azt megragasztaniok; 1. neue Beob. 
a. d. B. Bd. II. 115—11(51., Gundelacli kísérleteinél pedig az üvegfödelű kaplárak- 
ban a keresztfákról le- és felfelé kezdtek építkezni a méhek, 1. Naturgesch. 31 1.
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alapján építkeznek, de a részletek kivitelében sok van bízva szemé
lyes felfogásukra, sőt talán belátásukra is.

Huber F. egyike azoknak, a kik a méhek építkezését legalapo
sabban figyelték meg és a ki — tudtommal — a legrészletesebb leírá
sát adja annak,140 szintén azt mondja, hogy a méhek műiparának ha
tárai sokkal kevésbbé vannak megszorítva, mint alegtöbben gondolják, 
mert munkálataik bizonyos tekintetben oly valami által is befolyásol- 
tatnak, a mit ítélő tehetségnek kellene neveznünk ; a melynek azonban 
inkább tapintatuk, mint szorosabb értelemben vett összehasonlító 
tehetségük ad irányt, de meglepő eredményei mégis inkább az önkén
tes elhatározásnak, semmint a megszokásnak, vagy épen az állati 
akarattól független valaminek nyomait viselik magukon.141

Különben pedig azt tanácsolja, hogy a méhek építkezésének 
módját ne találgassuk, hanem figyeljük meg ;143 és ha szavát fogadjuk, 
nem veszünk észre a méhek építkezésében semmi kényszerűséget, 
semmi mechanismust, épen oly szabadon, sőt még szabadabban dol
goznak, mint az építőmesterek, mert mindazokra nézve, a mikhez 
ezeknek vízmértékre, függő ónra vagy szögletvasra van szükségük, 
velük született ismereteik által teljesen tájékozva vannak.

CL b

(53. ábra.) Az építkezés, a b kezdete, c d  e clöhaladása.

Az építmények alapját, az építkezők legsűrűbb tömegében, Hu
ber szerint — a kire ezért a szavatosságot hárítom — valamelyik ta
pasztaltabb munkás veti meg, a lép középfalával,143 mely mint dur- 
ványosan készült testesebb gerincz jelenik meg a menyezeten és mi-

140 L. I\ H. neue Beobacht. a. d. B. Bd. II. 48—153 1., részletesebben írja le 
továbbá azt Lyonnet. Lesser : Theologie d. Insectes 312 I. és kvlpk.

■ Neue Beob. Bd. II. 133 1.; 1. még Bonnet Betr. ü. d. Nat. IV. Anti. Bd. II. 
311—313 I. 10. jegyz.

143 Ugyanott 49 I.
143 Ez az oka, hog3' az építkezés kezdetben igen lassan megy és nagy elő- 

hníadás a méhekre már az is, ha annak alapját készen kapják, a midőn a munkát 
is egyszerre több lépen folytathatják, 1. 0. Rőtbe Korbbienenzuclit III. Aull. 51 1.

41
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után annyira növekedett volna, mint a sejtek átmérője, legelsőbben 
is a fenekek vájatnak bele két oldalt, mint afféle gömbölyű liomoro- 
dások, a minőket egy lencseszem hagyna maga után, ha azt a lágy 
viaszba benyomtuk s ezekből dolgozzák ki a pvramidalis alakot, te
kintettel a túloldalon is egyidejűleg megkezdett sejtfenekekre.

Az ekként kidolgozott első sor sejtfenék aztán természetesen a 
következő sorok szabályosságát is maga után von ja ; a fenekek pedig 
kijelelik alapját a sejtfalaknak, a melyeknek építésénél ismét csak a 
szomszédos sejtek határozzák meg, mennyire lehet valamelyik sejtnek 
terjeszkednie.144

Igv halad az építkezés sejtsorról-sejtsorra alább s mig folyamat
ban van, a lépek középfala élesen emelkedik k i; fölötte azonban már 
a sejtfenekek alakja kivehető, még fölebb pedig a sejtfalak is, még 
pedig minél fölebb, annál jobban ki vannak építve s ugyanígy húzód
nak a lépek oldalaslag is. Csak ha elérték a kaptár oldalfalait, épülnek 
ki a szélső sejtek egészen ; az alsók pedig csak akkor, ha a talaj kö
zelébe érvén, a lépek tovább nem vezethetők.145

A méhek tehát úgy kezdik a munkát, mint a szobrászok, a kik 
elébb szintén csak durván faragják ki a követ és azután fognak annak 
művészi kidolgozásához.146

Be kell azonban ismernünk, hogy már a sejtek középpontjának 
meghatározása sem történhetik mecliauice, minden körültekintés nél
kül és hogy, még ha szükségképen nyerik is a sejtek hatszögű alak
jaikat, több mint finom tapintat kell hozzá, hogy ne csak terjedel
mükre, hanem falaik vastagságára nézve is teljesen egyenlők legyenek, 
különben csakhamar megbomlanék az összehangzás és valóságos bá
beli zavar keletkeznék az építményekben.

A mi a lépek függélyes állását illeti: valószínű, hogy erre nézve 
a föld vonzása után tájékozzák magukat a méhek, mert az építkezők 
háttal a föld felé fordúlva foglalnak helyet az építményeken; ha tehát 
abban az irányban vezetik azokat, a melyben saját testsúlyuk nehe
zedik, a függélyes irányból ki nem térhetnek; hogy pedig alkalmasint 
így is van a dolog, tanúsítja az, hogy csak lefelé képesek a függélyes 
irányt pontosan megtartani, fölfelé építkezve azonban hamar kitér
nek belőle.

Az építmények párhúzamos állására, úgy látszik, az egyik lép ad 
irányt a másiknak, mert a méhek rendszerint egy léppel kezdik az

144 L. dr. Dönhoff B. Z. 1855. 157—158 1.
143 L. Morlott: Die Bzuelit 121 1.
46 L. még Darwin A fajok eredete II. köt. 28—29 1. és V. Graber: Die Insek- 

ten Th. II. 178 és kvlpk.
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építkezést147 és ezután vetik meg alapját a szomszédosaknak; az épít
kezés további folyamában pedig az egyik — vezérlép — néhány centi- 
meternyivel mindig a többi előtt halad, megadván az irányt a szom
szédosaknak, ezek pedig tovább, saját szomszédjaiknak.

Ha a méhek több léppel egyszerre kezdik az építkezést, — a mi 
népesebb családokban gyakori eset, — képesek ugyan összehangzásba 
hozni az építményeket, az egyik lépet vékonyabbra, a másikát vasta
gabbra építve a rendes méreteknél, a tágabb hézagokba pedig külön 
lépszeleteket húzva, de azt, hogy nem voltak egy akaraton az építkezés 
megkezdésénél, a rendetlen, össze-vissza forgatott munka mindig el- 
árúlja.'48

A lépek közeinek szélességét pedig, — a mi a lépek vastagságának 
felére terjed, — a méhek testének mérete határozza meg, valószínűleg 
oly módon, hogy a sejtek falait addig nyújtják, míg csak a két szom
szédos lépen dolgozó méhek háta össze nem ér.

Bizonyos azonban, hogy ebben a tekintetben is sok függ a méhek 
belátásától, mert a már előre haladott építményeket számításba kell 
venniük, mielőtt a szomszédos lépeket megkezdenék, a minél nem a 
lépközökre, hanem — mert a közfallal kezdik az építkezést — a ki
épült lép szélétől a megvetendő közfalig terjedő távolságra kell tekin
tettel lenniök, a közbeeső akadályokat pedig ki kell kerűlniök; sőt, 
mint tudjuk, a lépközöket is a viszonyokhoz és czéljaikhoz képest 
majd tágabbra hagyják, majd szűkebbre veszik, mindez pedig csak 
úgy vaktában nem történhetnék.

Hogy végre a királyi bölcsők alkata is valami esetlen volna és 
hogy ez is a méhek ügyetlenségére vallana, a mi mindég szembeszökő, 
ha mechanicus befolyások nélkül kell dolgozniok,149 azt a tévedést — 
ha már nagyobbakat elnéztünk, — szintén megbocsáthatjuk dr. Mül- 
lenhoffnak, a kit annyira elvakított lcedvencz eszméje, hogy nem bírja 
a méhek gyönyörű munkáját méltányolni; mert a ki egy sértetlen ki
rályi bölcsőt kivűl-belűl figyelmesen megvizsgál, be kell ismernie, hogy 
az nemcsak minden czélnak megfelelőleg, hanem egyszersmind oly 
csinosan is van kidolgozva, hogy megérdemli minden természetbarát 
figyelmét, a ki a méhek iránt elfogulva nincsen.

Dr. Dönhoff azt mondja, hogy ha a természetben gyakori al
kalmunk van a czélirány osság felismerésére: a méhek építkezése az 
egyetlen, — mert mathematicai alapokra van fektetve — a hol a czél-

147 Dr. Meiizel Naturgesch d. Gém. Hg. o. Hausbiene 1855. 28 1.
148 L. Kirsten: Vollst. Wörterbuch d. Bkunde u. Bzuclit II. Aufl. 27 1. cs Oettel: 

Klaus IV. Aufl. 79 I.
149 Dr. Műllenlioff B. Z. 1884. 75—75 1.

44’
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irányosság, sőt maga a tökéletesség legmagasabb fokban érvényesült, 
a mi érthetővé teszi, hogy annak alaptervét, — bátran hozzá tehette 
volna »és kivitelét is« — annyira bámuljuk.160

De legyen elég, mert hisz már ezekből is megítélhetjük, hogy 
váljon csupán ösztönük, vagy pedig valami — persze, hogy nem em
beri — belátás által is vezérelve, építkeznek-e a méhek.

Visszatérve a sejtek vizsgálatára, el nem kerülheti figyelmünket, 
hogy sem a munkás, sem a heresejtek prismaticus tengelyei nem álla
nak vízszintesen a középső választó falon, hanem nyílt torkolatuk felé 
kissé emelkednek;151 bizonyára azért, hogy a méz, — ami összegyűj
tés alkalmával és a sejtekbe való elhelyezés után is néhány napig 
ritkás — befelé gravitálva, könnyebben megmaradjon a sejtekben.1#

Hogy a sejteknek ez a lejtője szintén mechanicus oknál fogva 
következik be, a mennyiben az építkező méhek testének mellső fele 
nehezebb lévén, ennek nyomása alatt süllyednek meg,153 azt gondolni 
igen, de elhinni nem lehet, mert, ha a méhek testének mellső fele ne
hezebb volna is, — a mi nem bizonyos, — és hogy ha akár az építkező 
méhek, akár a még nehezebb méz súlya alatt egyáltalán megsüllyed
hetnének a sejtek: sokkal könnyebben történhetnék ez nyílt torkolatuk 
felé, a hol támasztékukkevésbbészilárd; bármerre történnék is azon-

>50 B. Z. 1855. 67 1.
131 L. Christ Wörterbuch 1807.41. és Unhoch: Anleitg. z. v. Kenntn. d. Bienen 

Th. I. 41—43 1.
153 Réaumur szerint a méz saját sűrűbb halmaz állapota és illetőleg erősen 

tapadó természeténél fogva marad meg a sejtekben Physic. oec. Gesch. d. B. 
184—185 1. és tagadhatatlan, hogy ez is egyike azoknak az okoknak, a melyek a 
méz kicsordúlását akadályozzák. De befolyással van erre a sejtek hajcsővessége 
is; ha csak valamivel nagyobbak volnának azok, nehezen állapodnék meg bennük 
a méz, mert már a heresejtekből is könnyen kicsordul, 1. Dzierzon B. Z. 1874. 306 1. 
Ha azonban valamely mézzel töltött sejt fenekét tűvel átlyukasztjuk, kifolyik belőle 
a méz; bizonyos tehát, hogy a légnyomás is visszatartja azt a sejtekben; ha pedig 
a falak nedvesek, szintén elterül a méz a sejtben, fölötte pedig levegővel telvén 
meg a hézag, ugyanaz az eset áll be, mint ha tűvel szúrtuk volna át a sejt fenekét; 
ezért fordítanak rá oly nagy gondot a méhek, hog^a. sejtfalak mindig szárazaié 
legyenek.

Hogy azonban mindezek mellett a sejtek megemelése sem felesleges, tanú
sítják maguk a méhek, mert ha felesleges volna, bizonyára mellőznék azt. Dr. 
Müllenboffnak az az állítása, hogy a mézen is olyanforma bőr képződnék, mint a 
tejen és ez is visszatartaná azt a sejtekben, 1. B. Z. 1884. 61 1. — ha nem üres kép
zelődés, bizonyára csalódás.

Dr. Müllenhoff B. Z. 1884. 75 1.
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bán a megsűllyedés, ha mecbanicus okok következtében történnék, 
úgy az összes sejteken egyenlő mértékben kellene mutatkoznia.

Már pedig ebben a tekintetben igen nagyok a különbségek; a 
mézes sejteknél néha 15, sőt 20 foknál is nagyobb lehet kifelé az 
emelkedés,161 míg a fiasításra szolgáló sejteken alig vehető az észre.

Hogy pedig csakugyan nem a sejtek süllyednek meg, hanem ma
guk a méhek is mindjárt így építik azokat, tanúsítja az, hogy ha 
régi, megállapodott sejtközfalakra, — a melyek tehát már meg sem is 
nyúlhatnak, — új sejteket építenek, ezeket is épen úgy megemelik, mint 
az egészen újból épített lépeken,186 sőt maguk a méhek tanúsítják, 
hogy erre szükség is van; Stein ugyanis kísérletképen megfordítva 
függesztvén be a lépeket egy kaptárba, a mézzel megtöltött sejtekhez 
egy felfelé emelkedő toldalékot építettek a méhek,160 bizonyára, hogy 
a méz ki ne csorogjon, mert hogy ebben a tekintetben is a szükséghez 
képest járnak el a méhek, a mézes sejteket jobban, a fiasításra szolgá
lókat pedig kevésbbé emelik meg.

A különböző sejteknek különböző rendeltetését illetőleg meg kell 
jegyeznünk, hogy a munkás sejtek a hasításon kivűl méz és virágpor 
elhelyezésére egyaránt használtatnak; míg a heresejtekbe már rend
szerint csak mézet szoktak a méhek helyezni; 187 ritka kivételes eset, 
hogy virágport találjunk bennök.158

A kötő és átmeneti sejtekben — mint már érintettük — szintén 164

164 M. Debeauvoys: Guide de l’apicult. 1863. 81 1.
155 Oly dolog, a melyet a gyakorlattal foglalkozók nagy része, én magam is 

igen sokszor tapasztaltam.
|° B. Z. 1858, 277 1.
1SI Ez úgy látszik, speciális magyar megfigyelés, melyet Csáti Szabó György

nek kell tulajdonítanunk, a ki, Magyarországi méhes gazda Debreczen 1794. 4 lap 
alatt közölvén a dolgot, hozzá leszi, hogy azt semmiféle méhészeti írásban nem 
olvasta, — a mit el is hihetünk neki, mert csaknem szóról-szóra ezt mondja 53 
évvel később Dzierzon is, — természetesen magának tulajdonítván a felfedezést, 
1. B. Z. 1847. 25—26 L, s ha Dzierzon nem olvasta, még kevésbé olvasta vagy írta 
meg azt más, a prioritást tehát Csáti Szabó részére reclamáljuk.

158 L. Berlepsch B. Z. 1856. 12 1. Hogy miért nem helyeznek a méhek here
sejtekbe virágport, arra nézve eltérők a vélemények; Dzierzon szerint azért, mert 
a sejtek öblösebbek, semhogy a munkások teste úgy kitöltené azokat, hogy a 
virágpor akár a letétel, akár a lecsomoszolás alkalmával ki ne hullana belőlük, 
B. Z. 1847. 26 1.; Busch szerint pedig, mert a heresejtek rendszerint távolabb esnek 
a fészektől, a hol a virágporra szükség van és a hová legjobban is szeretik azt a 
méhek elhelyezni, Die Hgbiene ele. 35 1., ezekhez azonban bátran vehetjük har
madiknak azt, a mii én legvalószínűbbnek tartok, hogy t. i. a méhek elébb kez
dik a virágpor gyűjtését, semmint heresejtjeik volnának és így megszokták azt 
munkás sejtekbe rakni. Különben heresejtekben többen találtak és én is láttam 
már virágport.
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lehet m éz; a királyi bölcsőkben azonban, vagy azért, mert lefelé nyitva 
állván, meg sem is maradnának bennök, vagy, mert a bölcsőket ideig
leneseknek tekintik a méhek, sem méz, sem virágpor nincsen.

A királyi bölcsők ugyanis még abban különböznek a többi sej
tektől, hogy míg ezek rendszerint évekig használtatnak, amazokban 
csupán egyetlen egyszer fiasítanak a méhek, azután pedig, — való
színűleg takarékosságból, hogy a helyet és anyagot máskép használják 
fel, — szétbontják azokat.159 *

Minél inkább a fészekben, vagy a lépek közepe felé állanak a ki
rályi bölcsők, annál hamarább szétszedik azokat a méhek; a lépek 
szélén, vagy az alsó részekben állók azonban, — különösen ha a család 
nem is népes, — néha egész a jövő  évig és mindaddig megmaradnak, 
míg a tavaszszal megindúlt hasítás a bölcsőig terjeszkedik.100

Anyátlan családoknál ugyan többször találunk királyi bölcsőkben 
virágport,161 * ezek azonban mindég másodlagos bölcsők és oly sejtek
ből alakították azokat a méhek, a melyekben már akkor benne volt a 
virágpor;163 164 különben, legalább egy oly esetről is van tudomásunk, 
melyben királyi bölcsőbe is töltött mézet egy gazdag család; 163 tehát 
ez sem oly szabály, mely kivételt nem szenvedhetne.

Minthogy a sejtekben nevelt rovarok az átalakulás küszöbén 
szőtt bábingeiket mindnyájan visszahagyják, igen természetes, hogy 
a munkás és heresejtek annál szűkebbek lesznek, minél több rovarnak 
szolgáltak bölcsőjéül; 161 huzamosabb idő múlva tehát annyira meg-

159 L. már Réaumur: Physic. oec. Gesch O. B. 294, úgy Sicklcr: DieBzucht 
Th. 1. 1808. 89 1. Újabban Dzierzon Bienenfrd 1854. 36 1. Rationell Bzucht 1878. 12 1. 
Berlepsch Die Biene III. 75 1. és Vogel Die Hgbíene 1880. 63 1.

Rothe azonban B. Z. 1859. 135-136 1. és dr. Riegel B. Z. 1873. 218—219 1. tud
nak oly esetekről is, a melyekben kétszer neveltek a méhek anyát ugyanabban a 
királyi bölcsőben.

150 L, Morlot: Die Bzucht 140 1. Dzierzon Rationell Bzucht 12 1,, Berlepsch 
Die Biene III. 75 1. és Yogel Die Iigbiene 1880. 63 1. így találhatunk késő őszszel, 
vagy kora tavaszszal is valahol üres királyi bölcsőket, a nélkül, hogy azoknak 
valami jelentősége volna.

161 L. föntebb IV. 3. ais *
i82 Vogel: Die Hgbiene 63 1.
163 Rauschenfels B. Z. 1880. 181 I, Közlő azt hiszi..hogy a bölcsőt alulról be

csinálván, fölülről töltötték meg a méhek.
164 L. Dzierzon Kationéi Bzucht 1878. 27 1.Berlepsch: Die Biene III. 149—150 

1. és Vogel Die Hgbiene 62 1.
Hogy ez kellemetlen dolog, az bizonyos; gyakorlati tekintetből azonban 

mégis nagyobb fontosságú, mint gondolnánk, mert e nélkül nyáron annyira ellá
gyulnának, télen pedig oly törékenyek volnának az építmények, hogy saját súlyuk 
alatt is leszakadozhatnának • de fontos ez az építmények melegtartósága tekintő-



szűkülhetnek, hogy ha ugyan tehetne is beléjük az anya petéket, nem 
lévén arra elegendő helye a rovarnak, vagy hiányos marad fejlődése, 
vagy benne is veszhet bölcsőjében.165

Ez azonban, — bár a sejtek megszfíkűlése szemmel látható, — 
csak igen ritkán következik be, mert ha a sejteket tisztogató munkások 
már nem férnek azokba, rendszerint lerágják a megszűkűlt sejtek falait 
egész a középső választó falig és a régi alapokon új sejteket emelnek.160

A fenekekről és illetőleg a középfalról azonban nem bírván a 
szövedéket eltávolítani, az vastagabb, — a reá épült sejtek pedig seké
lyebbek lesznek, — vagy, ha a sejtek rendes méreteikre kiépülnek, a 
lépközök maradnak keskenyebbek.167

Ez az oka, hogy a régi lépekbe, — még ha különben a sejtek 
falai újból épültek volna is, — nem örömest petéz az anya, mert a 
szűk lépközökben nem emelheti farát oly magasra, hogy azt kényel
mesen a sejtekbe siilyeszthesse, s ugyanennél az oknál fogva az újabb 
lépekben sincs fiasítás ott, a hol a lépköz szoros, vagy a sejtekhez 
csak szűk térben lehet férni.

Ha végre a sejtfalakat már nem lehet rendes méreteikhez képest 
kiépíteni, állítólag úgy segítenek magukon a méhek, hogy a sejteket 
valamivel sekélyebbre hagyják, a hasítást pedig — úgy, mint a herékét 
szokták, — kúpozatosan födelezik be.163

Ily modalitásokkal természetesen igen sokáig használhatók a lé
pek és többeknek tanúsága szerint épen nem volna ritka eset, hogy 
ugyanazon építmények között 20, 30, 40 évig,169 kivételesen pedig 
sokkal tovább is tartsák magukat a méhek. Stöhr írja, hogy egy méh
család majdán 70 évig lakott egy toronyban;170 Jáhnc pedig ismert 
egy kaptárt, a mely több mint 100 év óta be volt népesítve, a nélkül,

téből is, oly lépek, melyekben még nem volt Hasítás, kevés meleget tartanak es 
rosszéi is telelnek közöttük a méhek.

I6i Némelyek azt hiszik, hogy a vadon élő méhek ennélfogva tényleg kiseb
bek is.'L. Oettel; Itlaus IV A lii 17 1.

166 L. már Heydenreich: Meine Erfahr. u. Meinungen etc. Leipzig 1796.1211.
167 L. Dzierzon Bienenfrd. 1854. 78 1., B. Z. 1854. 271 1. és 1861. 1 1. úgy Ber- 

lepsch B. 2. 1855. 14 1. és Die Biene III. 149—1501., valamint Vogel: Die Hgbiene 
1880. 3 1. és Semlitsch B. Z. 1865. 289—290 1.

16S L. Spitzner Korbbienenzucht III. 134 1.
169 L. MC. Höllers Bzucht VI. Auíl. 1753. Prolegomena 7 1., Spitzner Korbbie- 

nenz. III. 73 és 133—134 1., Kontor J. A méhekről II. 302—3031., Csaplovits J. A méh
tart. új módja 63—64 1.' alatt; Bánsch Monatsblatt 1841. 153 1. B. Gelieu B. Z. 1846. 
11 1., Baldenstein B. Z. 1851. 193 1., Schiller B. Z. 1852.139 1., M.Debeauvoys Guide: 
de l ’apicult. 1863. 27—28 I, Günther B. Z. 1884. 220 1. D. Tinim. Die Biene etc. II. 
Auíl. 10 1.

179 Monatsblatt 1841. 71 és 153 1.
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hogy a méhek kivesztek volna belőle,171 sőt Thorley szerint Oxford
iján, 1520-tól 1630-ig, tehát 110 évig tartották fönn magukat a méhek 
Vives Lajos tanuló-szobájának ólomfödele alatt.173

Ez utóbbi állításokhoz természetesen kétségek is férnek ; 173 ha 
azonban kivételesen meg is történtek volna, a méhekre nézve igen 
megbízhatatlanok, sőt károsak is a régi építmények, mert míg az újak 
között gyorsabban népesednek és korábban is rajzanak,174 az elöre
gedett lépek kedvezőtlenek lévén erre, nem csak a szaporodásban és 
rajzásban maradnak hátra, hanem igen könnyen cl is pusztulnak, mert 
a rajzás, mint az anyaváltás legtermészetesebb módja, évek során át 
kimaradván, az elvénűlt anyák sokszor oly időszakban vesznek el, 
midőn vagy a hasítás szünetel, vagy nincsenek hímek, vagy pedig a 
párosodás az idő alkalmatlansága miatt meg nem történhetik.176

Layens Gy. állítóing 60 bábinget is számlált meg egy-egy sejtben, 
a nélkül, hogy a méhek beszüntették volna bennök a hasítást; 176 mint
hogy pedig átlagos számítással évente 5—6-szor kerül hasítás ugyan
azokba a sejtekbe:177 úgy látszik, hogy az építmények talán 12 évig, 
vagy tovább is használhatók.

Ebben azonban meg nem nyugodhatunk, mert már Aristoteles, 
Plinius tudták, hogy 10 évnél tovább nem igen tartják magukat ugyan
azokban a kaptárakban a m éhek;178 az újabb idők folyamában szer
zett tapasztalások tanúsága szerint pedig 7—8,179 sőt némelyek szerint 111

111 Monatsblatt 1840. 253 1.
1,3 Msliaaipoyía ford. Untersuchg. d. Nat. Ord. u. Reg. d. B. 1765. 180 I.
153 Legalább nem lehetetlen, hogy ennyi idő alatt talán többször is kipusz

tultak a méhek, s miután a viaszmolyok felemésztették az építményeket, elfog
lalta a helyiséget más család, a nélkül, hogy mindezt valaki észrevette volna. Én 
magam is tudok hasonló eseteket.

174 L. Dzierzon B. Z. 1858. 26 1., Wernz B. Z, 1860.218l.és DatheB.Z. 1865. 2901.
1,5 L. Busch B. Z. 1846. 32 1. és L. Huber': Die neue niitzl. Bzucht X. Autl. 5 1.
156 Elevage des abeilles Paris 1877.
1.7 Maraldi megfigyelése szerint már 3 hónap alatt ötször újult volna meg 

ugyanazokban a sejtekben a hasítás, I. Mémoires M. G. Höfters Bzucht. VI. 1753. 
27 1. és ugyanígy Kontor J. is A méhekről II. 58 1., a mi azonban lehetetlen, m ert 
a hasításnak ötszöri megújulásához, — még ha a bölcsők kiürülése után mindig 
rögtön be is töltötte volna azokat az anya, — legalább 100 nap szükséges; az én 
megfigyelésem szerint évente átlag 5—6-szor fiasitanaícléHiéhek ugyanazokban a 
sejtekben.

1.8 Aristoteles Hist. animal L. V. C. 22. 950 1., Plinius Hist. m. natúr L. XI. C. 
20. 283 1., ugyanígy a régibb írók közül Th. Wildmann Abhandí v. Wart. d. B. 1769. 
62 1,, J. G. Krünítz : Das Wesentl. d. Bgesch u. Bzucht 1774. 68 I., újabban C. N. A. 
Hoyer: Grundzüge e. a. Nat. u. Erf. gegr. Bzucht 1835. 21 1. és Busch B. Z. 1846. 32 1.

11 L. Eyrich : Vernunft u. Erfahr. Eutw. z. volk. Bpílege IV. Autl. 1771. 6 1. 
I. Ch. Ramdohr Abriss m. Magaz. Bstandes 1779. 65 1., M. B eyer: Illustr. neust Bírd. 
1851. 148 1., Vogel: Die Hgbiene 1880. 377 1.
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5—6 évnél tovább nem tanácsos a lépeket Hasítás czéljából használni,180 
a mi az én tapasztalatom szerint is megfelel a valóságnak.

A herelépek természetesen tovább használhatók, mert ezekben 
évente rendszerint csak egyszer, ritka kivétel képen kétszer Hasítanak 
a méhek.181

Hogy azonban már 4, sőt 3 vagy 2 év múlva sem volnának Hasí
tásra alkalmasak az építmények, mint némelyek állítják,182 az nem is 
közönséges, hanem a gyakorlatra való tekintetből káros tévedés.

Csak röviden akarjuk még megjegyezni, hogy a sejtek egyszers
mind pihenő és menedékhelyek gyanánt is használtatnak; az elfáradt 
méhek a sejtekben szokták magukat kinyugodni133 184 és ugyanazokba 
menekülnek a hideg vagy keUemetlen, fojtó gázok elől; sőt nem ritka
ság, hogy megfagyva, eléhezve vagy megfulladva bennük oszolnak fel, 
s így lehetnek a sejtek a méhek koporsóivá is ;1Sd de hogy rendes la
kását képeznék a méheknek és minden családtagnak saját cellája, 
a királynőnek pedig több palotája volna,185 azt a mesék közé kell 
relegálnunk.

A mi végre az építményeknek használatuk czéljából való be
osztását illeti: ebből a tekintetből két külön osztályt kell azok között 
megkülönböztetnünk, a melyek bár nem is tartják meg állandóan ha
táraikat, viszonylagos helyzetüket rendszerint nem változtatják ; ezek : 
a kamra vagy éléstár, a hol a mézet helyezik készletbe a méhek és a 
fészek, a hol Hasítanak.180

A mézkamra mindég a röpülő lyuktól távolabb eső és lehetőleg 
a felső részekben rendeztetik b e ; itt van elraktározva a méz és nap-

180 így már Clirist. Amveisung z. Bzucht 1809. 106 1., Mussehl: Anweisung z. 
Lüft. Bzucht 133 1., Szarka Sándor lzl. méhtenyésztés 37 1., Berlepsch B. Z. 1855. 
14 1., Gf. Stoscli B. Z. 1858. 9 1., Semlitsch B. Z. 1865. 290 1.

181 L. Spitzner Korbbienenzucht III. 60 I.
182 így Berlepsch B. Z. 1852. 21 sz. Extra Beilage IV. I. Gundelach B. Z. 1856. 

222 1., Dér Sáchsische Bfrd. Zittau, évsz. nélk. 24 1., Klimke B. Z. 1876. 33 1., Káro
lyi Gy. Közönséges és műméhészet 1885. 5 1. L. Huber Die neue nützl. Bzucht X. 
Aufl. 126 1., így Felgentreu u. Witzgall: Illustr. Handb. d. Bzucht 1888. 275 1.

183 Dzierzon Bfrd. 1854. 86 1. és Berlepsch Die Biene III. 150 1.
184 Dzierzon Bfrd. 1856. 193 I. és Kleine B. Z. 1856. 146 1.
185 Colerus: Oeconom. rur. et domest. P. I. L. XIII. 5421., M. C. Höíler’s Bzucht 

1753. 141 1. és Tsötönyi M. Legújabb gazd. munka 1831. 272 1.
180 így kell magyarul neveznünk e helyiségeket; a német „Sonigraum  

„.SruírsiiűjJiszószermti lefordításával csinált niéztér, költőtér, vagy épen mézür, 
költőür mellőzendők, mert nem fejezik ki a fogalmat. A fészek szót használja már 
Baróti Szabó Dávid: Paraszti majorság II. kiad. 331 1., a mézkamrát, éléstárt ugyan 
nem használja, de hogy ezek is jobbak a méztér, vagy épen méz&rnél, arra feles
leges volna csak egy szót is vesztegetni.



közben itt foglalkoznak az idősebb méhek, a melyek megrakodva 
jőnek és letévén terheiket, ismét mennek; az anya csak ritkán, neve
zetesen csak akkor jön ál ide a fiasítással, ha máshol már nem talál 
üres sejtekeL.187

Különben pedig rendszerint a fészekben tartózkodik, melyet a 
röpülő lyuk közelében 188 és lehetőleg a mézkamra alatt szoktak a 
méhek berendezni; a fiatalabb méhek által környezve itt él hivatásá
nak és itt helyeztetik el a virágpor is, jeléül annak, hogy itt van arra 
különösen szükség ; a mézből csak annyit lesznek le a fészek környé
kén a méhek, a mennyi a legközelebbi szükséget födözi, nagyobb 
mennyiséget pedig csak akkor, ha a mézkamra megtelt.189

Ezekből látjuk, hogy a méhek természetének és háztartásuk igé
nyeinek is jobban megfelelnek a lakások, a melyeknek nagyobb ki
terjedése függélyes irányú és így fönt a mézkamra, alatta pedig a fé
szek természetes helyét megtalálhatja.190 A viszonyok által kénysze
rítve azonban, úgy látszik, minden káros következmények nélkül más 
beosztással is megelégedhetnek a méhek, nevezetesen, ha a lakás ala
csony, ellenben vízszintesen nagyobb kiterjedésű (fekvő kaptárak), a 
fészket a röpülő lyuk közelében, az éléstárt pedig e mögött és illetőleg, 
— ha a röpülő lyuk a hosszabb méret közepén állana, — a fészek 
egyik, vagy mind a két oldalán rendezhetik be.

Hogy azonban ez a beosztás nem természetes rájuk nézve, azzal 
mutatják meg, hogy még a legalacsonyabb lakásokban is a lépek felső 
részébe mézet raknak, mintegy kijelölvén ezzel az éléstár természetes 
helyét, melyet csak a szükség által kényszerítve rendeztek be másutt.191

Álló kaptárakban, a mint a megkezdett építkezéssel alább halad
nak a méhek és a felső sejtekben egy kevés méz van, azonnal meg
kezdi az anya is a szaporítást és az építkező méhek nyomában ha
ladva, mintegy sietteti munkájukat,193 mi közben a fölebb kezdett fia-

187 L. Berlepsch Die Biene III. Aufl. 148 I.
188 Dzierzon Bfrd. 1855. 117—118 1.
189 Ebből következik a gyakorlati szabály, hogy ha a méhektől mézet aka

runk nyerni, legkönnyebben érünk czélt, ha ennek felhalmozására fönt nyitunk 
nekik tért, míg ha szaporodásukat akarjuk előmozdítani alul, a röpftlőlyuk köze
lében kell nekik erre helyet csinálnunk.

190 L. Vogel B. Z. 1861. 87 1.
101 L. Dzierzon B. Z. 1846. 72 1., Berlepsch Die Biene III. Aufl. 342 1. és Vogel; 

Die Hgbiene 1880. 68 1.
193 Hogy a Hasítás az először letett pete, mint központ körül koraiakban 

terjeszkednék, — így G. Laycns: E levage des abeilles Paris 1877. 145 !., — a leg
több esetben azért is lehetetlen, mert a letett pete fölött sokszor már nehány 
centimeternyire méz van; való azonban, hogy az anya leghajlandóbb köralakban 
rakni le petéit, valószínűleg azért is, mert így mindig szomszédságban találja a 
betöltendő üres sejtet.
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sítás napról-napra fejlődvén, végre elhagyja bölcsőit s a kiürült sejtek, 
mint az anya tevékenységének körétől távolabb esők, mézzel töltet
nek meg.

így telik az éléstár és követi nyomról-nyomra a fészket, melytől 
rendszerint csak nehány sor üres sejt választja el azt ;193 mig a fészek 
lefelé és oldalaslag addig terjeszkedhetik, a meddig a hasításhoz szük
séges hőmérsékletet föntarthatják és ebből a tekintetből sűrű tömeg
ben lephetik el az építményeket a méhek.

Hogy a fészek állandóan, bizonyos, mértani arányokban is meg
határozható tojásdad alakot tartana,184 az önámítás, mert csak az év 
hidegebb szakában tart a fészek, ha nem is épen tojásdad, de oly 
concentricus alakot, melyben legkönnyebb a szükséges hőmérséklet 
föntartása; ha azonban az idő melegebbre fordul és az előbb fürtbe 
húzódott méhek megbontakoznak : megbomlik a fészek alakja is és 
legfölebb arra néznek a méhek, hogy hézagok ne legyenek benne, 
mert, ha üres lépet teszünk közbe, csakhamar befiasítják azt;195 de a 
fészek alakjával kevésbbé törődnek, a mi ebben az időszakban a 
kaptártól függ és igen különböző lehet; népesebb kaptárakban gyak
ran a tetőtől a talajig, még a leghátsó lépekben is van fiasítás, úgy, 
hogy a tojásdad alakot kihozni teljes lehetetlen volna; 196 sőt néha 
két, egymástól távolabb eső helyen is találunk hasítást,197 mert ilyenkor 
az egész kaptárban egyenlő lévén a hőmérséklet, az anya nem válo
gat a helyben, hanem ott rakja le petéit, a hol üres sejtek állanak ren
delkezésére.

Fekvő kaptárakban az építkezés és fiasítás a röpiilyőlyuk köze
lében indul meg, a mézkamra pedig e mögött, a hátrább eső részek
ben rendeztetik be, amerre egyszersmind az építkezés is terjeszkedik,

Ha e közben a legelő hirtelen megapad, vagy bármi más okból 
beszűnik az építkezés, álló kaptárakban az alsó, fekvőben pedig a 
hátsó és illetőleg a röpülőlyuktól távolabb eső részek beépíttetlenűl 198

198 Ezek képezik a mozgó határvonalat a mézkanna és fészek között, külön
ben pedig arra szolgálnak, hogy ha az idő lehűlne, beléjök húzódván a méhek, 
melegen tarthassák a hasítást, a mi — ha a szomszédos sejtekben méz volna — 
erről az oldalról melengethető nem lévén, a hideg következtében sokat szen
vedhetne.

104 Így F. Gerstung: Das Grundg'esetz dér Brut und Volksentwicklung dér 
Biencn 1890. és Neumann S. Méhész. Közi. 1872. 168—170 1.

19’’ Ezen a módon, vagyis a fészekbe rakott üres lépekkel fokozhatjuk is a 
hasítást és befolyást gyakorolhatunk a méhek gyorsabb szaporodására.

196 L. Dzierzon B. Z. 1891.62—63, 249—250 és 278—279 1., úgy Sötér K. Méhé
szeti Közt. 1893. 8—10 és 177 1.

197 Különösen nem ritkaság ez a mézkamrában, 1. föntebb 187 *
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maradnak és ha ezzel egyszersmind az évad is záródott volna, e ré
szeknek beépítésére csak a következő évben kerül a sor, a mikor már 
többnyire a családi szaporodásra való hajlandóság is jelentkezik, és 
ha igen, ennek befolyása alatt a beépíttetlen hézagokba már herelé
pek is épülnek.1"8 Ez az oka, hogy álló kaptáraidban az alsó, fekvők
ben pedig a hátsó és illetőleg a röpülőlyuktól legtávolabb eső részek
ben találjuk a hereiépeket.

Ha a megoszlásra való hajlandóság erősebben jelentkezik, gyak
ran az egész, még beépíttetlen hézag heresejtekkel épül ki, a mi aztán 
kihat a család jövőjére és oka lehet elpusztulásának is.101

Hogy a fiatal anyák termékenyfilésük évében nem hajlandók a 
rajzásra, már mondottuk ; ez az oka, hogy ily családok az első évben 
rendszerint nem is építenek heresejteket :2(j0 idősebb anyák azonban 
már megtelepedésük évében is újból rajozhatnak, oly családok tehát, 
a melyeknek anyja idősebb, már az első évben és pedig annál több 
hereiépet építenek, minél népesebb a család és minél bővebben van 
az élelem.201

Általában pedig a megoszlás után való vágy első nyilvánulásától 
kezdve és mindaddig hajlandók a méhek herelépek építésére, mig e 
vágyuk kielégítést nem nyer, vagy meg nem szűnik, a mit a herék ül
dözésével adnak értésünkre.202

lsí L. Dzierzon B. Z. 1854. 276—277 1. és föntebb ugyan e czfm alatt 53 *
199 L. Dzierzon Bírd. 1854. 85 1.1 Berlepsch Die Biene III. 147 1., Baist B. Z. 

1886, 107 1. és föntebb I. 6. 131 * Kétségtelen ebből, hogy nemcsak magukra a mé- 
hekre, hanem a gyakorlatra való tekintetből is nagyfontosságú az, hogy a kaptá
raid már az első évben beépüljenek, a miből következik a gyakorlati szabály, hogy 
az újonan megtelepedett családok különösen ebben az irányban kívánnak támo
gatást.

300 L. Dzierzon Bienenfrd. 1854. 77 f, úgy B. Z. 1861. 232 1., 1862. 146 1. és 1881. 
38—39 1., Berlepsch B, Z. 1854. 34 1. és Die Biene III. 147 1., ritka kivételes esel az, 
a mi állítólag 1881-ben történt, hogy az utórajok is építettek hereiépeket, 1. Kühne 
F. Méhész. Lpk. 1881. 148 1., a minek egyébként lehettek különleges okai is.

301 L. Dzierzon Bírd. 1854. 77 és 85 1., úgy Berlepsch: Die Biene III. 147 1. 
Némelyek épen számtani pontossággal akarják tudni, hogy a méhek csak azután 
fognak herelépek építéséhez, miután már 25000 munkás sejtjük van, — így J. G. 
Kanitz: Honig ti. Scliwarmbzucht V. Aufl. 47 1., — a m^azpnban lehet igaz is, nem 
is, a mennyiben némely családok elébb is megkezdik, masok pedig még későbbre 
hagyják a heresejtek építését; több függ e tekintetben attól, hogy mennyi fiatal 
méh kelt már a családban és hogyan mézelnek a méhek; 1. Ilgen B. Z. 1876. 53 1. 
és Illguth B. Z. 1877. 106—107 1.

203 Ehhez képest, az öreg anyával áttelelt családok májustól kezdve a leraj- 
zásig, túlnyomóan hereiépeket építenek; munkás sejtek építésére pedig csak úgy 
bírhatok, ha minden építményüktől megfosztatván, raj állapotba helyeztetnek, s 
ezzel, legalább egy időre, elvesztik hajlandóságukat a rajzásra, 1. Berlepsch: Die 
Biene III. Aufl. 516—517 1. és L. Huber: Die ncue Inützl. Bzucht X. Aufl. 127 1. bár



Midőn az egyéni szaporodás időszaka lej ári s a fiasítás elhagyta 
a sejteket, a kiürült fészekben, az éléstár alatt húzódnak össze tele
lőbe a méhek s a mint a méz fogy, .úgy vonulnak ők is fölebb és fölebb ; 
az új tavasz beköszöntővel pedig ott kezdik a hasítást, a hol épen van
nak és folytatják azt alább, épen úgy, mint az előző évben.

És ez így megy évről-évre; a fészek rendszerint nem terjeszkedik 
az éléstár fölé és viszont ez sem jön  a fészek alá, vagy annak elébe, 
bár — mint már mondottuk ■— épen nem ritkaság, hogy ha a fészek 
egészen megtelt, a mézkamra üres sejtjeibe is kerül fiasítás; ellenke
zőleg pedig, ha az éléstárban hely nincsen, a fészek mellett vagy alatt 
is hajlandók a méhek az élelmi készleteket elhelyezni; mindezt azon
ban csak ideiglenesen, mert, a mint a mézkamrában hely ürül, az 
alantabb elhelyezett mézet és pedig legkésőbb a téli berendezkedés 
alkalmával, át és felszállítják a természetes mézkamrába.203

Miért rendezik be a méhek fészküket a röpülőlyuk környékén, 
a mézkamrát pedig a távolabb eső, különösen a felső részekben ? arra 
nézve megoszolnak a nézetek.

A legtöbben azt tartják, hogy az élelmi készleteket a rablók ellen 
akarják biztosítani, azért rejtik el azokat a röpülőlyuktól legtávolabb 
eső részekbe,204 a mi fölött azonban már csak azért is joggal kétel
kedhetünk, mert ha a röpülőlyuk fölül van, a mézet nem a legtávolabb 
eső alsó részekben, hanem kissé ugyan hátrább, a harmadik, negyedik 
lépen, azonban mégis fölül kezdve helyezik e l;205 a miből kétségtelen, 
hogy a mézkamra természetes helye nem annyira a röpülőlyuktól tá
volabb eső, mint inkább a felső részekben van.

Ugyancsak nem fogadhatjuk készpénz gyanánt Gundelach né
zetét sem, mely szerint a fészek helyének megválasztásánál a hőmér
sékletre vannak tekintettel a méhek, a kaptár közepén, mint a leg
melegebb helyen, rendezvén be azt;200 mert fönt a röpülőlyuktól 
távolabb, melegebb helyet is találnának erre.

Valószínűbb mindezeknél, hogy a fészket, — a hol a család túl

éltkor is, ha gazdagon mézelnek, — épen úgy, mint a rajok, — herelépek építésé
hez kezdenek. A lerajzás után ugyan már hajlandók volnának munkás sejtek épí
tésére is, de mert elegendő építményük van, rendszerint nem építenek; ha azon
ban elszedjük azokat, minthogy fiatal anyjok van, munkáslépeket fognak építeni. 
Ezért oly ritkaság, hogy heresejtekről munkás sejtekre menjenek át a méhek.

™ L. Dzierzon Bienenfrd. 1854, 83 1.
a»4 így már Plinius: Hist. in. natúr. L. X.I. C. 10. 277 L, újabban Stöhr B. Z. 

1845. 59 1.. Hannemann B. Z. 1847. 53 1., Dennler és Günther után A magyar méh 
1887. 56 1., sőt maga Dzierzon is B. Z. 1887. 86 1., 1. még A magyar méh 1887. 124 1.

205 itaden B. Z. 1846. 99 1. és Kirsten ugyanott 100 1.
306 Naturgesch. 34 1.
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nyomó része tartózkodik — azért helyezték a röpülőlyuk közelébe, 
hogy minden ellenséges támadásról azonnal értesüljenek, a mézet 
pedig azért raktározzák el fönt, mert annak ott alkalmasabb helye van.

Különben — úgy látszik — ezen kivfíl más okaik is vannak a 
méheknek, hogy a mézkamra és fészkeknek ezt a viszonylagos hely
zetét föntartsák.

Kétségtelen ugyanis, hogy elébb van szükségük élelemre, sem
mint hasíthatnának; minthogy pedig az építkezés felülről indűl meg: 
a rend és a dolgok egymásutánja is azt követeli, hogy az első sorbau 
szükséges élelem elébb nyerjen helyet, mint a csak másodsorban le
hetséges hasítás.

De szükséges ez a jó  telelés tekintetéből is, a mire határozottan 
alkalmasabb a kaptár felső része, a hol nemcsak legmelegebb van, 
hanem a méz is legjobban, különösen pedig folyékony állapotban 
tartja magát, mig az alsó részekben nemcsak hamarább megromlik, 
de rendszerint meg is czukrosodik, és így — legalább télen — haszna
vehetetlen volna.

Ha tehát e berendezéslől eltérve, a fészket felül, a mézkamrát 
pedig alatta ütnék fel a méhek, őszszel, midőn a fészek kiürül, az 
élelmi készleteket fel a telelő helyiségbe, tavaszszal pedig a hasítás 
megindúltával ugyanonnét ismét ki és le kellene szállítaniok, a mi nem 
csak sok felesleges munkával, hanem az élelmi készletek nagyobb pa
zarlásával is járna; sőt ezen kivfíl vagy igen kora őszszel kellene be- 
szüntetníök a hasítást, vagy pedig télre pecsételetlenül kellene hagy- 
niok a mézet.

Végső oka pedig e berendezkedésnek valószínűleg az, hogy a 
czélt nem korlátozhatja az eszköz; a méhek czélja ugyanis önmaguk és 
fajuk föntartása lévén,307 minthogy az élelem csak eszköz erre, igen 
természetes, hogy nem is szabad a czélt korlátoznia.

201 Erre vall a méhek tevékenységének minden uyilvánulása; tavaszszal 
még messze van az idő, melyben valamit gyűj illetnének, de a fiasítást már is meg
kezdik; ha üres sejtekben szükség áll be, a gyűjtő méhek vesztegelnek, de a fiasí- 
tás — a menynyire a viszonyok engedik — folyamatban marad; sőt az anyához 
való nagy ragaszkodásuk, különösen, hogy az éhséggel küszködve, az anya szá
mára tartják fönn az utolsó csöpp mézet, szintén csak a szaporodásra való tekin
tetből magyarázható meg. '

Hogy bő mézelés alkalmával kidobálják a fiasítást a méhek, — 1. Réaumur 
Physic. oec. geseh. d. B. 298 —299 L, úgy Guudelach B. Z. 1856. 1881. és Kiss J. Népsz. 
m. kv. 4 L, — az igaz. de csakis a hímnemű Hasítást — 1. Dzierzon B. Z. 1846.431. — 
és ezt sem azért, mintha talán az élelmet elébe tennék a szaporodásnak, hanem 
mert ily körülmények között a munkások korlátolt szaporodása és rohamos pusz- 
túlása következtében meggyengülvén a család, lemond a megoszlás iránt táplált 
hajlamáról.
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Már pedig, ha a méhek főnt kezdenék a hasítást és alája raknák 
az élelmi készleteket, gyakori eset volna, hogy épen ezek állanának 
útjában a szaporodásnak; így azonban, a mint a méhek háztartásukat 
berendeztek, nemcsak lehetetlen az, de sőt gondoskodva van arról is, 
hogy a mézkamra a fészek rovására túl ne Lerjeszkedhessék, a mire
— úgy látszik — szükség is van, mert a méheket oly ellenállhatatlanul 
ragadja ösztönük a gyűjtésre, hogy ha igen gazdagon mézelnek, pár 
nap alatt megtöltenek minden üres sejtet s a felhalmozott készletek 
akadályozzák az anyát a szaporításban is.

Midőn tehát a természet az éléstár helyét fölül, a fészekét pedig 
alatta jelelte k i : nemcsak az élelmi készleteknek megfelelőbb és biz
tosabb eltartása, nmnkakimélés és a méhek jobb telelése tekinteté
ből, hanem világbölcseleti szempontból is a leghelyesebben járt el.

3 .  A  h a s í t á s  é s  g o n d o z á s a .

Ha az anyát emberi felfogással ítélnénk meg, szívtelennek, go
nosznak kellene őt tartanunk, mert letevén és megragasztván petéit a 
sejtekben,20á feléjük sem néz többé, hanem az ivadék gondozását
— főrangúak módjára — teljesen a munkásszemélyzetre bízza.

jós Hogy a méheknél is, mint a rovarok legnagyobb részénél, a letett peték 
a talajhoz vannak ragasztva, tudta már Swammerdamm 1. Bibéi d. NaL. 160 1., 
úgy Réaumur: Physic. oec. Gesch. d. B. 2801., Thorley; MsArocjTjXo-fía t'ord. Unter- 
such, d. Nat, Ord. u. Reg. d. Bienen 1765. 114 1., Neidhart: Prakt. vollst. Auszug 
etc. 1774. 173 1., Fr. Huber’s neue Beob. a. d. B. Bd. I. 72—76 és 162 1. és tudják az 
értelmesebb méhészek csaknem általában, így Gundelach Nachtrag z. Natgesch. 
25 1., Dzierzon Nachtrag 3 1., B. Z. 1852. 74 1., 1854. 74 1., Rationell. Bzucht 1878. 10 
1., Fuckel: Meine Bzucht II. Aufl. 54—56 1. * alatt. Baldenstein B. Z. 1852. 142 1., 
Scholtisz B. Z. 1853. 160 1., Hofmann B. Z. 1854. 248 1., dr. Leuckart B. Z. 1855. 204 
L, Kleine B. Z. 1857. 169-170 1., Obed B. Z. 1859. 59—60 1., Berlepsch Die Biene III. 
297—2991., Vogel Die Hgbiene 1880. 35 1., G. Ulivi: Le api non transportani le uova. 
Torino Stabil. Artist. Letter., évsz. nélkül.

Mielőtt azonban megállapíttatott,hogy az anya szabadakaratúlag szaporítja 
a nő- vagy hímnemet, igen el volt terjedve a nézet, hogy a petéket a munkások 
helyezik át nemeiknek megfelelő bölcsőkbe, vagyis, hogy a méhek szintúgy, mint 
a hangyák, szabadon hordhatják petéiket egyik sejtből a másikba, 1. föntebb Hl. 
12. 13S* úgy Steimetz: Abhandl. u. Eríahr. d. fránkisch. ph. ök. Bgesellsch 1772. 
83—84 és 89—91 1., Christ: Anweisung z. Bzucht 1809. 43 1., újabban Kaden B. Z. 
1851. 47 L, hazánkfiai közül pedig Káló P. A méhtart. m. 33 1., Czövek I.: Legújabb 
s haszn. m. kv. 6—7 1., Szarka S.ízletes méhteny. 19 1., sőt így gondolkoznak még 
most is Kiss J. Népszer. m. kv. 50 1., Sajó K. Térni. tud. társ. Közi. XVIII. köt. 197. 
fűz. 12 1. és Csíki J. Méhészeti Közi. 1888. 108—109 és 1889. 7, úgy 61 és 73 1.

Mások szerint pedig, ha a petéket nem is, az álezákat szokták áthelyezni, kü
lönösen pedig, hogy a királyi bölcsőkbe, a melyekbe az anya nem hajlandó petéket 
rakni, mindig a munkás méhek Lennének álezákat, így Erdmann Hülfreiclfs Ali-
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A fiatal nemzedék tehát dajkák ölében ébred az életre és azok
nak gondozása alatt fejlődik k i; szinte csodálatos, hogy] ennek daczára 
mégis annyira ragaszkodnak anyjukhoz a méhek.

Ha azonban az anya nem törődik az ivadékkal, annál nagyobb

weisung z. Bzucht 1804. 22—23 L, Spitzner Korbbienenzucht III. Auíl. 37 és 58 L, 
Klopíleisch u. Kűrscliner: Die Biene u. d. Bzucht 381., Kadeu B.Z. 1851. 471., Gun- 
delach: Naturgesch. 65—66 I., J. M. Dollinger: Die Bzucht II. Auíl. 15 1,, sőt Sa- 
muelson is Die Ilonigbiene 1862. 9 1.

Mindez képzelődés, vagy legalább is csalódás! a mennyiben némelyek a 
méhek rág’ói között látott viaszlemezeket, vagy a peték üres hüvelyeit nézték 
petéknek; de sokakat megtéveszthetett az is, hogy ha az anyátlan méhek hasítást 
kapnak, nem csak ezen, hanem másutt is hajlandók anyabölcsőket alakítani 1. 
Rothe B. Z. 1849. 182 1,, a melyekbe néha a tojó munkások petéket is raknak, 1. 
Csíki M. Közi. 1889. 7, 61 és 63 1., mert maguk a peték oly erősen vannak a sejtek 
fenekéhez tapadva, hogy sérelem nélkül nem mozdíthatók.

Talán szükséges is ez, mert különben a parányi nyűvecske nem is bírna 
kibontakozni a petéből, s maga után vonszolván annak hüvelyét, addig vergőd
nék a sejtben még ki nem hullana; legalább bizonyos az, hogy a sejtekbe megra- 
gasztatlanúl helyezett petéket kidobálják a méhek, 1. Iloffmann B. Z. 1859. 44—45 
1., dr. Bessels B. Z. 1868. 38—40 1. és Sötér K. Méhészeti Közi. 1889. 77—78 i.

Ha tehát sérelem nélkül ki is vehetnék a sejtekből a petéket a méhek, ezen 
kívül képeseknek kellene lenniük arra is, liogy azokat más sejtekben megragaszt
hassák, a mire azonban alkalmas ragasztóval nem rendelkeznek, mert maga a 
méreg is hamarább szárad be, sem mint a vele bevont petét másik sejtbe helyez
hetnék a méhek, az pedig, hogy lenyelvén a petéket, végbelük nyílásán át tennék 
le a sejtekbe, — így Ch. Gaurichon Apiculteur 1875. 1. sz., — képtelenség. Nem is 
látta soha senki a peték áthelyezését, 1. Christ. Anweisung z. Bzucht 43 1. és Ber- 
lepsch Die Biene III. 298 1., s a melyeket az anya esetleg a talajra hullat, ott vesz
nek el.

Az álczák ugyan mozdíthatók volnának, a ki azonban ismeri gyöngéd szer
vezetüket és tudja, hogy a mivel csak érintkeznek, mindenhez erősen tapadnak, 
szintén lehetetlennek találja, hogy azokat sérelem nélkül áthelyezhetnék a méhek, 
1. Dzierzon B. Z. 1852. 74 I.

Hogy pedig csakugyan sem petéket, sem áíczákat át nem helyezhetnek a 
méhek, semmi sem tanúsíthatná meggyőzőbben, mint az, hogy midőn ez rájuk 
nézve a legnagyobb fontosságú volna, kísérletet sem tesznek az áthelyezéssel. így 
ha kora tavaszszal hirlelen hidegre fordul az idő és a méhek kénytelenek szoro
sabban összehűzódni, veszni hagyják a hasítást, a melyet be nem„takarhatnak, a 
helyett, hogy annak legalább egy részét magukkal, fölebb vinnék.

Véletlen meganyátlanodás eseteiben a munkásélteket alakítják át királyi 
bölcsőkké, a helyett, hogy a petéket vagy áíczákat a sokszor készen álló, vagy az 
anya elveszte után első felindulásukban alakított királyi bölcsőkbe helyeznék át; 
ha az anya neveléséhez szükséges hasítást a legalkalmatlanabb helyre, például a 
kaptár talajára tesszük, nem visznek fel semmit alkalmasabb helyre, hanem le
szállanák a hasításhoz és ott alakítanak anyabölcsőket, 1. KleineB.Z. 1858.206—2071.

Többen kísérlet czéljáből petéket és áíczákat szabadon helyeztek el az 
anyátlan méhek lakásába, jóllehet azonban meglátszott rajtuk, mennyire óhajta-
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ragaszkodást tanúsítanak az iránt a munkások, a melyekre a dajkál- 
kodás fáradságos teendői várnak.

Alig hogy az anya tovább haladt, vastag rétegben lepik el az ál
tala betöltött sejteket, oly meleget gerjesztve, a minő a peték kikelé
séhez szükséges,209 mire az embryo fejlődése csakhamar megindúl, 
miközben apródonként felemészti a pete fehérnye tartalmát és ennek 
következtében a megfeszült hártyaburkolat enged s a vízszintesen álló 
pete alákonyúlván, a sejt fenekére fekszik.

A harmadik 24 óra lejárta előtt már mozogni kezd az embryo s 
a méhek egy kevés élelmet helyeznek a pete körűi, mire csakhamar 
felhasad a külső hártya és a parányi nyüvecske kiválik, helyet foglal
ván a számára készített élelemben,210 a méhek pedig kitakarítják a 
peték megürült hüvelyeit, a melyek a viaszpikkelyekhez hasonló fe
héres foszlányokban hullanak a talajra.

Ezzel azonban nem ér véget a dajkaszerepre hivatott munkások 
teendője, sőt voltaképpen csak most kezdődik az, mert a fiatalok 
táplálékot várnak tőlük, a melegen tartáshoz tehát most már az élel
mezés gondjai is járulnak. Az apróságok első időszaki eledele az a 
bizonyos, gazdag fehérnye tartalmú nyálká, az úgynevezett tápnyál, 
a rnelylyel föntebb már megismerkedtünk.

nának magukon segíteni, sem a petékkel, sem az álczákkal nem bírtak boldogulni, 
1. Berlepsch B. Z. 1856. 22—23 1. és Die Biene III. Aufl. 298^299 L, b. Ambrózy B. 
A magyar méh 1883. 81 -82 1. és Sötér K. Méhészeti Közi. 1889. 77—78 1. Valóban, 
ha a méhek akár a petéket, akár az álczákat áthelyezhetnék, sok minden máskép 
fogna történni és talán nem is volna ritkaság, amit Kritz képzel, — 1. Die aufgedeck- 
ten Brutgeheimnisse 1842. 44 1., — hogy a meganyátlanodott méhek más kaptá- 
rakból szereznének alkalmas hasítást auyanevelésre.

Más kérdés az, hogy valami rendkívüli módon, például, ha azok testükön 
megtapadnának, juthatnak-e a munkások közvetítésével peték vagy álczák vala
mely sejtbe, — a mit, bár Dzierzon B. Z. 1873. 257—258 I. és Vogel ugyanott 281— 
285 1. kétségbe vonnak, B  a Bztgban Rothe 1849. 182 1., 1857. 58 1.. 1862 77 1., Lieb 
Helen 1858. 57 L, 1859. 142-143 1. Balzer 1863. 179-180 1., Sununer 1866.2471., Köb
lei’ 1867. 194—195 ]., Grimm 1867. 222 1., Hilbert E. 1873. 233-239. 1. által közlőtt 
esetekkel szemben absolute lehetetlennek nem mondhatunk, — így Fisclier is B. 
Z. 1863. 20—21 1., — ámbár sok eshetősége forog fönn a csalódásnak is, mert lehet
nek a családban tojó munkások, 1. Kleine B. Z. 1858. 206—207 1. és L. Huber B. Z. 
1881. 14 1., sőt lehettek a sejtekben észrevétetlenül maradt régi peték is, 1.1. 7 .159* 
és Dzierzon B. Z. 1884. 194 1.

sós Hogy azonban a munkások, — mint az Angliai méheskert 39 1. — vagy a 
herék, mint Van dér Groen és dr. Morris mondják, 1 madarak módjára ülnének 
a petéken, az mese, mely még Aristotelestől származik. 1. Hist. animal. L. V. G. 
22. 949 1.

210 L. Fr. Hubers néul Beob. a. d. B. Bd. I. 162—163 1., úgy Berlepsch Die 
Biene HL Aull, 75—76 1. és Vogel B. Z. 1890. 242 1.

45
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Maga a fiasítás gondozása igen egyszerű dolognak látszik és sem 
a méhek eljárásába, sem a táplálkozás titkaiba mélyebb betekintést 
nem enged ; a íias lépeket megszállva tartó méhek sorjában látogatják 
a sejteket és fejükkel beléjük hatolván, élelemmel látják el az álczá- 
kat;211 midőn pedig visszahúzódnak belőlük, csekélyes nedvet látunk 
csillámlani a sejt fenekén, melyben az álczák félkörbe kanyarodva 
foglalnak helyet.212

Az álczák teste fehér, a szertelen felhám lágy és fehérnye tartalmú 
nedvvel — valószínűleg vérrel — van beivódva,213 csak a szájrészek 
keményebbek ; ezek közűi a felső ajak és állkapcsok s ezekkel szem
ben az alsó ajak saját állkapcsaival, valamint a közbeeső száj, nagyító 
segítségévelj ól megkülönböztethetők, mig a szemek csak mint lencse
alakú kidomborodások látszanak két oldalt.

Az orsóidomú test — nem számítva a főt és a végcsúcsot — 12 
gyűrűből á ll; két vége tompa kúpba fut össze s tagjai, függelékei nem 
lévén, az álczák csak testük megnyújtása és összehúzásával változ
tathatják helyeiket.

Belsőleg az idegrendszer, továbbá a lélegzés és különösen a táp
lálkozás szervei fejlődöttebbek, mindezek azonban több tekintetben 
különböznek a kifejlett rovarok eme szerveitől. Az idegrendszer a 
fő idegduczából, vagyis agyvelőből és ezzel összefüggésben 12 ideg
csomóból áll, a melyek — épen úgy, mint a kifejlett rovaroknál — 
páros idegfonallal vannak összekötve; ezeknek elsejéből az átalakulás 
folyamában a garat alatti idegduez, a következő 5-ből, az összekötő 
idegfonalak megrövidülésével a tor, a többi 6-ból pedig hasonló mó
don az altest idegduezai fejlődnek.

A légcsőhálózat igen egyszerű és a testben szétágazó vékonyabb 
csövekből áll, melyek a testgyűrűk két oldalán nyíló légtorkok útján 
közlekednek a külső levegővel; az első és utolsó gyűrűn, épen úgy. 
mint a végcsúcson légtorkok nincsenek.214 *

Legjobban vannak kifejlődve a táplálkozás szervei és ezekre 
van egyszersmind a legnagyobb szükség is, mert az álczák életének 
egyetlen czélja a kifejlődés s ha 24 óráig nem pótoltatnék felemésztett 
táplálékuk, mindnyájan elpusztúlnának.315

A táplálkozás csatornája, mint vékony pső indúl befelé a szájból

211 L. I. Riem: Bemerkungen d. ph. ök. Bienengesellsch. z. Lautern I. 1769. 
1251. és A. G. Schirach Bayerischer Bienen-Meistcr 1770. 68—69 1.

2,2 Fr. Huber’s neue Beob. a. d. B. Bd. I. 161 és 166 1.
2«  Dr. Dönhoff B. Z. 1858. 156 1.
2'4 Fischer B. Z. 1871. 148—151 1.

Dr. Dönhoff B. Z. 1859. 278 1.
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és — a nélkül, hogy mézgyomorrá tágúlna — közvetetlenűl megy át 
az emésztő gyomorba, a mi abban különbözik a kifejlett rovarok 
gyomrától, hogy vakon végződik, vagyis a végbéllel és illetve ennek 
a szabadba szolgáló nyílásával összeköttetésben nem áll; nincs is erre 
szükség, mert az álczák első időszaki tápláléka -  mint tudjuk — az 
emésztésen már keresztül ment és így teljesen assimilálódik ;3IC nem 
is lehetne ez másképen, mert az álczák el nem hagyhatván bölcsőiket, 
kikerülhetetlen volna, hogy ürülékük eledelükkel vegyüljön.

Mig a fejlődés tart, csupán a Malpighi-féle edények által elvá
lasztott nedvek mennek át a végbélbe, de ezek is csak akkor üríttet- 
nek ki, midőn az álczák először megvetkezvén, az emésztőgyomor is 
összeköttetésbe lép a végbéllel, hogy a fejlődés utolsó napjaiban ma
gukhoz vett virágpor emészthetetlen maradványait letehessék, s a 
barnás pép alakjában visszahagjmtt ürüléket csak a bölcsőnek kiürü
lése után takarítják ki az erre hivatott munkások.at7

Végre nem hagyhatjuk megemlíttetlenűl, hogy az álczák alsó 
ajakán kisded bimbó alakú, fonáleresztő készülék van, hasonló a se
lyembogarak, vagy általában oly rovarálezák eme szervéhez, melyek 
a bábálom alkalmára gubóval veszik magukat körűi; a fonáleresztő- 
höz pedig mirigyek csatlakoznak, ezek szolgáltatják nedv alakban azt 
az anyagot, melyből a bölcsők kibéleléséhez szükséges fonalat eresztik 
az álczák.21S

Maga e nedv sűrű, nyúlós és túlnyomó részben chitinből áll,818 
a levegőn hamar megszilárdul, de még sem oly gyorsan, mint a selyem, 
mert szálakra nem gombolyítható, hanem finom hártyává olvad össze 
és mint ilyen tapad a sejtek falához ; górcső alatt azonban a fonál
szálak jól felismerhetők benne.216 217 218 * 220

216 L. K.F. Burdach Physiologiell. Ausg. Bd. 1.237 1. ésdr. Leuckart B. Z. 1855. 
209 L, 1881. 214 1., valamint Die Anatomie d. Biene 1885. 25 I. Az a sárgás valami 
tehát, a mit Swammerdamm az álczák alatt talált és ürüléküknek tartott, — 1. 
Bibe! d. Nat, 103 1., — ha csakugyan álczák és nem bábok alatt találta azt, csak 
ételmaradék lehetett.

217 Dr. Leuckart B. Z. 1855. 212 1. és Die Anatomie d. Biene 24-26 1.
218 Ugyanaz Die Anat. d. B. 24—26 1.
210 Dr. Planta B. Z. 1886. 98—991., Burchardi szerint l ‘8°/0 légeny, tehát mint

egy 12°/o protein-féle van benne B. Z. 1862. 210 1., következőleg nem viasz, mint 
Komiért, Dér prakt. Bzüchter 1876. 18 L, mondja.

220 Swammerdamm Bibét d. Nat. 169 1.
Az álczák szervezetéről és fejlődéséről 1. bővebben Swammerdamm Bibéi 

d. Nat. 163—174 1., Réaumur Physic. oec. Gesch. d. B. 283—294 1., Gundelach: Na- 
turgesch. 49-51 1. Fischer B. Z. 1871. 148-151 1., dr. Leuckart Die Anal. d. B. 24— 
26 L, valamint Kirby u. Spence, Rurmcistcr, V. Graber és más rovartani munkák 
ide vonatkozó helyein.

45 -
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Hogy az álczák fejlődése az élelmezéstől és a fészekben uralkodó 
melegtől függ, már mondottuk ; minél bővebb az élelmezés, és minél 
magasabb a hő, annál hamarább végződik be a fejlődés, miközben 
eleinte félkörbe kanyarodva feküsznek az álczák a sejt fenekén és a 
mint fogyasztják az oda készített élelmet,221 ahhoz képest húzódnak

1 Z 3 H- 5 0 7

(54-. ábra.) A  méhek fejlődése.
z. pete, 2 ., y . } 4 ., j . ,  6 ,, 7 . fejlődő álczák, 8 , kifejlett álcza, 9.

utána, körben a sejt prismaticus tengelye körűi;222 az 5-ik napon azon
ban felemelkedvén a sejt fenekéről, fővel kifelé egyenesre nyújtózott 
helyzetet foglalnak el.

Ezzel megváltozik az álczák élelmezése is és innét kezdve már 
nem tisztán, hanem többé-kevésbbé megemésztett virágporral és méz
zel, a hereálczák pedig nyers virágporral is megvegyítve kapják a táp
nyálat, eledelük tehát nem folyadék, hanem ritkáspép, a minek nagy
része a dajkák gyomrából kerül ki és az álczák testén áttetsző sárgás 
színe nyomán a táplálkozás csatornájában is felismerhető.223

A méhek tehát — épen úgy, mint más állatok — az élet első

221 Dr. Dönhoff szerint az álczák mellé annyi élelem van készítve, a mennyi
vel 1 napig beérhetik, B. Z. 1859. 278 h, ennyi ideig tehát, meleg helyen éleiben 
marad a Hasítás méhek nélkül is.

822 A méhek tenyésztésével foglalkozók nag5r része azt hiszi, maga Réaumur 
is azt hitte, hogy az álczák mozdulatlanul feküsznek a sejtekben, 1. Physic. oec. 
Gesch. d. B. 291—292 1., ugyanígy Christ Wörterbuch 1807. 911., a mi azonban té
vedésnek bizonyult, mert bár lassú, de folytonos körforgásban vannak és Huber 
F. szerint 22 perez, így neue Beob. a. d. B. Bd. I. 166 1., dr. Dönhoff és Berlepsch 
szerint pedig 2 óra alatt tesznek egy fordulatot 1. B. Z. 1854. 186 1. és Die Biene 
III. Aufl. 76 1., a mit saját tapasztalásom alapján azzal egyenlítek ki, hogy fiatalabb 
korukban lassabban, később gyorsabban haladnak.

Hogy az álczák az eledel után húzódnak, a mit szájuk körül egyre emészte
nek, — így Kirby u. Spence; Einleitg. i. d. Entomolögie Bd. II. 164 1. és Leuckart 
B. Z. 1855. 209 1., — az kétség tárgyát sem képezheti. .

223 Hogy az álczák más táplálékot kapnak az első időszakban, mint később 
rég tudvalevő dolog, nevezetesen tudta ezt már Réaumur Physic. oec. Gesch. d. 
B. 285—286 1., Schirach: Bayerisch. Bmeister 1770. 69 1., úgy Sickler Die Bzucht. 
Th. I. 1808. 59 1., a miről meg is győződhetünk, mert az első 4 napban egészen 
fehérek az álczák s ha felbonczoljuk őket, nyomát sem találjuk bennök a virágpor
nak, mig az 5 napos álczák már sárgák, mert gyomrukban sok a virágpor is I. dr. 
Leuckart B. Z. 1855. 209 1. és dr. Dönhoff B. Z. 1856. 118 1., 1. még föntebb IX. 2.191 *

8 S
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időszakában táplálékul szolgáló anyatejet, a fejlődés előhaladásával 
elvonják a kicsinyektől és azokhoz az eledelfélékhez szoktatják őket, 
a melyekkel, mint kifejlett rovaroknak, táplálkozniok kell.

így táplálkoznak az álczák még 36— 48 óráig, illetőleg mindaddig, 
inig fejlődésük bevégződvén, az eledelt visszautasítják, a mi a mun
kásoknál a 6-ik nap végével, vagy a 7-iken, a heréknél pedig 12— 16 
órával később következik be, mire a bölcsőt vékony viaszréteggel von
ják be, vagy mint a gyakorlatban mondjuk, lepecsételik a fiúsítást gon
dozó méhek.334

A munkások bölcsői laposan, a heréké pedig nagyobb méretük
nek megfelelőleg vastagabban és feltűnő kidomborodással födeleztet- 
nek be; a födelek után tehát tájékozhatjuk magunkat, hogy váljon 
munkás vagy hereflasítás van-e a bölcsőkben, még ha az elébbi ki
vételesen here, az utóbbi pedig munkás-sejtekben állana is.235

Felmerült az a kérdés is, hogy miért zárják le a méhek az át
alakulásnak induló álczák bölcsőit?

Némelyek azt hiszik, hogy a levegőtől kell a bábokat ekként 
megvédeni,326 a mi azonban ellenmondásban áll azzal, hogy a 
báboknak is szükségük van levegőre237 és mert a bölcsők födeleit

224 A fias sejtek födele azonban nem tiszta viasz, mint a mézes sejteké, ha
nem itatós papirhoz hasonló taplós, porosus anyag, melyben górcső alatt a viaszon 
kívül nagyobb mennyiségű hímpor-sejtek, illetve azoknak többé kevésbbé meg
emésztett maradványai ismerhetők fel; vegyileg megvizsgálva, csak 57'60°/0 viaszt 
tartalmaz, a többi viz és oldhatatlan anyag, — 1. dr. Planta B. Z. 1884. 25—26 1. — 
a mit különben tudott már Mussehl, Anweisg. z. Lüft. Bzucht 159—160 1. és Botbe 
is Korbbienenzucht III. Aufl. 53 1. Dr. Planta azt hiszi, hogy a hímpor emésztetlen 
maradványait gyomrukból merítik és vegyítik a viaszszal a méhek, részint gazdál
kodás tekintetéből, részint azért, hogy a födelek porosusak legyenek és a levegőt 
átbocsássák. B. Z. 1884. 26—28 1. és 1887. 122—124 1.

Dzierzon azonban túlhajtásnak tartja ezt s a mézes és flas sejtek födele kö
zött mutatkozó különbségeket abban keresi, hogy az előbbiek új viaszszal ragasz
tatnak le, az utóbbiakhoz pedig a sejtek szegélyéből vagy a szomszédos lépekből 
szedett régi viaszt használnak a méhek; minthogy pedig a régi sejtfalak sok szö
vedéket tartalmaznak a bábok ingeiből, igen természetes, hogy a födelek poro
susak, a hímpor maradványok pedig a bábok ürülékéből kerülnek ki, a mivel 
néha a sejtfödelek is be vannak fenődve. B. Z. 1885. 25—26 l.Dr. Planta ezzel szem
ben föntartja véleményét, a többi okok között különösen azért is, mert a rajoknak 
nincs régi viaszuk és mégis hasonlóan födelezik be a fias sejteket, 1. B. Z. 1886. 
97—99 1., szóval a vita eldöntetlenül maradt és mi is nyílt kérdésnek hagyjuk ezt.

222 A kivételeket 1. 496 1.
226 így Christ Anweisung z. Bzucht 1809. 45 1., Unhoch, Anleitg. z. w. Ii. d. B. 

Th. II. 1823. 58 1., úgy Káló P. A méhtart. m. 35—36 1. és Csíki I. Méhészeti Közi. 
1889. 73 1. és 1895. 12 t i

225 L. föntebb VIII. 2. 108 *
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leszedhetjük a bábok életének koczkáztatása nélkül,'528 rá is mond
hatjuk, hogy tévedés.

Minthogy többrendbeli tapasztalások szerint azokból a sejtekből, 
melyeknek födele eltávolíttatott, bábingeik szövése alkalmával ki
hullottak az álczák,231' valószínű, hogy a befödelezés egyrészt biztosítja 
azokat a kihullás ellen; másrészt azonban szükségesnek látszik az még 
abból a tekintetből is, hogy a fejlődő álczák a hő ingadozásai ellen 
jobban védve legyenek és hogy maguk a méhek is szabadon járhas
sanak a bölcsők fölött, a mi — ha nyitva volnának, — a bábok nyu
galmának háborgatása nélkül alig történhetnék.330

Annak oka pedig, hogy a heresejteket d om b orú *  födelezik be a 
méhek, bizonyára az, hogy a heréknek elegendő helyük legyen a 
tökéletes kifejlődésre; a heresejtek ugyanis rendszerint munkás-sejtek
kel megvetett alapokon, vagyis a munkás-lépek alábbvezetésével 
épülnek, ha tehát annyira nyújtanák a méhek a sejtek falait, hogy 
lapos befödelezéssel is megfeleljenek a herék testméretének, a lép- 
közök, — melyeknek szélessége a munkás-lépek után van kimérve, 
— oly szűk® maradnának, hogy sem az anya, sem a méhek nem 
járhatnának behnök szabadon; úgy segítenek tehát e bajon, hogy a 
heresejteket a szükségesnél valamivel sekélyebbekre építik, azonban 
domborúan födelezik be, mert a hol a munkás-sejteknek nem lehet 
a szükséges mélységet megadni, — mint láttuk, — még a munkás 
hasítást is domború födél alá veszik a méhek.331

De szükségesnek látszik ez a herékre nézve azért is, mert tompa 
rágóikkal nehezebb volna a lapos födelet felnyilniok, — a mint hogy 
valóban, ha laposan födeleztetnek be, igen gyakran bölcsőikben is 
vesznek.333 328

328 0. Rőtbe Korbbienenzucht III. Auíl. 49 1.
229 Már Swammerdamm Bibéi d. Nat. 167 1., újabban dr. Dönhoff B. Z. 1859. 

77 1. és Dzierzon B. Z. 1885. 26 1., ennek oka pedig Dzierzon szerint az, hogy az 
álcza nem találván a sejt födelét, a melynél a bábing szövését kezdeni akarja, 
addig nyújtózik, keresve azt, míg végre kihull a sejtből.

230 Néha találunk a befödelezett Hasítás között egyes, sőt hosszabb sorokban 
álló sejteket is, a melyekről hiányzanak a pecsétek s a többé-kevésbé érett bábok 
violaszínű szemekkel kandikálnak ki belőlük; némelyek azt hiszik; hogy ezek 
nem is voltak bepecsételve, — így Mehring B. Z. 1860. ÍS2—134 1., — a mi azonban 
tévedés, mert e sejtek pecsétjeit a viaszmolyok túrtákfef, árm.elyek, ha nagyon el
szaporodnak, beveszik magukat a íias lépekbe is, 1. Hübler B. Z. 1857. 6 1., Kleine 
B. Z. 1860. 171- 172 1. valamint Keding ugyanott 172—173 1. és nagy rongálásokat 
tehetnek azokban is.

231 L. X. 2. 138'
232 L. föntebb IV. 1. 87 * Ha a heresejtekben kivételesen munkás Hasítás van, 

laposan födeleztetnek be, 1. Gundelach B. Z. 1855. 27 1. és Vogel B. Z. 1878. 305 1.,
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A bölcsők födeleit a sejtfalak körül kezdik építeni a méhek, 
akként, hogy a vastagabb szegélyt vékonyabbra nyújtván, befelé 
hajtják és körben haladva, mindég beljebb vezetik azt, mig végre csak 
egy kis nyilás marad középett. a mit aztán csodálatos ügyességgel 
tudnak egy hozzá szabott vékony viasz-lemezkével leragasztani.233

A bepecsételt hasítással szemben a munkások teendői csupán a 
melegentartásra szorítkoznak; minél inkább közeledik kifejlődéséhez 
a hasítás, a napnak fordítva, annál sötétebb színt váltanak a sejtek, 
— feltéve természetesen, hogy az építmények újak, — mert ha öregek 
úgy csak néhány bölcső felnyitásával tájékozhatjuk magunkat a fejlő
dés előhaladása iránt.

Addig is azonban, mig a fejlődés bekövetkezik, vessünk egy pil
lantást a bölcsőkbe és lássuk, mi történik bcnnök.

A mint a bölcsők befödelezteltek, az álczák bábingeik megszövé
séhez fognak, a mihez a munkásoknak 36, a heréknek pedig mintegy 
48 órára van szükségük; kezdik pedig a szövést a födél alatt, folytatják 
az oldalakon és ha itt végeztek, megnyúlva, fejükkel befelé, kétrét 
hajolnak és kibélelik a sejt fenekét is, — mire ismét visszafordulnak 
elébbi helyzetükbe.

Rövid pár óra múlva összehuzódik és megvetkezik az álcza, 
minthogy pedig ezzel kapcsolatba lép a gyomor is a végbéllel: egy
idejűleg kiüríti az emésztetlent, a mi a fejlődés utolsó napjaiban 
magához vett virágporból gyomrában visszamaradt és mint báb, az 
átalakulás csodálatos álmába merül-.3!

A bábok (1. 54. ábra 9. sz.) — ide nem értve fehér színüket, — 
hasonlítanak a tagjaiktól megfosztott méhckhez, és mozdulatlanul 
feküsznek bölcsőikben; életerejük azonban valami bámulatos, a meny
nyiben -(-25— 30 fok melegnek kitéve, életjeleket adnak oly bábok is, 
a melyeken már a feloszlás jelei mutatkoznak.235

A metamorphosis belső folyamát mély titok homálya födi; 
a mit észrevehetünk, csak az, hogy az 5-ik és 6-ik gyűrű között 
mélyebb bemetszés keletkezik, — mire aztán az 1 -5  gyűrűből kép

nyilvánvaló tehát, hogy a domború födelekkel tulajdonkép a sejteket toldják 
meg a méhek.

333 L. Gundelach Natuj-gesch. 21 1. és Kleine B. Z. 1860. 172 1.
234 L. dr. Leuckart B. Z. 1855. 212 1. és 1881. 214—215 1., tehát téved dr. 

Schmarda, hogjr az álczák szájukon át ürítenék ki gyomruk tartalmát! — 1. Die 
Zoologie Bd. II. 185 1.; maga dr. Leuckart is eleinte ezt hitte, 1. B. Z. 1855.109 1., — 
de meggyőződvén a valóságról, módosította nézetét.

333 L. dr. Dönhoff B. Z. 1856. 139 1. úgy Kleine B. Z. 1867. 3 1. és tapasztaltam 
ezt én is.
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zödnek a tor és függelékei, a következőkből pedig az altest, annak 
végcsúcsával és illetőleg a nőnemnél a Mánkkal együtt.33”

Harmadnapon újból vetkőzni kezdenek a bábok és negyednap 
már szabadon van a fő, melyen a szemek, csápok, rágok is ki vannak 
fejlődve, — az alsó ajak fonáleresztő bimbójának helyét pedig az orr- 
mány foglalta el; ötödnapon kibontakozik a tor függelékeivel, a melyek 
közül azonban csak a lábak vannak jobban kifejlődve, de a szárnyak 
még fejlődetlenek.

Hatodnapon már az altest is külsőleg kifejlődődnek látszik, — a 
rovar azonban még fehér és puha; csak a hetedik napon kezdenek 
bámulni a szemek s ez a szín most már napról-napra alább terjesz
kedik, úgy, hogy a 9-ik napon barna az egész rovar és szárnyai is 
határozottabb alakot öltenek.

A 10-ik napon erősen sötétedik a szín és a köztakaró is kezd 
keményedni, a 11-ik napon már elegendő kemény a felület, a 12-ik 
nappal pedig teljesen bevégződik az átalakulás, csupán az altestről 
kell lefejteni a hártyát, mely azt még mindég lepi s ezzel a második 
megvetkezés is véget érvén,237 a most már kifejlődött rovar bölcsőjé
nek megnyitásához lát.

A bölcsők megnyitásánál máskép járnak el a munkások és más
kép a herék; az előbbiek középett rágnak a pecséten egy kis nyílást, 
a mit apródonként annyira tágítanak, hogy végre kidughatják rajta 
fejőket; majd kiszabadítván két első lábaikat és ezekkel a sejt szélébe 
kapaszkodván, néhány sikertelen kísérlet után kiemelkednek böl
csőikből.

Hogy azonban ezt könynyebb elmondani, mint megtenni, az 
természetes; a még gyenge rovarnak nagy fáradságába kerül a ki- 
szabadulás és a melyikben erre elegendő' erő nincsen, bölcsőjében 
vesz, mert a méhek nem nyújtanak neki segítséget;238 így selejtíti ki 
a természet az életre nem való ivadékot már születésénél.

238 jgy Sickler Die Bzuchl Th. I. 1808. 60—61 1., újabban Fischer Gy.: B. Z. 
1871. 148—151 1., mások szerint a 6 végső gyűrűből képződik az altost, a következő 
3-ból a torkas, a többiekből pedig a fő és függelékei, így Unhoch : Anleitg. z. w. 
Kenut, d. B. Tli. I. 1823. 60-63 1., és Kató P. A méhtarfes.g? 1.

837 Gundelach: Naturgesch. 50—51 1. A bábok tehát kétszer vetkeznek meg 
és pedig oly teljesen, hogy a belső részek, nevezetesen a táplálkozás csatornája 
és a légcsövek is meg'hámlanak, s a levetkezett finom szövetek a végbél és illetve 
a légtorkok útján üríttetnek ki, 1. már Swammerdamm Bibéi d. Nat. 163 1., Me- 
rian Maria-Sybilla: Metamorphosis insectorum 1705., újabban dr. Leuckart B. Z. 
1855. 212 1.

238 L. Schirach: Bayerischer Bmeister 1770. 70 1.
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De a melyikben meg volt erre az erő, az szíves fogadásra talál; 
a mint a rovar elhagyván bölcsőjét, egy kissé kifújta magát annak 
közelében, idősebb testvérei azonnal körülveszik, nyalogatják, meg
szárítják szárnyait és élelmet nyújtanak neki, ha alkalmasnak találják 
a munkára; ellenkező esetben ledobják a talajra és kivonszolják a 
lakásból,233— így selejtítik ki a hasznavehetetleneket m agig a méhek.

A herék körülrágják a bölcső domború födelét, mely parányi 
födőcskc alakjában hull alá, s a keletkezett tág nyíláson át kényelme
sen szállanak ki bölcsőikből; ezek nem lévén munkára hivatva, keve
sebbet is követel tőlük a természet.239 240 241 242 243 244

A kikelt fiatal méhek 2—3 napig még a hasításhoz számítandók, 
mert nemcsak hogy semmit sem dolgoznak, hanem még élelmezésük
ről is az idősebbek gondoskodnak;341 a 4-ik nap elteltével azonban 
már a belső munkálatok körül látjuk őket szorgalmatoskodni s ezzel 
átlépnek a munkások sorába.

A 6— 8-ik napon kezdenek röpködni,242 egyelőre csak, hogy 
letegyék a beleikben visszamaradt emésztetlent,243 — annak idejében 
pedig megkezdik a külső munkát is,344 — mig a herék a melegebb 
helyekre húzódva, várják be az első szép napot, hogy röpködésüket 
megkezdhessék.

A mi már most a fiatal királynők nevelését illeti: erre — mint 
tudjuk, — csak szükségből, nevezetesen csak akkor vállalkoznak a 
méhek, ha vagy előre látják, hogy anyjuk megválik a családtól, vagy 
pedig véletlenül vesztik el azt.245

Az első esetben már jóval az an3ra megválása előtt megkezdik a 
méhek a királyi bölcsők alakítását, melyeket az anya készségesen 
szokott betölteni; a második esetben pedig — mint szintén tudjuk, —

239 így Sickler: Die Bzucht Tli. 1. 1808. 61—62 1., Clirist: Anweisung z. Bzuclit 
1809. 50—511., Spitzner Korbbienenzucht III. Auíl. 591. és Kató P. A méhtart. m. 38 1.

240 L. mindezt bővebben: dr. Hanö'B. Z. 1854. 75—77 1. és Wittenhagen B. Z. 
1866. 48—49 1.

241 L. Dzierzon B. Z. 1851. 178 1., Braun B. Z. 1852. 82 1., Klcine B. Z. 1853. 73 
1. és Vogel B. Z. 1880. 26 1. A fiatal méhek tehát nem ismervén lakásukat, haza sem 
is találnak.

242 L. Vogel B. Z. 1891. 139-142 és 172—175 1.
343 Midőn az álczák megvetkezvén, kiürítkeznek, a táplálkozás csatornájá

nak felső részében bizonyos sárgás, áttetsző nyálka marad, ezzel indulnak átala
kulásnak és csak teljes kifejlődés után, a midőn a nyálka már a végbélbe megy 
át, ürítik ki azt, i. dr. Dönhoff B. Z. 1856. 148 1.

244 L. föntebb 76—77 1.
245 L. föntebb 61 1.
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a munkás-fiasításból választják ki a leendő trónörökösöket és ha az 
anya elveszte után csak 24 órával is betekintünk a fészekbe, észre
vesszük, hogy a méhek bizonyos pontokon sűrűbben vannak csopor
tosulva s ha egy kevés füsttel szétriasztjuk őket, felismerhetjük egyik
másik munkás-sejten a királyi bölcsővé való átalakítás nyomait is, 
a mennyiben csésze-alakban vannak kitágítva, a bennük levő álcza 
pedig — épen úgy, mint más királyi bölcsőkben — kényelmesen el- 
nyújtózva úszik az élelemben.

Föntebb nyilt kérdésnek hagytuk, hogy váljon közönyös-e az 
anya kifejlődésére az álcza kora, melyben a trónra kijeleltetett;24B 
itt az ideje, hogy első sorban is erre feleljünk.

Ámbár tekintélyes méhismerők, köztük maga Dzierzonis, ahhoz 
a nézethez hajlanak, hogy ez az ivarszervek kifejlődésére befolyással 
nincsen,246 247 — lássuk, mennyiben igazolják ezt első sorban maguk a 
méhek, másodsorban pedig a tapasztalások.

A mi rég tudva levő dolog, az, hogy a véletlenül meganyátlauo- 
dott méhek rendszerint 2—3 napos álczákból szoktak maguknak 
anyákat nevelni;248 249 250 251 252 az újabb megfigyelések szerint pedig, ha anyjukkal 
egyetemben 4 napnál ifjabb hasításukat is elvesszük, nyugtalanokká 
lesznek;349 néha ugyan kényszerűségből megnyugosznak az idősebb 
álezákban is,350 de ily esetekben nem örömest kezdenek anyanevelés- 
hez, sokszor még anyabölcsőket sem akarnak alakítani:261 mind
ezekkel pedig félreismerhetetlen jeleit adják annak, hogy az idősebb 
álezákhoz teljes bizalmuk nincsen.

Néha az idősebb álczákból nevelt infánsnők már bölcsőikben 
elvesznek,202 ha pedig kifejlődnek, rendszerint kicsinyek, csenevé-

246 L. föntebb 62 1.
247 L. IV. 1. s*
246 Minthogy ily körülmények között a fiatal infánsnő rendszerint a 10 vagy 

11-ik napon hagyja el bölcsőjét, így Dzierzon Rationell. Bzucht 1878. 11 1., Ber- 
lepsch B. Z. 1856 21 1., Rothe: Iiorbbienenzucht III. Anti. 8 1., Vogel B. Z. 1874. 
102—103 1. és Die Hgbiene 1880. 256 1., Lehzen: Haiiptsüche aus. d. Betr. weisz d. 
Bzncht 1880. 69 1. és Rotschütz: Illnstr. Bzuchtsbetrieb II. Aufl. Th. II. 293 1., tudva 
azt, hogy az anya kifejlődése a pete letételétől 16—17 napig tart, bizonyosra vehet
jük, hogy a méhek 2—3 napos álczából nevelték azt. ;■

249 Fuckel: Meine Bzucht II. Aufl. 55—56 1. * alatt és tapasztaltam azt én is.
250 O. Rothe: Korbbienenzucht III. Aufl. 8 1.
251 Berlepsch B. Z. 1856. 21 1. és Die Biene III. Aufl. 72 1., ugyanígy Tanos P. 

Méhészeti Lpk. 1881. 7—8 1.
252 Klopíleisch u. Kürschner: Die Biene u. d. Bzucht 40 1., Berlepsch B. Z. 

1856. 21 1., Schirach szerint pedig az idősebb álczákból semmi sem lesz. Bayeri- 
scher Bmeister 128 1.
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szék,363 olyanynyira, hogy a méhek el sem akarják őket fogadni,264 sőt 
letaszítják az elfoglalt trónról is.'253 * 255 * 257 * *

Többen tapasztalták továbbá, hogy ha az idősebb álczákból 
nevelt anyák testileg ki is fejlődnek, rendszerint nehezen vagy épen 
nem termékenyülnek, vagy ha igen, későbben kezdik a hasítást,260 261 
gyéren szaporítanak267 és hamarább kimerülnek, mint olyanok, 
a melyek fejlődésük első időszakától megfelelő élelmezésben 
részesültek.268

Végre pedig, lia tévesnek bizonyult is az a nézet, hogy a másod
lagos bölcsőkből általában tökéletlenebb anyák kerülnek ki,269 — 
annyi bizonyos maradt mindeddig, hogy ily bölcsőkből gyakrabban 
kelnek apró, hibás anyák,260 a minek okát alig kereshetnénk másban, 
mint, hogy véletlen meganyátlanodások alkalmával többször kényte
lenek a méhek idősebb álczákkal megelégedni,301 — mert primarius 
bölcsőkből, — a melyekben kezdet óta megfelelőleg élelmeztetnek és 
gondoztatnak az álczák, — rendszerint jó l fejlődött és jól is szaporító, 
sőt — a minek nem egy példája merül fel az utórajokban, — épen a 
legkiválóbb anyák kerülnek ki.302

Mindezeknek alapján bizonyosnak kell tartanunk, hogy az álczák 
kora az anyák fejlődésére nézve nem közönyös és hogy a kifejlődés 
annál tökéletesebb, az anya pedig minden tekintetben annál jobb

253 Fuckel Meine Bzucht II. Aufl. 56 I. * alatt, Scholtisz B. Z. 1853. 159 1., 0. 
Bothe: Korbbzucht, III. 10—11 I. és B. Z. 1863. 185—186 1., Uhle: B, Z. 1871. 97 1., 
Semlitscli B. Z. 1872. 178 1., Vogel B. Z. 1878. 303 1., Alberti Die Bzuclit im Blatter- 
stocke 1889. 14 1., hazánkfiai közül Grand M. A magyar méh 1880. 34—36 1. és Ta- 
nos P. Méhészeti Lpk. 1881. 7—8 1.

234 Rőtbe B. Z. 1863. 186 1. és Bahrs B. Z. 1871. 25 1.
233 Rothe B. Z. 1863. 185—186 1., Berlepsch: Die Biene III. 231 1. és Kiss J. 

Népsz. m. kv. 50 1.
236 L. Gravenhorst Dér prakt :Imker. III. Aufl. 1531. és Semlitscli B. Z. 1872.1781.
257 Grand M. A magyar méh 1880. 34 1.
248 L. Gerasch B. Z. 1867. 24 1. és dr. Siebold ugyanott 158 1., Semlitscli mint 

a3e* alatt, Vogel: Jahrbuch d. Bzucht 1873. 123 I. és B. Z. 1878. 306 1., valamint Die 
Hgbiene 1880. 190 és 260 1., L. Huber: Die neue nützl. Bzucht V. Aufl. 213 1., úgy 
Grand M. és Tanos. P. mint 233 * alatt.

339 L. föntebb X. 2. 74 *
260 L. Weygandt: Kleine Beitr. z. Ford. d. Bzucht Th. III, 1891, 60 1.
261 Ezen az alapon magyarázandó meg Tanos P. kísérleteinek az az ered

ménye is, hogy a következetesen másodlagos bölcsőkben nevelt királynőkön, 
már az ötödik nemzedékben az elkorcsosúlás jelei mutatkoztak, 1. Méhészeti Lpk. 
1881. 6 1., — mert ha csak kétszer-háromszor is idősebb álczákból kényszerűitek 
a méhek anyákat nevelni, ennek káros következményei már kimaradhatatlanok.

362 L. Rothe B. Z. lí 60. 245-246 1., Vogel B. Z. 1874. 102—103 és 1878. 303 L, 
úgy b. Ambrózy B. A magyar méh 1881. 7 1. és Grieshaber B. Z. 1889. 53 1.
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lesz, minél korábban feleltetett ki a trónra és illetőleg minél előbb 
nyert oly élelmezést, mely teljes kifejlődéséhez szükséges.203

Szinte különösnek látszik, miért nem választanak a meganyátla- 
nodott méhek petéket az anyák neveléséhez,204 — bár némelyek sze- 
rinL néha ez is megtörténik,2*  — természetes oka azonban ennek az, 
hogy így elveszítenék az időt, melybe a peték kikelése kerül, — a má
sik pedig az, hogy az első 2—3 napi élelmezés az ivarszervek kifejlő
désében semmi különbséget nem okoz.

Dr. Leuckart ugyanis megállapította, hogy a nőnemű méhek ivar
szervei csak a 6-ik nappal indulnak fejlődésnek, következőleg, hogy 
abban semmi hátramaradás ne történjék, különösen innét, sőt már 
az 5-ik naptól kezdve van szükség táplálóbb élelmezésre.306 Ez az oka 
annak, hogy a munkásoknál, a melyek — mint láttuk — az 5-ik naptól 
kezdve kevésbbé tápláló élelmet kapnak, az ivarszervek nem jutnak 
teljes kifejlődésre és ezen az alapon érthetjük azt is, hogy 4—5 napos 
álczákból még mindig nevelhetnek anyákat a méhek, a 6-ilt nap 
azonban oly criticus, hogy azon túl már nem fejlődhetnek az álczák 
alkalmas anyákká, mert nemcsak az ivarszervek indulnak vissza
fejlődésnek,307 hanem e nappal az álczák táplálkozása is megszűnik.363 364 * * 367 368

A tökéletes kifejlődés másodsorban a bölcső terjedelmétől függ, 
mert a méhek nemcsak különös, nagyobb terjedelmű kölcsőket alakí
tanak a királyi ivadék számára, hanem a szerint, a mint az álczák

363 Ebből pedig következik a gyakorlati szabály, hogy habár az anya elvesz- 
tétől számított hetedik, sőt nyolczadik napon is nevelhetnek maguknak fiatal 
anyákat a méhek, a hatodik napon túl csak úgy számíthatunk tökéletes anyákra, 
ha a családnak ifjabb Hasítást adunk, 1. Vogel Die Hgbiene 1880. 260 1.

De a meganyátlanodott méhek első felindulásukban nem is igen válogatnak 
az álczákban és gyakran idősebbeket is választanak anyanevelésre, legalább Dzier- 
zon tapasztalása szerint azokból a bölcsőkből kelnek legapróbb anyák, a melye
ket legelsőidben alakítanak a meganyátlanodott méhek, — I. B. Z. 1875. 190 1. — 
helyesen cselekszik tehát, a ki a legelsőidben alakított királyi bölcsőket pár nap 
múlva kimetéli és petéket vagy fiatal álczákat bocsájt a méhek rendelkezésére, 
mert most már a Hasítás megválasztásánál ők is higgadtabban járnak el.

364 Tudta ezt már Spitzner: Korbbienenzuch III. Aufl. 37—381., Fuckel: Meine 
Bzucht II. Aufl. 54 1. * alatt, Hannemann B. Z. 1859. 205 1., Berlepsch Die Biene IIL 
Aufl. 151 1., Uhle B. Z. 1872. 213 1., Vogel: B. Z. 1878, 303 és 1890 243 1., Günther W. 
Prakt. Ratgeber. 1886. 5 1. és én sem láttam még mlrsgdjagos bölcsőkben petéket.

863 Már Riem u. Werner Dér prakt. Bvater 1798. ÜLI., Morlot Die Bzucht 226 
1. és Dzierzon B. Z. 1861. 177 1.

266 B. Z. 1855. 210., ugyanígy dr. Siebold: Wahre Parth. g'enesis 75—76 1.
367 Dr. Leuckart szerint más állatoknál is a magzat táplálkozásának elég

telensége rendszerint az ivarszervek fejlődetlenségét vonja maga után. L. B. Z. 
1855.210 1.

368 L. Huber Die neue nützl. Bzucht X. Aufl. 5 1.



növekesznek bennük, tovább nyújtják azokat, mig végre, — hogy még 
tágabb helyük legyen — domború födél alá veszik azokat.

A bölcsők külsőjéből azonban^Bbár a különbségek igen szem
betűnők lehetnek, — nem következtethetünk az anya testi fejlődésére, 
mert néha a kisebb bölcsőkből is jó l fejlődött, a nagy óbbakból pedig 
hitvány, kis anyácskák kelnek,269 hanem irányadó a bölcső belseje ; 
e tekintetben azonban igen óvatosak a méhek, mert az álczáltnak 
mindég nagyobb tért hagynak a szükségesnél és nincs is rá eset, hogy 
a bábok megszorúltak volna bölcsőikben.

Néha azonban e tekintetben is kötve vannak a méhek és ily ese
tekben igenis korlátozhatja a bölcső a kifejlődést is ; nevezetesen le
hetséges ez, ha a méhek oly annyira fejlődött álczákból kénytelenek 
anyákat nevelni, a melyek már csaknem az egész sejtet kitöltik, úgy, 
hogy a sejtfalakat mélyebben lerágni és a bölcsőt kellőképen meg- 
bővíteni nem lehet,270 és minden esetre közbejátszik ez az ok is, hogy 
a másodlagos bölcsőkből gyakran, az idősebb álczákból pedig rend
szerint apróbb anyák fejlődnek.

Harmadik sorban függ a teljes kifejlődés az ápolástól és külö
nösen az élelmezéstől, a mik a királyi ivadéknál szintén több mint 
egy tekintetben különböznek a munkások és herék gondozásától, 
élelmezésétől.

Azon kivűl ugyanis, hogy a királyi sarjadék nagyobb meleget 
kíván és e tekintetből vastagabb rétegekben lepik e l271 és oly annyira 
féltik a királyi bölcsőket a méhek, hogy még füsttel is csak nehezen 
lehet őket szétzavarni :272 a mint az álczák kikeltek, oly bőségesen lát
tatnak el élelemmel, hogy a szó szoros értelmében úsznak benne.273

A Bztg szerkesztősége abban a nézetben van, hogy a királyi ál
czák tápláléka mennyiségére nézve úgy viszonyúk a munkásokéhoz, 
mint 100 : 1-hez, vagyis, hogy egy királyi álcza annyi táplálékot kap, 
mint 100 munkás ;274 és bármily hihetetlennek látszik is ez, dr. Plauta 
legújabb nyomozásainak eredménye szerint épen nem áll messze a 
valóságtól, mert ehhez képest

269 L. O. Rothe Korbbienenzuctit III. 11 1., Vogel B. Z. 1874. 114 1., 1878. 3031. 
és 1890. 243 1., úgy Dzierzon B. Z. 1877. 54-E5 1. és 1890. 280 1.

270 L. Vogel R. Z. 1890. 243 1.
271 L. Dr. Pollmann B. Z. 18C8. 254 1, úgy Dzierzon B. Z. 1890. 280 1. és mint 

tudjuk, ez az egyik oka annak is, hogy a királyi bölcsők egyenként épülnek 1. 
X. 2. 06 *.

272 Köztudomású dolog.
275 Gundelach Naturg'escb. 67 1.
274 B. Z. 1856. 173 1.



friss tápnyál szilárd anyag
1 anyabölcsőbeu van . . . . . .  01185 0-0360 gr.
f herebölcsőben » . . . . . .  0 0095 0-0026 »
1 mukásbölcsőben » . . . . . .  0 0017 0 0005 í

vagyis 1 királyi álcza annyi szilárd táplálékot kap, mint 14 here vagy 
72 munkás álcza.375

Természetes, hogy e nagymennyiségű táplálékot el sem is bírják 
fogyasztani a királyi álczák, hanem nagyrésze a bölcső fenekén szárad 
be és megörültével kitakaríttatik ;276 a méhek tehát a királyi sarja- 
dék élelmezésével is — épen úgy, mint a bölcsőikhez felhasznált anyag
gal — pazarlást űznek.

Hogy a királyi álczák fejlődésük egész tartama alatt kizárólag 
tiszta tápnyálat kapnak, már tudjuk; és rég tudvalevő dolog az is, 
hogy eledelök színére, halmazállapotára, sőt némelyek szerint ízére 
nézve is különbözik attól, a mit a munkás- és here-álczák fejlődésük 
első időszakában kapnak.377

Ezeknek alapján a legtöbben azt tartották és tartják, hogy a ki
rályi csemeték eledele alkotó részeire nézve is lényegesen különbözik 
a munkás és hereálczák táplálékától,373 sőt többen épen e különbségre 
fektetik a fősúlyt, azt állítván, hogy az eledel különböző minősége az, 
a mi az ivarszervet teljes kifejlődésre juttatja ;273 és ha a mellektől 
várjuk ennek eldöntését: minthogy a kétféle tápnyál között határozott 
megkülönböztetést tesznek 380 és mert a hereálczák a királyi bölcsők-

375 B. Z. 1888. 187 1.
2,6 L. már D. LL. Vollst. Abhandlg. ti. Bkenntn. u. Bzucht 1795. 561., újabban 

Gundelach Kachtrag z. Natgesch. 26—27 1., Rothc szerint ez a maradék élelem ké
pezné a kifejlett infánsnő első táplálékát 1. B. Z. 1856. 56 1., a mi azonban Dzierzon 
szerint nem valószínű 1. B. Z. 1856. 128 1. sőt lehetetlen is, mert a kifejlett rovar 
már nem fordulhat bölcsőjében fejével befelé.

375 L. m. Swammerdamm Bibéi d. Nat. 162 I., úgy Réaumur: Physic. oec. 
Gesch. d. B. 285 és 301 1. és Bonnet: Fr. Huber’s íieue Beob. a. d. B. Bd. I. 27 I.

2,8 L. J. G. Krünitz: Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucht 1774. 158 1., Erdélyi 
méhecske 1785. 11 1., Christ: Anweisung z. Bzucht 1809. 7 1., Kontor J. A méhek- 
ről II. 59 1., Káló P. A méhtart. m. 7 1., Fuckel: Meine Bzucht II. Aufl. 57 1, dr. Ma- 
gerstedt: Dér prakt. Bvater III. Aufl 210 1., Morlot: Die Bzucht 4—5 1.‘, Kloplleisch 
u. Kürschner: Die Biene u. d. Bzucht 38 I., Dzierzon B,Z. 1847. 127 1. * alatt; B. Z. 
1853. 113 1., Iíleine B. Z. 1855. 116 1., a szerkesztőség jegy^íe B. Z. 1856. 173 1., J. 
G. Kanitz Hg. u. Schwarmbzucht V. Aufl. 38 és 49 1., sőt Kirby u. Spence Einleitg. 
Hd. Entomol. Bd. I. 415 I., és dr. Leuckart is B. Z. 1855. 208—209 1.

279 így Dzierzon B. Z. 1852. 73 1., 1853. 113 1., úgy Rationell. Bzucht 1878. 8— 
9 és 11 1., valamint B. Z. 1881. 271 és 1890. 280 1., Berlepsch pedig Die Biene III. 
Aufl. 155—156 1.

sao Már Huber tapasztalta — 1. neue Beob. a. d. B. Bd. 1.17/ 1. — és az újabb 
kísérletek is tanúsítják, hogyha valamely munkás álcza bölcsőjébe a királyi álczák
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ben többnyire elhalnak:281 bizonyosra is vehetnénk, hogy a királyi 
álczák tápláléka csakugyan másnemű, bár többen csak látszólagosnak 
tartják és egyedül annak tulajdonítják a különbségeket, hogy a királyi 
bölcsőkben huzamosabban fekvő nyálka sokat veszít víztartalmából.982

Dr. Planta legújabb analysisei azonban arról tanúskodnak, hogy 
a királyi álczák tápláléka vegyűleteire ugyan nem, de azoknak ará
nyára nézve csakugyan különbözik a munkás- és hereálczák táplálé
kától, mert kevesebb vizet és légenyt, ellenben több kövér anyagot 
és glycosét tartalmaz.283

Az ivarszervek teljes kifejlődését azonban még sem az eledel 
minőségének, hanem inkább annak tulajdonítja, hogy a királyi álczák 
fejlődésük egész tartama alatt jóval nagyobb mennyiségű, tápláló és 
könnyen assimilálható eledelt kapnak.284

Hogy pedig ily eledelt állíthassanak elő a méhek, nemcsak ele
gendő mézzel, hanem friss virágporral is bőven kell rendelkezniük, 
és a tapasztalás is arról tanúskodik, hogy a méhek akkor nevelnek 
legtökéletesebb anyákat, a mikor mézet és virágport egyaránt gazda
gon gyűjtenek,285 sőt sok függ e tekintetben a méhek korától és testi 
épségétől is ; mert a fiatal, erőteljes munkások rendszerint jól fejlő
dött, míg az elnyomorodottak hitvány anyákat nevelnek, a kiörege
dett méhek pedig nem is bírnak anyákat nevelni.236

Ha a királyi álczák kezdet óta megfelelő élelmezésben és gondo
zásban részesültek, rendszerint már a hatodik nappal bevégzik fejlő
désüket, ellenkezőleg eltarthat az 7 napig, sőt nehány órával tovább 
is, ekkor már a bölcső teljesen ki van építve, és hozzá foghatnak a 
méhek annak befödelezéséhez, a mi — mint tudjuk — a heresejtekhez 
hasonlóan, csak hogy még magasabb kidomborodással és vastagabban 
történik, az álczák pedig bábingeik megszövéséhez látnak.

Míg azonban a munkás és hereálczák az egész sejtet, a királyi 
álczák csak a bölcső alsó részét bélelik ki, úgy, hogy annak felső ré
sze — a benne levő báb altestének mintegy második gyűrűjétől kezdve

élelméből egy keveset áthelyezünk, a méhek azonnal tudomást vesznek erről és 
— feltéve természetesen, hogy anyát akarnak nevelni — a királyi táplálékban ré
szesült álczát anyává nevelik 1. Kleine B. Z. 1858. 199 1.

281 L. föntebb VII. 5. 322 *.
282 így Gundelach Naturgesch. 67 1., Busch B. Z. 1847. G—7 1. és Die Hgbiene 

41 1., dr. Dönhoff B. Z. 1856. 172—173 1. és D. Timin: Die Biene u. Bwohnungen II. 
Attfl. 2 és 14 1.

283 L. föntebb IX. 2. I9‘ \
284 L. B. Z. 1888. 187 1.
285 Dzierzon B. Z. 1877. 55 1.
286 Dzierzon, mint 285 * alatt és L. Huber: Die ueue nützl. Bzucht 289—290 1.
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— kibéleletlen marad, sőt alul sem tapasztják szövedéküket a bölcső 
födeléhez, hanem mintegy 1—1-5 mmeteres hézagot hagynak k özbeS87, 
miután pedig ezzel vagy 24 óra alatt végződtek volna, megvetkeznek 
és épen úgy, mint a munkások és herék átalakulásnak indulnak.

A sejtek kibélelésében mutatkozó eme eltérésnek oka Huber sze
rint az, hogy hogy az öblösebb királyi bölcsőben csak úgy biztosít
hatja fejének és teste mellső részének a sejt kibélelésénél szükséges 
szabad mozgást az áleza, ha altestének felfelé álló, mintegy fele részét 

ív alakba hajtva, farát a sejt ellenkező oldalának 
feszíti (1. az 55. ábrát); így aztán a sejtnek az a része, 
mely az ív fölé esik, szükségképen kibéleletlen ma
rad, és mert így tesznek a királyi bölcsőkbe áthe
lyezett munkás álezák is, a királyi álezák pedig mun
kásbölcsőkbe áthelyezve, kibélelik az egész sejtet :238 
rámondhatjuk, hogy ez megfelel a valóságnak is.

A befödelezés után 2-od, 3-ad napon lebontják 
a méhek a sejt pecsétjét, úgy, hogy a bábing' szaba
don látszik; 28 3 24 óra múlva azonban újra Irékony 
viaszréteggel vonják be azt, csakhogy most már nem 
annyira conicusan, hanem inkább laposan, és vas

tagon takarva a bölcsőt, várják be a kifejlődést.
Maga az átalakúlás épen úgy történik, mint a munkásoknál, 

azonban rövidebb idő, — mintegy 8 —9 nap — alatt végződik be, 
mire a kifejlett rovar a herék módjára csakhogy csodálatos erővel 
és gyorsasággal — körűlmetszi bölcsőjének, most már csak a bábingre 
tapasztott vékony viaszrétegből álló födelét, és mint trónkövetelő mu
tatkozik be családjának ;390 esetleg, ha a trón nem volna üres, vissza- 287 288 289 290

287 Vogel B. Z. 1890. 245 1. Innét keletkezhetett az a tévedés, hogy a királyi 
bölcsők kettes, belül vékonyabb, kivfll vastagabb, rétegből álló födelet kapnak, 
hogy melegtartóbbak legyenek, így Handwörterbuch f. Bfrde. Berlin 1867. 43 1.

288 Fr. Huber’s neue Beob. a. cl. B. Bd. I, 167—170 1. Kétségtelen, hogyha a 
királyi bölcsők egész terjedelmükben ki volnának bélelve, az uralkodásra számot 
tartó királynők csak életük veszétyeztetésével szúrhatnák le azokban verseny
társnőiket, mert fulánkjok könnyen a szövedékbe akadhatna;.hogy azonban a 
királyi álezák épen ebből a tekintetből hagynák•Idbéleletlenűl a bölcső felső ré
szét, így Vogel B. Z. 1891. 244 1., az már csak azért sÜ*,valászinfl, mert, mint lát
tuk, a különbség oka nem az álezában, hanem a bölcsőben van; de az igen is hi
hető, hogy a királynők ösztönükből folyólag tudják, hol férhetnek verseuytárs- 
nőikhez életük koczkáztatása nélkül.

289 Miért teszik ezt a méhek, nincs megállapítva; dr. Bevan szerint azért, 
hogy az áleza könn3-ebben nyithassa meg bölcsőjét, Die Hgbiene 18 1., Vogel sze
rint pedig, hogy több levegője legyen B. Z. 1890. 245 I, a mi valószínűbb is.

290 Gundelach: Naturgesch. 11. és Nachtrag 45 1., Dzierzon B. Z. 1854. 87 L,

(55. ábra.)
Bábingét szövő királyi 

áleza.
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maradva bölcsőjében, egy, a födél alatt nyitott kis hézagon át etetteti 
magát a munkások által mindaddig! Inig bölcsőjét életveszély nélkül 
elhagyhatja.391

A fiasítás kifejlődéséhez szükséges hőmérsékletről már szülöt
tünk ; a különböző korú hasítást illetőleg pedig arról tanúskodnak a 
tapasztalások, hogy a fejlődés első időszakában magasabb hőre van 
szükség, mint később, vagy épen a bábnyugvás folyamában, úgy, 
hogy a munkások ennek utolsó napjaiban nyaranta, már a légkör 
rendes hőmérsékletével is megelégesznek.393

Kedvező körülmények között az álczák fejlődése minden kép
zeletet meghaladó rohamossággal történik.

A peték súlya dr. Dönhoff szerint */„„„ grán ;393 tehát egy grammra 
mintegy 4600 pete menne, vagyis 1 pete 1/ ieoo grammot nyomna, és 
leszámítván a petének levetett burkolatát, a kikelt álcza súlyát alig 
tehetjük többre 1/6(J00 — 0-0002 grammnál.

Minthogy pedig a kifejlett mukás álczákból kerek számban 7, a 
királyiakból 5, a herékből pedig 4 megy 1 grammra : az átlag 6 napra 
számítható fejlődés folyamában a munkás alczák 700, a királyiak 1000, 
a hímnemnek pedig 1250-szeresét érik el a súlynak, a melyet a világra 
hoztak ; ugyanaz az arány, mintha egy születésével4 kilogramm súlyú 
gyermek 6 nap alatt 28, 40 és illetőleg 50 métermázsányira gyara
podnék.394

A bábok valamivel könnyebbek, 1 grammra, a törtek elhagyá-

Berlepsch B. Z. 1854. 19—20 1. és Die Biene III. 454 1., Dzierzoii B. Z. 1854. 87 1., 
Neidholdt B. Z. 1860. 96 1., Wittenhagen B. Z. 1866. 49-50 1. és Vogel B. Z, 1874. 
108 1. Néha nem is metszi egészen körűi a földet, hanem a mint enged, felüti azt 
és kiszáll a bölcsőből, melynek födele nem ritkán visszacsapódik és a méhek 
által újból leragaszttatik 1. Dzierzon B. Z. 1860. 176 1., Böttner B. Z. 1864. 140 1. és 
Vogel B. Z. 1874. 1031., így lehetnek aztán a kaptárban befödelezctt, de üres királyi 
bölcsők is, 1. Neidholdt és Dzierzon mint föntebb; a királyi bölcsők megválasztá
sánál tehát óvatosaknak kell lennünk, különben — mint az Réaumurnál: Physic. 
oec. Gesch, d. B. 228—229 1., sőt Dzierzonnal is megtörtént B. Z. 1854 87 1., — 
könnyen üres bölcsőt adhatunk az anyátlan liléiteknek, a mivel természetesen 
nem segítettünk rajtuk.

391 Már Fr. Huber’s neue Beob. a, d. B. Bd.I. 188-189 1., úgy Spitzner: Kri- 
tische Gesch. etc. Bd. II. 30 1., újabban Gundelach Nachtr. z. Natgesch. 31—34 1., 
Böttner B. Z. 1864. 140 1. és Vogel B. Z. 1874. 103 1., ily módon bölcsőjében marad
hat a kifejlett anya 5—8 napig, sőt tovább is.

392 L. Dzierzon Bírd. 1855.1311. és B. Z. 1862. 49—52 L, dr. Dönhoff B. Z. 1856. 
139 1., valamint Berlepsch Die Biene III. 74 és 120 1.

393 B. Z. 1859. 159 1., 1 grán =  0-0648 grammal,
394 Dr. Dönhoff szerint még nagyobb, a munkásoknál 900, a királynőknél 

1500, a hímeknél pedig 1800-szoros a súlygyarapodás 1. B. Z. 1859. 159 és 181 1.
46
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sával 8 munkás bábot számíthatunk, a különbség pedig az álczák 
megvetkezésére, kiürítkezésére és a megszőtt bábingre esik; a böl
csőikből kiszállott fiatal rovarok pedig' még könnyebbek, csaknem 
10 megy belőlük 1 grammra, mert a második megvetkezés szintén le
von valamit súlyúkból,296

A méhek rendkívüli ragaszkodással viseltetnek fiasításuk iránt; 
csak a végső szükség kényszerítheti őket, hogy elhagyván azt, a pusz
tulásnak engedjék á t; sőt lehet oly nagy is a nyomorúság, hogy két
ségbe esve, a fejlődő hasítás nedveivel mentik meg saját életüket,200 
a mire egyébként rá vitte az éhség már az embert is. A herefiasítás 
iránt azonban csak akkor tanúsítanak ily ragaszkodást, ha a hímekre 
szükség van, ellenkező esetben, bármily bőségében úszszanak is az 
élelemnek, kidobálják azt; sőt okúi szolgálhat erre az is, ha igen gaz
dagon mézelnek, de üres sejteknek hiányában lévén, nem bírnak ma
gukon máskép segíteni,297 a mire a munkás hasítással szemben soha 
sem vetemednek ;293 a királyi bölcsőket pedig, a mint több anyára 
szükség nincsen, kímélet nélkül kiürítik.

Mielőtt bevégeznénk e fejezetet, szólamaik kell még a hasításhoz 
szükséges táplálékfélék mennyiségéről, megfelelve egyúttal a Dzierzon 
által felvetett ama kérdésre is, hogy váljon a méhek csinálják-e a mé
zet, vagy pedig a méz csinálja a méh eket.2®

Ha egy darabka fiaslépet kezünkbe veszünk, szinte meglep an
nak súlya ; ez pedig legnagyobb részben méz és virágporból került ki, 
a mit a hasítás felemésztett; ha pedig számítani kezdünk, elámulunk 
a temérdek méz és virágpor fölött, a mibe a hasítás kerül.

Mondottuk már és alább még egyszer vissza fogunk térni arra, 
hogy a naponta letett peték száma családonként meghaladhatja a 
3000-et, évente tehát 180—200,000-re rúg ; minthogy pedig 7 munkás 305

305 Pontosan számítva, a munkás álczák súlya a befödelezés alkalmával 
147-5 milligramm, 1 munkás báb súlya az átalakulás után 129 3 míílgrl 1 kifejlett 
munkásé pedig, midőn a bölcsőt elhagyja, 10(r66 millgrm. L. Fischer Gy. B. Z. 
1871. 126 1.

•296 Megtörténhetik ilyesmi hirtelen hideg, nagy szárazság, vagy huzamosabb 
esők következtében, különösen pedig, ha a család barmi okból elveszti gyűjtői
nek nagy részéi, 1. Dzierzon Bfrd. 1854. 92 1.

397 L. már Spitzner: Kritische Gesch. etc. Bd. II. 134 1. és Korbbienenzucht 
III. Autl. 62 1., újabban Oettel Ivlaus IV. Auíl. 46—47 1. és Dzierzon B. Z. 1846. 43 1.

398 L. X. 2 307 * Azt azonban többen észrevették és. én is tapasztaltam, hogy 
hasonló körülmények között hajlandó a peték fölé mézet önteni, 1. Mehring B. Z. 
1867. 116 1., Gravenhorst: Dér prakt. Imker III. 1741., dr.Dönhoffpedig tapasztalta, 
hogy ilyenkor ki is dobálják a petéket, 1, B. Z. 1851. J97—198 1.

399 B, Z. 1852. 190-191 1.
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álcza 1 grammot, következőleg 7000 1 kilogrammot nyom : már csak 
180,000 munkás felneveléséhez is kevés híjával 26 kilogramm méz és 
virágpor szükséges.300

Ha pedig Dzierzon után számítunk, a ki 70,000 has sejtet is talált 
egy-egy kaptárban,301 feltéve, hogy ez csak két nemzedéken, vagyis 
mintegy 42 napon át tartana így és hozzászámítva ehhez a megelőző 
és következő időre eső hasítás élelmi szükségleteit, a mit 5 hónapon 
át legalább ugyanannyira vehetünk : az évi fogyasztást 40 kilogrammot 
is meghaladónak fogjuk találni; maga Dzierzon pedig, a ki e mellett 
tekintetbe veszi egyszersmind a Hasító méhek által elfogyasztott elc- 
delféléket és azoknak munkamulasztását is, azt hiszi, hogy már 60000-ig 
terjedő szaporítás mellett is a heti szükséglet 3 —4 fontot — több mint 
2 kilót - - tehet ki, évente pedig minden esetre meghalad egy régi má
zsát, vagyis 56 kilogrammot.302

igaz, hogy az álczák testsúlyában nagy contingenst képez a víz 
is, tekintve azonban, hogy ennek nagyrésze szintén a méz és virágpor
ból kerül ki, és hogy a vízhez sem jutnak ingyen a méhek, különösen 
pedig, hogy a virágpornak emésztetlen maradványait kiürítik a Hasító 
méhek, az álczák pedig kipárolgás útján temérdek vizet veszítenek 
és hogy mindezeknek súlya kimaradt a számításból: a kimutatott 
mennyiségei a valósághoz igen közel állónak kell tartanunk.303

Csak a ki ezeket tudja, ítélheti meg a méh értékét, jó  lesz tehát 
ezekre mindannyiszor visszaemlékeznünk, valahányszor egy mehet 
meg akarnánk ölni.

A méheket tehát csakugyan a méz csinálja, hogy azonban csi
nálnak-e mézet a méhek, az attól függ, van-e miből gyűjteniök ; a b i
zonyos kiadással szemben tehát bizonytalan bevétel áll: a gyakorlat 
feladata, hogy a kiadásokat mérsékelje, a bevételeket pedig lehetőleg 
biztosítsa.

300 Fischer szerint, a ki egy méh felneveléséhez 148 millgrmot számít, I. B. 
Z. 1871. 127 1., 180,000 méh felneveléséhez 26'640 gramm méz kivántatnék.

301 B. Z. 1853. 78—79 1.
Nachtr. z. Th. u. Prax. 14 1., úgy B. Z. 1851. 178 1. és B. Z. 1852. 190 1.

303 Dr. A. Rnmdohr: Die eintriiglichste u. einfachst. Art. d. Bzuclit. Berlin 
1833. 23 1. ’ alatt azt mondja, hogy egy népesebb kaptár április elejétőljúnius ele
jéig 30 font =  16 8 kilogr. mézet fogyaszt, Lahmeyer pedig B. Z, 1847. 90 1., hogy 
középszerű legelőben nem igen gyűjtenek többet naponta a méhek, mint a meny
nyit elfogyasztanak; de ha nem is volna nagyobb a szükséglet 45 font =  24 kilo
grammnál, a mennyire azt Berlepsch: Die Biene Ili. 509 1., igen mérsékelten teszi, 
már nem csodálkozhatnánk fölötte, hogy néha 4—5 napi alkalmatlan időjárás is 
elegendő, hogy az éhínség beköszöntsön és a hasítást kidobálják a méhek.

4(1*
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B) A méhek külső munkálatai.

Hogy a méhek külső munkálatai általában a szükséges táplálék
félék és az építkezés anyagainak beszerzésére irányulnak, már tudjuk, 
szükséges azonban, hogy mindezekkel részletesebben megismerked
jünk és e tekintetből első sorban is felmerül a kérdés, hogy:

4. M it gyűjtenek a méhek.

A régiek úgy vélekedtek, hogy a méhek mindazt, a mi csak ház
tartásukban található, — még magzataikat is, — készen találják a 
természetben, csak be kell hordaniok; a mi azonban jelenleg már szóba 
sem jöhet, mert köztudomású, hogy a méhek felét sem gyűjtik készen 
azoknak, a miket lakásukban felhalmozva találunk, ellenben gyűjtenek 
több mindenfélét, a minek ott nyoma sincsen.

Már hogy a viaszt, tápnyálat sem készen gyűjtik, arról mi is 
meggyőződtünk; sokan pedig azt vitatják, hogy a méznek is csak 
nyers anyagát, mint a víztől csupán édeses íze által különböző folya
dékot (nektár) gyűjtik össze, a mit aztán a sejtekből újra magukhoz 
vévén, mézgyomraikban oly változásokon vezetnek keresztül, hogy 
midőn ismét visszahelyezik! a sejtekbe, a méznek színével, ízével 
és sűrűségével bír, — vagyis, hogy ők tisztázzák, sürítik, érlelik, — 
szóval, hogy ők maguk dolgozzák fel azt mézzé.

fis e nézetet oly tekintélyes tudósok és méhészek támogatják, 
hogy szinte hajlandók volnánk azt a magunkévá tenni.304

No és aztán mennyivel érdekesebb volna a méhek világa is,

304 Swammerdamm: Bibéi d. Nat. 151 1., Kirby u. Spence: Einleitg. i. d. En- 
tomolog. Bd. IV. 137 1. Agassiz. Gould u. Perty: Die Zoologie genifassl. Th. II. 2681., 
dr. Büchner: Aus d. Geistesleb. d. Tliiere III. Aufl. 287 1., dr. Haenle O.: Die Che- 
mie des Honigs 1895. 18 1., a méhtenyésztők közűi: A. G. Schirach: Bayerisclier 
Bien-Meist. 1770. 158 1., Christ: Anweisung z. Bzucht 1809. 37 1., B. Ehrenfels: Die 
Bzucht 1829. 51 és 76—79 1., Klopíleiscli u. Kürschner: Die Biene u. d. Bzuclit 1836. 
123 1., Blume után Viebeg B. Z. 1860. 221 1., O. Rotlie Korbbienénzuclit III. Aull. 
267 1., Mehring B. Z. 1863. 172 1, Oettel Klaus IV. Aulhlö.l és 79-80 l.,Datte Lehrb. 
d. Bzucht IV. Aufl. 28 1., R. Molin: Das Lehel etc. d. HgBrene 1880. 27 1., H.j Meix- 
ner: Die Bzucht 17—18 1., M Pauly Dér Honig u. s. prakt. Verwert. 1890. 36 1., R. 
Temple Ungar. Biene 1892. 118 1., Baist B. Z. 1892. 64—651., sőt Dzierzon is Bienen- 
frd. 1854. 66 I., B. Z. 1863. 3 1., 1872. 297 1, és 1892. 25 -26. 1.

Hazánkfiai közűi újabban Mayer K. A méhek térin, rajza 1884. 35 1., Neu
mann S. Méhész. Közi. 1893. 102 - 105 I., Magyar méh 1896. 213—221 és 242—246 1. 
úgy Csíki J. Méhész. Közi. 1894. 265-271, 295-300, 324—3321,1895.213—222,239- 
245, 259—2, 5 és 285-291 1.
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ha az egy roppant czukorgyár, a hol 40—50,000 munkás dolgozik 
éjjel-nappal szakadatlanul; ezek hozzák a nyers anyagot, amazok 
készletbe helyezik, — itt szűrik, ott befőzik, amott invertálják és érlelik 
az édes levet, aztán formákba öntik, lepecsételik és végre jön az ember, 
ez a kérlelhetetlen financz, hogy kivegye az adót, — még szerencse, 
ha mindent el nem visz.

Ha azonban számot vetünk mindenekkel, megokoltabbnak fogjuk 
találni azt a, John Márton által már a XVII-ik században felvetett305 
és szintén sok nagytekintélyű természettudós és méhismerő által el
fogadott nézetet, mely szerint a gyűjtött nektárt nem veszik újabb 
feldolgozás alá a méhek, hanem a különbségek, melyek a kész méz 
és a nektár között vannak, egyedül onnét erednek, hogy a kaptár 
melegebb légkörében víztartalmának nagy része elpárologván, a ritkás 
nektár töményebb halmazállapotba jut; a vegyi folyamatok pedig, 
melyek a méhek nyálával már az összegyűjtés alkalmával történt 
érintkezés következtében megindultak, a kedvező viszonyok között 
önként folynak tovább és végződnek be, szóval: hogy a nektárnak 
mézzé változása a méheknek csak passiv hozzájárulásával történik.30!*

Vegyük azonban bírálat alá, melyike ezeknek és mennyiben 
felelhet meg a valóságnak.

Ha a leggazdagabban fizető gyűjtés alkalmával minden kaptárnak 
minden mézet tartalmazó sejtecskéjét egyenként és a legnagyobb 
figyelemmel megvizsgáljuk, egyetlen egyben sem fogunk zavaros, 
idegen anyagokkal megvegyült mézet találni, mindegyikben oly 
kristály-tiszta az, a minő csak lehet; bizonyos tehát, hogy a nektár 
szűrése, tisztázása nincs a kaptárban dolgozók számára főnhagyva, 
hanem — ha ugyan tisztátalan volna — megszűrik azt már a gyűjtő 
méhek, — ebben a tekintetben tehát az első nézetet egyszerűen el
ejthetjük.

A mi a nádczukor invertálását és a nektár besűrűsö dósét, általá- 303

303 L. Ein neu Bienenbüchel II. Ausg. Freyburg 1691. 50 1.
306 így observations sur 1’ origine du miéi p. Mr. 1’ Abbé Boissier de Sauva- 

ges N'ismes 1763. Thorley MsXraavjXcj'B ford. Untersch. d. Nat. O. u. Reg. d. Bienen 
1765. 163 1., Soubeiran Compt, rend. etc. 1849. Juillet 28. Jahne B. Z. 1849. 190— 
191 l.j Gundelach: Naturgesch. 34 1. Vegytani Képek Johnston nyomán Csengery 
A. 1857. 1. köt. 190 1., dr. Dönhoff B. Z. 1855. 166 1. 1860. 78 1., 1872. 297 1., dr Ass- 
ínuss B. Z. 1877. 92—96 1. Sclimid u. Kleine Leitfaden etc. 1865. 37 1., Kleine Die 
Biene uj i. Zucht II. Autl. 52 L, Büdenbender B. Z. 1871. 14—15 L, L. Huber B. Z. 
1876. 126—128 1., Berlepsch Die Biene III. Autl. 122—123.1., b. Ambrózy B. A ma
gyar méh 1883. 4. l.j úgy Kramer, Schönfeld és dr. Planta B. Z. 1892. 39—42 1. és 
Sötér K. Méhészeti Közi. 1894. 132—138, 157—164 1,, 1895. 14—18, 29—38, 65—71 1 
és 1896. 3—7 1.



714

bán pedig mézzé változtatását illeti, ezekre nézve már abban is ekér
nek a vélemények, hogy hol mennek mindezek végbe.

Némelyek szerint a nektár felesleges víztartalmát már a felszedés 
alkalmával kiválasztják és hazatértükben elfecskendezik a méhek ;3!l' 
minthogy azonban a gyűjtés időszakában van a kaptárban olv ritkás 
méz is, hogy alig különbözik a cznkros-víztől, úgyannyira, hogy ha a 
kaptárakat vagy a mézzel megtöltött kereteket a függélyes irányból 
kimozdítjuk, máris kicsordul a sejtekből;301 ha pedig idő előtt szedjük 
el azt, erjedésnek is indul: kétségtelen, hogy a nektáron igen keveset, 
vagy semmit sem sürítenek a gyűjtő méhek, hanem a kaptáron belül 
kell annak besürűsödnie; a mit pedig egyes megfigyelők a gyűjtő 
méhektől elfeccsenni láttak, — ha ugyan láttak, — csak ürülékük 
lehetett.

Ue ha a méhek már a gyűjtés alkalmával condensálnák a mézeL, 
úgy bizonyára csakhamar be is pecsételnék, holott pedig ezt sohasem 
Leszik, hanem S  mintha csak valamire várakoznának, — rövidebi) 
vagy hosszabb ideig késnek annak lepecsételésével; hogy pedig 
csak a nektár besürűsödésére várnak, bizonyosra vehetjük már abból 
is, hogy a késedelem a nektár minőségétől függ: ha igen sűrű volt,
— mint például 1888-ban az akáczról gyűjtött, — már 3-ad, 4-ed nap 
múlva pecsételni kezdik a mézet, míg a ritkásnak bepecsételésével
— különösen ha az idő nedves, esős, — hetekig késnek, őszszel pedig 
már gyakran be sem pecsételik azt.309

Ám, ha mégis maguk a méhek sűrítenék be és érlelnék mézzé a 
nektárt, úgy természetesen a friss gyűjtést ideiglenesen letétbe kellene 
valahol helyezniük310 és innét kerülne az feldolgozás után állandó 
helyére, a kaptárakban pedig csak kétféle: egészen ritkás és sűrű, 
megállapodott mézet találnánk.

Már pedig ugyanabban a kaptárban is halmazállapotára nézve 
4— 5 és többféle mézet találunk, a friss nektár elhelyezésére pedig üres 
sejtek különösen föntartva nincsenek; hogy pedig az itt is, ott is egyen- 
kint elszórva álló üres sejtekbe raknák el azt a méhek, az már csak a

30í így Dzierzon Bfreund 1854. 66 1. és B. Z. 189̂ . 25—26 L, ügy M. Girard . 
Les abeilles 1878. 189 1. és Rauschenfels B. Z. 1879. 52 1.

'« Bertrand után B. Z. 1892. 39 1. és elismeri ezt Csíki J. is. Méhész. Ivözl. 
1894. 267 1.

300 Sötér K. Méh. Közi. 1895. 32-33 1.
310 Némelyek tudni akarják azt is, hogy a fészek környékén helyezik el azl, 

1. Csíki J. Méhész. Közi. 1894. 296 1895. 262 lg! hát ha a teszek tele van Hasítással'.' 
a hol köztudomásúlag épen akkor legkevesebb az üres sejt, midőn leggazdagab
ban mézelnek a méhek.
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feldolgozás czéljából való összekeresgélés késedelmessége tekintetéből 
sem valószínű; sőt gyakran lehetetlen is volna a nektárnak ideiglenes 
készletbe helyezése, mert nincs a kaptárban annyi üres sejt, hogy 3 — 4 
kanálnyit lehetne beléjök elhelyezni.311

Ha ilyenkor magukra hagyjuk a méheket, kifekiisznek a röpülő
lyuk elé és szünetelnek; ha azonban tért — úgynevezett mézkamrát 
— nyitunk nekik annak elhelyezésére,312 már az első napon 2—3 kiló 
és több mézet találunk abban, a mit egyenest ide kellett gyűjteniök, 
mert ennyire való üres sejt, — melyekbe a nektárt ideiglenesen le- 
tehették volna, — sőL pecsételetlen méz sincs a kaptárban, ebből 
tehát szintúgy ki nem kerülhetett az ; a pecsételt mézet pedig érintetle
nül találjuk.313

Az a megoldás, hogy a gyűjtők által ideiglenesen letett nektárt 
nyomban felszedik és feldolgozván, a gyűjtőkkel versenyezve szállít
ják át a mézkamrába az erre hivatott méhek, nemcsak erőltetett, de 
elfogadhatatlan is; mert a mellett, hogy ezt a méhek mozgalmából is 
észre vehetnénk:314 ha a nektár feldolgozása így rövidesen megtörtén
hetnék, bizonyára feldolgoznák azt már a gyűjtő méhek, ellenkezvén 
a természet oekonomiájával, hogy két részletben — idő- és anyag
pazarlással B  történjék az, a mit a szervezet ily könnyen elvégezhet.

A kik pedig kételkednek ezekben, meg is figyelhetik, hogy a me
zőről megrakodva hazatérő méhek egyenest a mézkamrába sietnek 
és ott teszik le terhüket.3!  Sőt kísérleti úton is meggyőződhetnek a 
dologról, mert ha méheknek megfestett czukoroldatot adnak, már az 
első órában ott találják annak nagyrészét a mézkamrában.313

Tévedés tehát az is, hogy a friss nektárt csak bizonyos feldolgo
zás után, mint kész mézet helyezik el állandóan a méhek.

De arra nézve is igen eltérnek a nézetek, hogy mikor és minénhí 
méhek foglalkoznának a nektár feldolgozásával, jeléül, hogy hiányoz
nak mindezekre vonatkozólag a positiv bizonyítékot szolgáltató meg
figyelések.

Már pedig, ha a nektárt maguk a méhek dolgoznák fel, nyilván
való, hogy annyi dolgot adna ez nekik és a munkások oly tekintélyes

311 Sőtér K. Méhész. Közi. 1895. 30 1.
3,2 Erre való tért nyithatunk a méheknek bármely irányban, csak a kap

tárból hozzáférhető legyen; minthogy azonban legörömestebb helyezik el a mé
zet a felső részekben, legkönnyebben érünk czélt, ha a mézkamrát a fészek fö
lött nyitjuk.

313 L. Sötér K. Méhész. Közi. 1895. 30 1.
314 SöLér K. Méhész. Közi. 1895. 68 1,
3io Ugyanaz ugyanott 29—30 1.
s s Ugyanaz ugyanott 30 1.



716

számát foglalná el, hogy midőn már csaknem minden működéseik 
kifiirkésztettek és úgyszólván legtitkosabb családi ügyeik is nyilvános
ságra kerültek : a lehetetlenséggel volna határos, hogy ezeken a mun
kálatokon, — a melyek pedig, már csak a méz nagymennyiségénél 
fogva is, a mi egy-egy családnál évente forgalomba jön  alattomban meg 
sem is történhetnének, — soha senki által rajta ne érettek volna, még 
ha azok éjszaka folynának is.317

Ez azonban ki van zárva, mert habár néha el is tűnik reggelre 
a méz onnét, a hol azt este láttuk :318 bizonyos az, hogy a napközben 
felhalmozott készletek éjszaka helyeiket rendszeresen nem változtat
ják és813 például, ha a levegő éjjel lehűl, a méhek visszahúzódnak a fé
szekbe, elhagyván a mézkamrát, a hova napközben gyűjtöttek, a nél
kül, hogy a benne elhelyezett mézet érintenék ;S3° általában pedig éj
szaka csak annyi mézet találunk a méhek gyomrában, a mennyi épen 
táplálkozásukra szükséges.321

Sőt, minthogy a napközben gyűjtött nektár nem ritkán igen sokra 
rúg, kérdés az is, hogy váljon az ilyenkor számukban is megfogyott 
méhek képesek volnának-e azt egy-két rövid éjjen át feldolgozni.333

Meg nem állhat továbbá az a feltevés lem, mintha a méhek 
olyankor foglalkoznának a nektár feldolgozásával, midőn az alkal
matlan időjárás miatt a külső munkálatok szünetelnek,323 vagy mikor 
a tűrhetetlen belső hőség elől kifeküsznek,324 mert eltekintve attól,

így Csémi P. Az okos méhesgazda 21 1., Oettel Klaus IV. Aull. 62 és 69 1., 
J. G. Beszler: Illuslr. Lehrb. d. Bzucht 1887. 32 L, M. Felgentreu u. J. Witzgall: 
Illustr. Haiidb. d. Bzucht 1888 36 1., úgy T. Kellen Bilder u. Skizzen 1890. 82 1. és 
Neumann S. A magyar méh 1895. 243 1.

518 így Spitzrier: Korbbienenzuchl III. 70 I. és Baist B. Z. 1882. 242 1. Való
színűleg megeszik azt a méhek, így dr. Dönhoff B. Z. 1856. 218 Ír, mert ugyanígy 
van a mézkamrával el nem látott szalmakasokban is, a melyekben nem lévén 
fölebb üres sejtek, át sem is volna helyezhető a méz valami más állandó helyre.

318 Dr. Dönhoff B. Z. 1856. 218 1,, azt mondja, hogy legalább 20-szor függesz
tett éjszakára üres lépeket a mézkamrába, reggel azonban soha sem talált ben
nük mézet; én sem.

830 Huber L. B. Z. 1876. 127 1. szerint a hátsó lépekbe elhelyezett méz hete
ken át érintetlen maradt; ugyanezt tapasztaltam cn a mézkamrába gyűjtött, több
nyire még egészen ritkás mézen számtalanszor. . R

321 A ki azonban erről meg akar győződni, csendesen, de gyorsan kell eljár
nia, mert a felháborított méhek — mint tudjuk — azonnal nekiesnek a méznek 
és megtöltik gyomraikat, a mi csalódásra vezethetne, I. Sölér K. Méhész. Közi. 
1895. 67—68 1.

382 L. Huber B. Z. 1876. 126—128 1.
323 így J. Piiem u. Werner lter prakt. Bvater 1798. 37 1.
324 Ehrenfels Die Bzucht 1829. 53 I., Kirsten Vollst. AVörterbuch d. Bkunde 

u. Bzucht II. Aull. 79 és 234 1. és ugyanaz Kathechismus d.Bkunde u. Bzucht 1852. 
71 1., úgy Oettel Klaus IV. Aull. 62 1.



hogy háztartásuk sokkal nagyobb előrelátással és bölcsességgel van 
szervezve, semhogy bármiféle szükséges munkálatok esetleges viszo
nyoktól függhetnének : bizonyos az, hogy a lakáson belül vagy kivűl 
tétlenül vesztegelő méheknél igen kevés méz van ; és végre is, mi tör
ténnék a nektárral, ha az idő jó  és a méhek nyakra-főre gyűjtenek, 
vagy mi történnék azokban a kaptárukban, a melyekből ki nem fe- 
küsznek a méhek?

ii^Ugyancsak távol kell állania a valóságtól annak is, hogy a déli 
játék alkalmával adnak túl a nektár felesleges víztartalmán a méhek,886 
mert ebben az esetben annál élénkebb játékot kellene tartamok, minél 
gazdagabban mézelnek; holott ped ig— mint alább fogjuk látni — 
ellenkezőleg', épen ilyenkor leggyengébb a déli játék.3'20

Korukra való tekintetből a legtöbben fiataloknak tartják a nektár 
feldolgozására hivatott méheket, mint a melyek a belső munkálatokat 
általában végzik; 327 csalódnak azonban, mert a tapasztalások hosszú 
sora bizonyítja, hogy habár egyetlen fiatal méh sincs a kaptárban, 
épen úgy besürűsödik és mézzé érik a nektár, mint a hol a fiatalok 
az idősebbekkel helyes arányban vannak,333 De lehetetlen ez azért is, 
mert, ide nem értve a legfiatalabbakat, a melyek még'semmit sem dol
goznak, az odahaza tartózkodó méhek kivétel nélkül viasztermeléssel, 
építkezéssel és a hasítás élelmezésével lévén elfoglalva, a nektár fel
dolgozásával egyidejűleg nem foglalkozhatnának.

Még kevésbbé tehetnék pedig azt feladatukká az idősebb, gyűjtő 
méhek, mert — a mint az máskép nem is képzelhető — üres gyomor
ral röpülnek ki.339

Egyébként pedig ellene mond e feltevésnek a méhek szervezete 
is, mert — mint tudjuk — az előgyomorban semmiféle nedvek vagy 
oly szervek nincsenek, a melyek vegyi hatásokat gyakorolhatnának a 
nektárra, vagy általában annak mézzé való feldolgozását foganatosít
hatnák ; 330 az emésztő-gyomorban pedig — mint némelyek kép
zelik 331 — azért nem történhetnék ilyesmi, mert folytonosan az emész-

Baist B. Z. 1871. 190—191 L, úgy Csíki J. Méhész. Közi. 1894. 232 1.
338 L. alább X. C. 15.
327 Csíki J. Méh. Közi. 1894. 207 1. ésb. AmbrózyB. Méhész.Közi. 1896.53—511
338 Sötér K. Méhész. Közi. 1895. 37 1., úgy Ludwig E. A magyar méh 1895. 

125—1261.
3'-‘ L. l)r. Bevan I)ie Hgbiene etc. 1828. 2-11 1., úgy Dzierzon Bienenlrd. 1854, 

65—66 1. és dr. Leuckart B. Z. 1855. 207 1.
330 L. föntebb 156 1. Dr. Dönhoff elfogván a nektárral megrakodott méhe

ket és 3/4 óra múlva felbonczolván, változatlanul találta a nektárt a mézgyomor
ban, 1. B. Z. 1856. 218 1.

331 így dr. Kranelier: Die Dreierlei Bienenwesen ele. 1884. 27 1. és 1). Tinim
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lés különböző stádiumán álló gyomorpép van benne,333 a mivel a 
nektárnak vegyülnie nem szabad.

Az sem valószínű, hogy a nektár felesleges víztartalmán izzadás 
vagy kiürítés útján adnának tűi a méhek,333 mert az állatok általában 
csak oly nedveket izzadhatnak ki, a melyek a vérben vannak, ilyenek 
pedig csak az emésztő-gyomorbólszívódhatnak fel; a mézgyomorban 
levő nektár víztartalmát azonban épen úgy nem izzadhatják ki a 
méhek, mint a hogyan a madarak sem bírják a begyükben levő ned
veket kiizzadni, a kiürítésnek pedig szintén csak az emésztő-gyomorból 
lehetne történnie, a hová azonban a nektár át nem mehet.

Még kevésbbé képzelhető az, hogy a felesleges víz dialysis útján 
szűrődnék ki a mézgyomorból a szervezetbe; 331 mert a csekélyebb 
fajsúlyú tiszta víz ki sem is szűrődhetnék ezen a módon a rovar súlyo
sabb nedvei közé, az pedig, hogy mint krystállóid czukoroldat, tehát 
mint súlyosabb folyadék szűrődjék ki, még gondolatnak is képtelen
ség, egyrészt, mert a nektár igen sok krystalloid czukrot tartalmaz, a 
mi ha a vízzel kiszűrődnék, igen keveset gyűjtenének a méhek; más
részt pedig, mert ha a vizen kiizzadással vagy kilelieléssel túl is ad
hatnának a méhek : mi történnék a kiszűrődött és sem el nem páro
logható, sem nem assimilálódható czukorral? mert, hogy az elemeire 
felbomolván, a szervezetben felhasználtatnék,336 — az physiologiai 
szempontból lehetetlen.

Az történnék tehát, hogy a czukor lerakodván a szervezetben, 
már 8— 10 napi gyűjtés után is a cliitin köztakarót czukor lerakódá
sok töltenék ki, vagyis a szó szoros értelmében megczukrosodnának 
a méhek, a mit pedig soha senki sem tapasztalt, sőt — mint tudjuk — 
vérükben és nedveikben nyoma sincs a nyers czukornak.

Hogy pedig a nádczukor csakugyan ki sem is szűrődik a méz- 
gyomorból, tanúsítja az, hogy oldatából, csekély súly veszteséggel, — a

Die Biene etc. II. Aufl. (II., a ki pláne azt képzeli, hogy a nektárnak az emésztésen 
is keresztül kell mennie.

333 Dr. Dönhoff B. Z. 1855. 287-288 1. és 1860. .'4 1.
333 Csíki Méhész. Közi. 1894. 332 1. és valószínűleg így kell értenünk b. Am- 

brózynak azt a legújabb nézetét is, hogy a méhek féihevnlésükkel, Saját lestük 
melegével emésztik fel a mézet. Méhész. Közi. 1896. 511 .hűmnek máskép értelme 
sem volna.

33i így Busch.: Die Hgbiene 218 1., Baist B. Z. 1871. 199 191 1. és Neumann 
S. Méhész. Közi. 1893. 102—104 1., úgy A magyar méh 1895. 216—217 1.

335 Neumann S. Méhész Közi. 1893. 102 — 103 1. és A magyar Méh 1895. 216— 
217 1. Hogy már a nádczukor niversiőja következtében is meg fogy a nektár víz
tartalma, Neumann S. A magyar méh 1895 18 1., az természetes, mert a szabad 
víz egy része leköttetik.
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mit saját táplálkozásukra használnak fel — tényleg mézet producálnak
a méhek.

A szükséges vegyi folyamatokra, különösen a nádcznkor inver- 
siojára sem volna kedvező, ha a méhek maguk sűrítenék be a nektárt, 
mert a nyers készletet nem engedhetnék nyakukra szaporodni; ha pe
dig idő előtt sűrítenék be azt, megakasztanák, vagy legalább is hát
ráltatnák az inversiot, — a mi annál gyorsabban halad előre, minél 
ritkább a nektár 336 — ez pedig káros is lehetne, mert még így is, mi
dőn 4—G— 8 napig és tovább tart a besürűsödés, marad valami inver- 
tálatlan nádczukor a mézben.337

Végre pedig, lia mégis maguk a méhek sűrítenék be a nektárt, 
érthetetlen volna, mire várakoznak a bepecsételéssel és miért indul 
erjedésnek a méz, ha elébb vesszük el azt, mintsem annak pecsételését 
legalább is megkezdik a méhek.

Ezekbe foglaltuk össze röviden az okokat, a melyekre való te
kintetből nem csatlakozhatunk ahoz a felfogáshoz, hogy a méhek ma
guk dolgozzák fel mézzé a nektárt, a mit különben be sem is bizonyí
tott mindeddig senki s a végtelenbe nyúló viták csakis oda coneludál- 
nak, hogy ez nem lehetetlen ; 338 * 340 mig az ellenkező nézet azon kivűl, 
hogy semmivel össze nem ütközik, positiv bizonyítékokkal is igazol
ható. Ám lássuk, hogyan állanak a viszonyok ebben a tekintetben.

Hogy a frissen gyűjtött nektár csakugyan nagy elpárolgásnak van 
kitéve a kaptárban, arról meggyőződhetünk, ha bő mézelés alkalmá
val a kaptárukat reggel és este megmérlegeljük, mert a napközben 
gyarapodott súlyban minden éjjel y ,,330 sőt 7a ''ősz apadást fogunk 
észrevenni,3110 a mi természetesen csak elpárolgás útján következhetik 
b e ; azt pedig, hogy a párákat nem annyira a méhek lehelik ki, mint 
inkább a begyűjtött nektár bocsátja el, tanúsítja az, hogy a sulyvesz- 
teség' annál nagyobb, minél többet gyűjtenek a méhek és minél rit
kább, vagyis minél több szabad vizet tartalmaz a nektár: inig ellen
ben, ha sűrű, a sulyveszteség jóval csekélyebb ; ha pedig a gyűjtés idő
szaka lejárt és a nektár mézzé sűrűsödött be, alig vehető észre,311 jó l
lehet ilyenkor is lehelnek ki párákat a méhek.

336 1). Erlenmayer és Planta B. Z. 1879. 156 1.
331 L. a mézről VIII. 4.
338 304 * alatt megjelölt hefoeken legalább egyetlen elfogadható bizonyíté

kot sem találunk erre, a ki kételkednék ebben, ám keressen egyet.
330 Baist B. Z. 1871. 191 I
340 Gundelach: Naturgeseh. 34 I. és Büdenbender B. Z. 1871. 15 1., úgy Ber- 

trand után B. Z. 1892. 39 1.
311 Dr. jkrlenmayJS és Planta B. Z. 1879. 2—6 l.,úgy Bertrand után B.Z. 1892. 

391. és saját tapasztalásom is; ha a kaptárait súlya mindig egyenlő arányban 
apadna, úgy októberben a szél is elvimié azokat.



Nincs is ebben semmi lehetetlen, mert a kaptárak hőmérséklete 
elég magas arra, hogy a víz elpárologhasson ró mert a méhek hideg
vérű állatok lévén, csak oly hőmérsékletet tartanak, a milyet az épít
mények és a bennök elhelyezett nektár is, — következőleg csak abban 
az arányban lehelhetnek ki párákat, a melyben a nektár víztartalma is 
elpárologhat — ez pedig annál kevésbbé szenvedhet fennakadást, mert 
szellőztetés útján eltávolíttatván a párákkal telített meleg levegő, a he
lyébe toluló szárazabb és hűvösebb, ahoz képest, a mint hőmérséklete 
emelkedik, újból és újból telíti magát párákkal343 344 * 346 mindaddig, mig a 
nektárban elpárologható szabad víz van.

Okozati összefüggésben van ezzel és szintén az elpárolgás mel
lett tanúskodik az is, hogy a mézkamrában színig töltött sejtekben 
nehány nap múlva észrevehetőleg megapad a méz,843 jóllehet nem fo
gyasztanak belőle a méhek, sem pedig át nem helyezték azt másfelé ;844 
ellenkezőleg — ha ugyan gyűjtenek — csakhamar pótolják a hiányt 
és bepecsételik a sejteket, a miből kétségtelen, hogy szándékuk sem 
volt a mézet áthelyezni; ha azonban nem gyűjtenek, a helyett, hogy 
más sejtekből pótolnák a fogyatkozást, bepecsételetlenűl hagyják, sőt 
ki is ürítik a hézagos sejteket, a mi szintén arról tanúskodik, hogy a 
méheknek nincs természetében a méznek ide-oda való áthelyezése, 
mert csak szükségből vállalkoznak arra.

De meglátszik a mézen is, hogy megapadása valami általános 
hatás — legnagyobb valószinűséggel elpárolgás — folytán következett 
be, mert nem csak ugyanabban, hanem a szomszédos lépekben is 
egyenletes a fogyatkozás: mig ha a méhek hordják át a mézet, alól 
kezdik ki azt és már ugyanazon a lépen is oly nagy lehet e tekintetben 
a különbség, hogy midőn alól üresek a sejtek, fönt még mindig vál
tozatlanéi áll a méz.

Bizonyos az is, hogy a méznek gyorsabb vagy lassúbb besürfi- 
södése az elpárolgásra kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb időjárástól és 
egyéb viszonyoktól függ, mert leghamarabb sűrűsödik és pecsételtetik 
be a méz tavasszal, midőn az éjszakák még nem oly melegek s a be
hatolt szárazabb levegő több párát rabol845 és hamarább a népes, 
melegtartó képtárakban, a melyek magasabb és egyenletesebb hő
mérsékletet tartanak.348

343 Némelyek, hogy a természetes elpárolgást lehetetlenségnek tüntessék fel, 
tagadták még a kaptárak szellőztetését is, I. Csiki J. Méhész. Közi. 1894. 298 1.

343 Sötér K. Méhész. Közi. 1895. 37 1.
344 Ezt állítja Csiki J. Méhész. Közi. 1895. 287—288 1.
343 Rramer után B. Z. 1892. 42 1.; mindenesetre ez az oka annak is, hogy éj

jel általában nagyobb az elpárolgás, 1. Sötér K. Méhész. Közi, 1895. 16 1.
346 Köztudomású dolog, a mit még Csiki J. sem von kétségbe, 1. Méhész.

720
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E mellett tanúskodik egyszersmind az is, hogy ugyanabban a 
kaptárban halmazállapotára nézve 3—4 és többféle méz van. a mi 
csak úgy érthető, hogy az elébb gyűjtött nektár elébb is veszti el sza
bad víztartalmát, mert elébb indái meg annak elpárolgása; sőL, mint
hogy a friss mézben általában több a víztartalom, mint a régiben,317 
holott bepecsételés után már hozzá sem férhetnek a méhek : fel kell 
tennünk, hogy még a bepecsételt mézből is történik valamelyes el
párolgás.

A mi azonban a legfontosabb bizonyíték és mint ilyen, egyma
gában is elegendő a John-féle elmélet hitelesítésére, az : hogy a nektár 
besürűsödése és mézzé változása tényleg bekövetkezik a méheknek 
minden további activ közreműködése nélkül.

Ha ugyanis a friss nektárral megtöltött lépeket bármi módon a 
méheknek hozzáférhetetlenekké tesszük, pár nap múlva valóságos 
mézet fogunk bennök találni; sőt ki is szedhetjük azokat a kaptárból, 
csak mérsékelt, -j- 35—37 fok melegben álljanak, a nektár mézzé vál
tozása itt is bekövetkezik.348

Többen tettek ezzel kísérleteket, én magam is nem egy ízben ; sőt 
Schönfeldnek egy legújabb kísérlete kétséget kizárólag bizonyítja, 
hogy még a sejtekbe mesterségesen öntött czukoroldat isbesürűsödik 
a kaptárban, a nélkül, hogy a méhek hozzáférhettek volna.

E kísérlet czéljából, oly czukoroldattal, mely vegyileg megvizs
gálva, 34'93°/0 vizet tartalmazott, megtöltött egy keret lépet és sűrű 
sodronyszövettel biztosítván a méhek hozzájutása ellen, befüggesztette 
azt egy, csupán e kísérletre alakított család kaptárába, a melyet a kö
vetkező 7 napon át ugyanazzal a czukoroldattal etetett.

Dr. Planta a 8-ik napon vegyileg megvizsgálván és összehason
lítván a méheknek hozzáférhetetlen és az általuk időközbenfelhordott

Közi. 1894. 300 1. Ez az oka, hogy a kisebb társaságokban élő és többnyire a föld
ben lakozó vad méhek méze soha sem sűrűsödik be annyira, mint a mézelő mé
heké, 1. dr. Dönhoff B. Z. 1860. 77—78 1.

347 L. dr. Planta B. Z. 1879. 2 1.
348 Az első kísérletet dr. Dönliof tette erre nézve és miután az sikeresnek 

bizonyult, 1. B. Z. 1856. 218 L, jelenleg hasznos fogás gyanánt alkalmazzuk azt a 
gyakorlatban is; nevezetesen, ha a népesebb kaptának mézkamrái annyira meg 
teltek, hogy alig van bennök üres sejt, a méz azonban még oly ritkás, hogy el
szedni nem lehet: átrakjuk azt más gyengébb családok mézkamrájába, a hol ne
hány nap múlva besürűsödik, jóllehet, a méhek csak gyéren lepik el, éjszakára 
pedig el is hagyják a lépeket, 1. Sötér K. Méhész. Közt. 1895. 37 1.

Sőt az újabb tapasztalások tanúsítják, hogy a lépekből idő előtt kiürített 
ritkás méz is meleg helyen, annyira besürűsödik, hogy megromlás nélkül el
tartható.



czukoroldatot, az előbbinek víztartalmát 20'68%-nak, tehát 14-25%-al 
kevesebbnek találta, mint a kaptárba való elhelyezés alkalmával volt.

A feletetett cznkoroldattal félig töltött sejtekben a víztartalom 
19°/0-on állott, tehát 15'93%-ot fogyott meg; a bepecsételt fejtekben 
pedig 17-98%-ig apadt, vagyis 16'95%-ot veszített.

A melleknek hozzáférhetetlen czukoroldat tehát 7 nap múlva 
csak l-68°/0 és illetve 2'70%-al tartalmazott több vizet, mint az, a mit 
ez idő alatt tetszés szerint áthelyezhettek és részben be is pecsételtek 
a méhek.

E különbséget pedig oly csekélyesnek és oly természetes okokból 
— a felület többszörös változásából — meg is magyarázhatónak ta
lálta a tudós tanár, hogy azzal zárja le az általa és Schönfeld által alá
írt czíkket, hogy ebből az eredményből ítélve, nézete szerint a méz is 
csakugyan elpárolgás útján sűrűsödik be.349

E döntő eredmény által a John-féle elmélet — legalább annyi
ban, a mennyiben a nektár besűrítésétől csakugyan felmentette a ter
mészet a méliekeL — hitelesen: megállapítottnak tekintendő és meg
szűnhetnek a tárgyilagosság teréről egyébként is letévedt hosszadal
mas viták, a melyeket épen olyanok űznek legnagyobb hévvel, a kik 
vagy nem is méhtenyésztők,360 vagy nagyobb fontosságot tulajdonít
ván az elméletnek, ezen az úton akarják levezetni, hogy minek kell 
történnie a méhek világában.351

A mi tehát arra a terhes munkára utalhatná a méheket, hogy a 
sejtekbe elhelyezett friss mézet újból magukhoz vegyék, csak az le
hetne, hogy a nádczukrot invertálják, vagy valamit javítsanak a mé
zen; az első czél azonban elesik, mert — mint csak mindjárt fogjuk 
látni — a nádczukor inversioja bekövetkezik újabb reactio nélkül is, 
az utóbbi tekintetben pedig' a méhek képessége igen korlátolt; a méz 
minősége attól függ, a miből gyűjtetett, a mézharmatokból, tűlevelű 
fákról származó mézet nem bírják a méhek megjavítani és az általuk 
felliordatott czukorszörp is — kivéve azt, hogy a nádczukor invertá- 
lódik és az oldat besürűsödik — évek múlva is csak czukorszörp 
marad.363

A nektár újabb feldolgozása tehát nem csak temérdek és oly 
munkát adna a méhelmek, a milyenre szervezetük berendezve nin
csen, hanem egyszersmind szükségtelen, sőt czéltalan is volna. 319

319 B. Z. 1892. 39-42 1.
330 Neumann S. önmagára nézve nyíltan beismeri ezt, 1. Méhész. Közi. 

1893. 77 1.
361 Így Csíki J., mint 301 * alatt.
331 L. dr. Döijhoff B. Z. 1860. 78 1. és Berlepsch: Dic Bicne III. AuII. 123 I.



7 2 3

Minthogy azonban a virágok kelyheiben találtató nektár, illetve 
a méhek által behordott czukoroldat és a megállapodott méz közölt, 
azon kivűl is, hogy az előbbiek ritkás, színtelen folyadékot képeznek, 
a méz pedig sűrű, sárgás szörpféle, nagyobb különbségek vannak, ne
vezetesen az utóbbi meg van tisztulva a hímportól és egyéb oldhatat
lan anyagoktól, melyek a nektárba vagy czukros folyadékba vegyül
tek, esetleg vegyíttettek ; a nádczukor, a mi a nektárban is sok 353 és 
még több a czukoroldatban, nagyrészben invert czukorrá változott; 
a fehérnyeféléknek, a melyek a nektárból ritkán hiányzanak,364 vagy 
a czukoroldatba vegyíttettek, csak csekélyes nyoma m arad; a gyü
mölcsök nedveiben találtató növénysavak pedig közömbösítve van
nak, sőt ha a méheknek savanyodni kezdő mézet adunk, mely a kék 
lackmus papírra már reagál, miután felszedték és a sejtekbe öntötték 
azt, nem gyakorol savas reactiot; 365 ellenben van benne egy kevés 
hangyasav, a mit sem a nektárban, sem a czukoroldatban nem talá
lunk : 356 kérdés, hogyan következnek be mindezek a változások, ha a 
méhek a gyűjtött nyersanyagoknak mézzé változásánál active közre 
nem működnek ?

Némelyek szerint a sejtekbe lelett nektár az erjedésnek bizonyos 
nemén menne keresztül, a melynek következtében megtisztulna és 
mézzé változnék,867 a mi azonban nem is képzelhető, mert szeszes er
jedés folytán — a mi egyedül lehetséges volna — a czukortartalomnak 
szeszszé kellene változnia, — kétség tárgyát sem képezheti tehát, hogy 
ezeket a változásokat maguk a méhek hozzák létre és pedig, minthogy 
a nektárt nem veszik újabb feldolgozás alá, mindenesetre a felszedés 
és letétel alkalmával.358

A mi a vízben oldhatatlan anyagok kiválasztását illeti: termé
szetes viszonyok között ugyan ritkábban fordul elő, hogy a nektár 853

853 Blmne B. Z. 1862. 271 ]., Bonnién Les nectairs etc. 192 1. és dr. Planta 
B. Z. 1887. 55 1.

354 L. dr. Assmus B. Z. 1877. 92 t. és Dzierzon ugyanott 236—237 1.
353 Már Christ: Anweisung z. Bzucht 1809. 199 1., újabban pedig Trotzmüller 

tí. Z. 1862.107. U az erjedő, mások pedig, így Pohlmann B. Z. 1871. 265 1. és dr. 
Assmuss B. Z. 1877. 94 1., a savanyodni kezdő mézet is teletették a méhekkel, a 
nélkül, hogy annak valami káros következménye lett volna, a mi ezen az alapon 
érthető is.

330 L. Réaumur : Physic. oec. Gesch. d. B. 401 I., 0. Rőtbe: Korbbienenzucht 
Hl. 217 1., dr. Dönhoff B. Z. 1858. 204—205 1. és dr. Planta: Schweitzer Bztg. 1879. 
2. sz., valamint B. Z. 1884. 98 1.

335 így Plmius Ilist. m. natúr L. XI. C. 13 278 L, újabban Friedr. Jacob: Die 
Kationéit Bzucht 1881. 112 1.

3,8 így Hammon B. Z. 1872. 298 1. és dr. Assmuss B. Z. 1877. 94 1.



idegen anyagokkal volna megvegyűlve, de lehet és van is benne gyak
ran virágpor, a mit ki kell választani; hogy azonban miképen történik 
ez, annál a kérdésnél megakadt maga Schönfeld, a nagy méhismerő 
is, a kinek oly sok kétes jelenséget sikerűit helyesen megmagyaráznia, 
és a helyett, hogy inkább adós maradt volna a felelettel, kigondolt 
valamit, a mi a felületes bírálatot sem állja meg.

Nézete szerint ugyanis a gyomorszáj volna az, a mi behatol
ván a mézgyomorba, a benne találtató folyadékból egyenként halássza 
ki, illetve faldossa be és adja ál a hímpor-sejteket az emésztő-gyo- 
mornak.880

Csak mellékesen hozva fel azonban azt, hogy így még mindig 
nem értenénk, hogyan választtatnak ki azok az idegen anyagok, a 
melyek táplálékul nem szolgálhatnak, ha Schönfeld ekként alkotta 
volna a méheket, hamar megbánta volna azt, mert a mellett, hogy a 
gyomor száját talán szemekkel is el kellett volna látnia és hogy az ide
gen anyagok kiválasztása még így is sokáig tartana: a méhek nem 
gyűjtenének felesleget, mert valahányszor a gyomorszáj egy hímpor- 
szemcsét, vagy bármi parányi tárgyat befalna, azzal együtt a mézből 
is mindig lecsúsznék valami s mikorra tiszta volna a méz, kiürülne a 
mézgyomor is.

Ilyesmit lehet kigondolni, de a természet a legegyszerűbb módon 
szokta ezélját érni, keressük tehát mi is a legegyszerűbbet.

Hogy a durvább részek már a felszörpölés alkalmával sem ha
tolnak a szípba, arról meggyőződhetünk, ha a méheknek egy kevés 
homokkal kevert mézet adunk : a finomabb részecskék pedig minden 
bizonynyal legnagyobb részben az orrmány szőrözete között akadnak 
fönn, úgy, hogy csak igen kevés jut belőlük a mézgyomorba ; midőn 
pedig ennek tartalmát száján át kiüríti a méh! felső ajkát annyira le
zárja, hogy csak az ajkat szegélyező sűrű szőrözet között megszűrődve 
juthat a méz egészen tisztán a sejtbe, mert a még benne maradt ide
gen részek az ajak szőrözete között rakódnak le. 300 Erre aztán meg
tisztítja a méh nyelvét a rajta megtapadt idegen anyagoktól és a szá
jában visszamaradtakkal együtt — a melyek természetes viszonyok

V. „
»s» B. Z. 1885. 244 1.
3M Hogy ez tényleg így is van, meggyőződhetünk róla, ha a méheknek vi

rágporral megvegyített mézet adunk s miután megtöltötték azzal gyomraikat, 
felbonczoljuk őket, mert a mézgyomorban igen kevés, ellenben az orrmány szőrö
zete között lerakodva sok virágport találunk ; ha pedig bevárjuk, míg a mézet 
leteszik, a sejtben már egészen tiszta mézet, a szájban pedig ahhoz képest, a mint 
a mézgyomorban több vagy kevesebb volt belőle, virágport fogunk találni.



725

között, mint virágpor, egyébként is szükséges táplálékát képezik — 
lenyeli, ellenkező esetben pedig eltávolítja azokat.

Csak így érthető, hogy a méh a vízben oldhatatlan anyagokkal 
vegyült édes folyadékféléket csaknem nyomban tisztán teheti le a sej
tekbe ; ellenben a vízben oldható anyagokat nem bírja kiválasztani és 
például a carmin, alkanna indigó és hasonló növényi festőanyagokkal, 
nevezetesen színes gyümölcsnedvekkel megvegyített czukoroldat is, 
a méhek savas nyálával érintkezve ugyan kissé halaványabb, de ha
tározottan pirosas vagy kékes mézet ad.381 * 383 .

A nádezukor invertálódását könnyebb megmagyarázni! sőt be 
is lehet bizonyítani.

Az inversionál ugyan közreműködhetnek bizonyos fermentumok 
is, a melyek a nektár-elválasztó szervekben,363 vagy a nektárral ve
gyült virágporban vannak ; 353 minthogy azonban a közönséges nád- 
czukoroldatot is invertálják és mézzé változtatják a méhek,304 ezzel 
pedig •— kivéve nyálukat — semmi, erre alkalmas fermentum vagy 
sav nem érintkezett: kétségtelen, hogy az inversiot ennek és illetőleg 
a benne találtató erős állati fermentumnak kell előidéznie.

A mi inegfoghatatlannak látszik, csak az, hogy e fermentum 
oly rögtönösen hat, hogy az inversio folyama azonnal megindul; 
ha azonban tekintetbe vesszük, hogy a felszörpölt folyadékfélék 
az orrmány szőrözete között megoszolva, intensive érintkeznek a 
nyállal; nem csodálkozhatunk rajta, hogy már a mézgyomorban 
észrevehető az inversio megindúlása; 305 midőn pedig szájuk útján 
leteszik azokat a méhek, az alsó I. fejmirigy rendszer által elválasz
tott, még hatásosabb fermentumokat tartalmazó nyállal jönnek érint
kezésbe,31'0 a mi aztán teljesen elegendő arra, hogy az inversiónak már

381 L. dr. Heller B. Z. 1872. 298 1., dr. Assmuss B. Z. 1877. 93—94 1. Ilgen B. Z. 
1878. 52 1., Berlepsch Die Biene III. Anti. 123 1. és Gáspár J. Méhészeti Lpk. 1891. 
146—151 1.

3Gi Bonnier: Les nectairs etc. 195 1.
303 L. dr. Henneberg B. Z. 1874. 39—40 1., úgv dr. Erlenmeyer és Planta B. 

Z. 1879. 158 1.
304 Tapasztalták ezt a cukorgyárak közelében méhészkedők régen, 1. dr. J. 

G. Gleditsch: Allgeui. Betracht ü. d. Beschaff. d. Bienenstanden 1769.51—571., J. H. 
Koch: Erfalirener Bienenwirth 1774. 14 és 29 1. és újabban is többen, így Dzier- 
zonB. Z. 1872.1-3 1., Molitor-Mühlfeld B. Z. 1872. 73-76 1., Fischer B. Z. 1872. 
86—88 1., Lambrecht B. Z. 1872.128—131 L, dr. Schneider B. Z. 1872. 283—281 1. úgy 
dr. Assmuss B. Z. 1877. 92—94 1. és én is több métennázsa ezukrot etettem fel a 
liléitekkel, a mit mind mézzé dolgoztak fel,

383 Dr. Dönhoff B. Z. 1858. 205 1.
380 L. föntebb 179—180 1,

47
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megindult folyama kedvező viszonyok között önként haladjon to
vább és be is végződjék.307

Csaknem szemtanuság útján győződhetünk meg erről, ha a mé
hekkel nádczukor-oldatot hordatva fel, úgy intézzük a dolgot, hogy 
azt vegyiiletlenűl tegyék a sejtekbe, mert a letett czukoroldaton már 
lS-2 óra múlva lényeges chemiai változások vehetők észre, neveze
tesen a rézsóra glycose rcactiót gyakorol, egyszersmind pedig egy 
kevés hangyasavat találunk benne, a mivel ízére nézve is különbözik 
a nádczukor-oldattól s némileg méz accentust nyer.803

Ha a sejtekbe ekként elhelyezett czukoroldatot a melleknek 
hozzáférhetetlenné téve, meleg helyen tartjuk és napről-napra meg
vizsgáljuk, a nádczukor inversióját minden nappal előre haladottabb- 
nak találjuk; ha pedig kiürítvén azt a lépekből, ismételve felhordat- 
juk a méhek által, az inversió oly rohamosan halad előre, hogy a 
harmadszori felhordás után, úgyszólván nyoma sincs a nádczukor- 
nak, egyszersmind pedig a most már mézzé változott czukoroldat íze 
is éles, kellemetlen lesz.869

Hogy pedig csakugyan a méhek nyála az, a mi az inversiót fo
ganatosítja, abban annál kevésbbé kételkedhetünk, mert dr. Erlen- 
meyer és Planta vegyészeknek sikerűit a méhek glycerinben kivont 
nedveivel -1 30 C. fok melegben a nádczukrot 12- 72 óra alatt inver- 
tálni, sőt a nyers keményítőt is dextrinné, majd szőllőczukorrá vál
toztatni. Ugyanígy hatott a méhkenyérnek glycerinben kivont tinctu- 
rája;370 sőt már magában a mézben is annyi a fermentum, hogy 4—5 
sulyrész nádczukor oldatot invertálhat.371 3

3«  L. dr. Hammon B. Z. 1872. 297—298 1.
908 Dr Assmuss B. Z. 1877. 92 1.
sós Ugyanaz ugyanott.
8.0 B. Z. 1879. 157—158 1. Leghatásosabbalmak mutatkoztak ennél a fő és 

potroh nedvei, a mi egészen természetes is, mert a nyálmírígyek legnagyobb 
részt a főben vannak, sőt ide szolgálnak a torkas nyálmirígyei is ; a potrohban 
pedig legtöbb nyál van.

3.1 Dr. Erlenmeyer és Planta B. Z. 1879 5—6 1., de saját tapasztalatom is ; 
minthogy ugyanis vidékünk igen mostoha a méhekre nézve, gyakran jutottam 
abba a kellemetlen helyzetbe, hogy őszszel egyik-másik szegényebb kaptárt czu- 
koroldattal kellett feljavítanom.

Igen természetes, hogy ilyenkor nem lehet a méheknek ritkás czukorolda
tot adni, ha pedig sűrűre főzettem a szörpöt, 2—3 nap alatt megjegeczesedett és 
újra kellett azt felfőzetnem. így jutottam arra a gondolatra, hogy mézzel keve
rem a befőzött szörpöt, a mivel czélomat is értem, mert a mióta 1/i—*/s rész mé
zet vegyítek hozzá, mikorra a szörp kihűl, többé nem jegeczesedik, a rézpróba 
pedig arról tanúskodott, hogy a nádczukor túlnyomó részben mvert czukorrá 
változott.
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Mindezekből kétségtelen, hogy a nádczukor in versi ója valósá
gosan a méhek nyálának katalyticus hatása alatt következik he és 
hogy ha a reactio egyszer a felszedés, másodszor pedig a letétel al
kalmával megtörtént, a megindúlt vegyi folyamat kedvező hőmérsék
leti viszonyok között önként végződik be ; 872 nem csaknem szükséges 
tehát, de nem is czélirányos azt a nyál újabb hatásának kitenni, mert 
ha a méz többszörösen megjárja az utat a méhek szájrészein át, a 
mellett, hogy a nádczukornak teljes inversiója következtében veszít 
édességéből, — minthogy a méhek savas természetű nyálából több 
vegyül hozzá a szükségesnél — egyszersmind kellemetlen, éles accen- 
tust ölt.373 Hogy azonban a nádczukor inversiója a nektár letétele 
alkalmával befejezve nincsen, azt bizonyosra vehetjük a méz vegyi 
vizsgálataiból, a mennyiben gyakran még a teljesen érett és bepecsé
telt méz is tartalmaz valami nádczukrot.374

Hogy a méhek nyálában találtató fermentum hatása alatt más 
szénhydratokból, nevezetesen a nektárban létező mézgából és ke
ményítőből közvetetlenűl is képződhetik valami szőllőczukor, azt dr. 
Erlenmeyer és Plantára hívatkozólag,375 legyen elegendő csupán rö
viden megjegyeznünk.

Hogyan történik a fehérnye-félék kivonása és a savak közön- 
bösítése, arra nézve csak a találgatásokra vagyunk utalva.

Valószínű, hogy ezek is a méhek nyálának hatása alatt követ
keznek be, mely oly vegyi reagenseket tartalmaz, melyek a fehérnyét

373 Legkedvezőbbnek bizonyult pedig erre a 28—30 R. fokú, tehát ugyanaz 
a hőmérséklet, a melyet a méhek lakása általában tart, 1. dr. DönhoffB. Z 1855. 
166 1. Különben, több mint valószínű, hogy maguk a sejtek, igazabban a viaszban 
levő fermentumok is befolyással vannak erre, mert a sejtekben hagyva a 
mézet, gyorsabban megy az inversio, Inig idő előtti kiürítve azt, nem csak ez 
szenved fönnakadást, hanem az ilyen — némelyek által éretlennek nevezett — 
méz gyakran meg is romlik.

373 Annak okát, hogy az egyidejűleg gyűjtött méz ugyanabban a kaptárban 
is különböző minőségű, részben ebben kell keresnünk; a mit a fészek környékén 
tettek le és innét máshová, talán többszörösen is áthelyeztek a méhek, soha sem 
oly jó, mint az, a mely mindjárt állandó helyére tétetvén, érintetlenül maradt.

Ugyanez buktatta meg a b. Ambrózy-féle úgynevezett szűzsejt gyárat is, a 
mi alatt azonban ne értsünk valami valóságos gyárat, hanem csak a méhesben 
űzött azt az eljárást, hogy gazdagon etetve a méheket, új lépeket építtetünk álta
luk s miután mézzel megtöltötték és be is pecsételték azokat, a tetszetős külsejű 
lépes mézet árúba bocsájtjuk, j -  mert a méhek által ismételve felhordatott méz 
éles accentusa nem tetszett a külföldnek, sőt ártott a magyar méz reputatiójának 
is, a miről különben a gyakorlati részben fogunk bővebben szólani.

374 L. föntebb VIII. 4. 303 303 *.
373 L. föntebb VIII. 4. a-B

47 *
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megalvasztják, sőt pép Ionná változtatják,376 a mi,mint ilyen, a nektár 
letételénél szintén a szájban marad vissza és a táplálkozás útjára bo- 
csájttatik ; a savak pedig részint a nádcznkor inversiójánál emészttet- 
nek fel, részint a nyálban találtató aljakkal (bases) egyesülve, közön- 
bösűlnek.

Minthogy azonban a természet által prodncált cznkros nedvek 
— a melyekre utalva vannak a méhek — sem fehérnyeféléket, sem 
savakat nagyobb mennyiségben nem tartalmaznak, a méheknek ez a 
képessége igen korlátolt, úgy, hogy ha nagyobb mennyiségű fehér- 
nyét, vagy erősebb savakat vegyítünk a mézbe, nagy részük változat
la n t  marad,3,7 sőt nem is hajlandók a méhek ily mézet készletbe he
lyezni.378

Aromáját, színét nem a méhek adják a méznek, mint néme
lyek képzelik; 376 az elsőt a nektárban találtató aethericns illatanya
goknak köszöni,830 sárgás színét pedig bármi mástól,381 dehogy semmi 
esetre sem a méhektől nyeri, bizonyítja az, hogy már ugyanabban a 
kaptárban is többféle színű méz lehet; minthogy azonban a méz is — 
épen úgy, mint a viasz — annál sárgább színt ölt magára, minél to
vább áll nyitva a sejtekben : 382 igen valószínű, hogy a színek árnya
lataira befolyással vannak azok a virágporban találtató intensiv festő 
anyagok is, a melyek a gőzkörbe emelkedvén, a viaszt és mindazt, a 
mi a kaptárban van, sárgára festik.383

A méhek tehát a » mézcsináló« (apis mellifica) nevet helytelenül 
viselik, meri a mézet nem csinálják, hanem nektár, vagy általában ezu- 
koroldatok alakjában gyűjtik; a mit tesznek velők, csak az, hogy 
megtisztítván azokat az idegen anyagoktól, a nádeznkrot invertál- 
ják484 s az oldatot természetes úton besürflsítvén! a megromlás ellen 350

350 L. dr. Schneider B. Z. 1872. 283 1.
311 L. dr. Assinuss B. Z. 1877. 93—94 1.
3,8 L. dr. Erlenmeyer és Planta B. Z. 1880. 2—3 1. és Hilbert E. B. Z. 1887. 

132—133 1.
879 így j. g . Ivrünitz: Das Wesentl, d. Bgeseh. u. Bzucht 1774. 73 1., sőt V. 

Graber is : Die Insekten Th. II. 240 1.
360 Igaza lehet azonban dr. Assmussnak, hogy a mézharinatokból gyűjtött 

és általában illatanyagokat nem tartalmazó méz. is, ha huzamosabb ideig áll a 
kaptárban, némi aromát nyer 1. B. Z. 1877. 94 1., legalább nem volna ez lehetetlen 
ott, a hol annyi aethericns illatanyagok párolognak el.

381 L. föntebb VIII. 4. 173 174 és 173 *.
382 Dr. Magerstedt: Dér prakt. Bvater III. Aufl. 481 I.
383 L. föntebb IX. I. 141 142 *.
384 Felmerül itt a kérdés, miért invertálják a méhek a nádeznkrot, holott 

az, mint olyan, nem csak édesebb, hanem a megromlásnak, különösen az erje
désnek is kevésbbé van kitéve.

Ennek egyik oka mindenesetre az, hogy a nádezukor hamar és kemény je-



729

biztosítják ; a »mézelő méh* (apis mellifera) tehát megfelelőbb elne
vezés.386

Hogyan szörpölik fel a méhek a eznkros nedveket, tudjuk386 és 
hallottuk már azt is, hogy szájuk útján szokták azokat letenni, a mi
nél a táplálkozás csatornájának ellenkező irányú — antiperistalticus 
— összehúzódásai szerepelnek erők gyanánt; most pedig belátjuk 
okát is, annak a méhészvilágban rég ismeretes szokásuknak, hogy 
mézgyomrukat nem orrmányukon, hanem szájukon át ürítik ki.367 
Tévednénk azonban, ha beelégednénk annyival, hogy ezt csupán 
azért cselekszik a méhek, hogy a nektár az orrmányban lerakodott 
idegen anyagokat újból fel ne szedje és a felső ajak szőrözete között 
másodízben megszűrődjék, mert a harmadik igen fontos oka ennek 
az, hogy egyszersmind érintkezzék a szájba vezetett ama erősfermen- 
tumokat tartalmazó nyálfélével, mely a nádczukor inversiójára az 
utolsó és valószínűleg a legnagyobb befolyást gyakorolja.

Midőn aztán a sejtekbe letett méz a megkívántató fokig besürű- 
södött,388 vékony viaszréteggel vonják be, vagyis pecsét alá veszik a 
sejteket a méhek — csaknem úgy, mint a hasítást szokták383 — hogy

geczekben jeged, a hogyan nem mindig használhatnák azt a méhek, mig az invert 
ezukor oly meleg és sötét helyen, mint a méhek lakása, sokáig folyékony állapot
ban marad; a másik pedig valószín illeg az, hogy a nádczukor közvetetlenűl meg 
nem emészthető, hanem a gyomornedvek által elébb invertáltatnia kell, a mi télen, 
midőn teljes nyugalomra van szükségük, nehezére esnék a melleknek. Az invert- 
ezukornak azt a semmiképen sem kívánatos tulajdonságát pedig, hogy közvetet- 
lenűl és könnyen megy erjedésbe, besflrüsítéssel ellensúlyozhatják a méhek, a 
minél a gyűjtés időszakában maga a természet is kezükre működik.

sas így Mocsáry L. Természetrajzi fűzetek, Naturhist. Hefte II. 1878. 15—19 
és 113—123 1.

386 L. föntebb' 119—120 1.
387 ]gy már Th. Wildmann: Abhandl. v. Wart. d. Bieiien 1769.381., úgy Christ: 

Wőrterbuch 1807. 3 1.
3S8 Hogy a méhek csak a méz besürflsödésére várnak a pecsételéssel 1. fön

tebb 714 1.
889 A bepecsételt hasítást és mézet tartalmazó lépek felületesen tekintve, 

hasonlítanak ugyan, tüzetesebben megvizsgálva azonban, több tekintetben külön
böznek egymástól.

A Sas lépek födele rendszerint sötétebb, de ha egészen fehér volna is, ita
tós papii'hoz hasonló, fénytelen, a sejtek alakja világosan kivehető, a pecsétek 
pedig kissé emelkedettek.

4 mézes lépek födelei rendszerint világosabbak, de ha sötétek volnának 
is, fényesek, a felület habos, a sejtek alakja elmosódott, néha, mintha csakránczos 
hólyag takarná az egész felületet, ha pedig a sejtek alakja kivehető, a födelek be 
vannak horpadva.

Napnak fordítva, — ha a lépek nem öregek, — a has lép sötét, a mézes pedig
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a további gyors elpárolgás és talán a megromlás ellen is biztosítsák a 
mézet.

A mézes sejtek bepecsételése művészi munka, mely nagy figyel
met kíván, mert a mézzel érintkezésbe jött viasz azon nedvesen nem 
tapad, holott pedig a pecsétnek egészen a mézen kell feküdnie; kü 
lönben, csaknem úgy járnak el itt is a méhek, mint a fiasítás beföde- 
lezésénél, csakhogy a méz lepecsételése tovább tart, mi közben min
dig annyira töltik a sejtet, a mennyire a pecsét terjed, de úgy, hogy a 
még nyitva álló hézagban vájt felülete legyen a méznek; mig végre 
csak a sejt közepén marad egy parányi nyílás, a melyen át most már 
színig töltik a sejtet és egy hozzá idomított viaszlemezkével ügyesen 
leragasztják azt.

Ha a méhek elhamarkodták a bepecsételést — a mi szintén meg
történik — csakhamar észrevehetjük azt, mert a pecsétek alatt is 
megapad a méz s a keletkezett léghólyagok a sejtsorok felsőrészén 
világosabb párhuzamos csíkok alakjában mutatkoznak és szintén 
arról tanúskodnak, hogy a víz elpárolgását még a pecsétek sem bír
ják teljesen megakadályozni.

Tudván ezeket, természetesnek fogjuk találni, hogy a lepecsételt 
mézzel annyira gazdálkodnak a méhek, hogy csak a szükség által 
kényszerítve, hajlandók ahhoz nyúlni,350 a mi gyakorlati tekintetből 
is figyelmet érdemel, mert a méheknek e sajátságánál fogva bizonyos 
czélokat könnyebben érhetünk el a pecsételt, másokat pedig ellenke
zőleg, a pecsételetlen mézzel.

Néha nem is helyezik készletbe a gyűjtő méhek a mézet, hanem 
hazaérkezve, nyomban szétosztják azt a belső munkálatokkal foglal
kozók között, a minél megnyitják szájukat s az elébök sietők bele 
merítvén orrmányukat, szétkapkodják a feltolúló mézet.391

Nem mindig mézelnek egyszersmind a méhek, midőn virágok 
nyílnak; vannak esetek, hogy a mezők, fák úgyszólván virágszőnyeg
gel vannak beterítve és mégis szűkölködnek, sőt éhen veszhetnek a 
méhek,392 abban tehát, hogy van már elég virág, nem szabad elbiza
kodni.

áttetsző;ha pedig mindezekből nem tájékozhatnánk magunkat, egy-két sejtet fel
nyitva, megtudhatjuk a valóságot.

000 L. Dzierzon Bírd. 1855. 138 1.
391 Christ Wörterbuch 18u7. 4 1. és Dzierzon Bírd. 1854. 65 I.
392 L. Csáti Szabó Gy. Magyarorsz. méhesgazda 14 1., Kontor J. A méhekről, 

stb. II. kiad. 193 1., újabban Lieb Helen B. Z. 1875. 2191.; Ilgen írja, hogy egy ízben 
junius elején éhen vesztek a méhek, holott a temérdek mindenféle virág mellett 
30 hektárt meghaladó heretábla virágzott a tőszomszédságban s az idő látszólag 
igen szép és elég meleg is, borús éggel a hőmérséklet + 15 R fokon állott 1. B. Z. 
1882.199-2001.



Hogy a virágok nektárt válasszanak el, ahhoz alkalmas meleg, 
csöndes időre, langyos éjszakákra és tiszta, de mégis elegendő párát 
tartalmazó levegőre van szükség; hogy azonban csakugyan bőven van 
nektár a virágokban, azt nem annyira az idő minőségéből, mint inkább 
a méhek magatartásából olvashatjuk ki.

Ha a méhek gazdagon mézelnek, általában ingerlékenyebbek 
és oly tevékenységet fejtenek ki, hogy a déli játék is alig vehető 
észre; a kiröpűlők élénk csengő hang kíséretében, nem tétovázva 
sietnek a legelőre, az érkezők pedig elfulladva, kimerülve esnek inkább, 
mint szállanak le a röpülő lyuk előtt. Altestük duzzadt, fényes, csak
nem áttetsző és ütemes működése sebes lélegzésre vall, hímport ke
veset, vagy semmit sem szállítanak, a méhes közelébe kitett mézet 
pedig észre sem veszik.

Minél élénkebb marad dél felé és délután a méhek járása, an
nál bizonyosabbak lehetünk benne, hogy gazdag és állandó források
ból gyűjtenek; ha egészen bizonyosat akarunk tudni, elfogunk egyet- 
kettőt a haza érkező méhek közűi, és al testüket gyengéden megszo
rítjuk : ha bőven ömlik ki szájukból a friss nektár és a kap tárak 
súlyúkban rohamosan gyarapodnak, kétségtelen, hogy gazdagon mé
zelnek.

Különben ilyenkor a belső munkálatokkal foglalkozók is a szo
kottnál nagyobb tevékenységben vannak; sietve foglalják el az elébb 
elhagyatva állott üres lépeket és szorgalmasan tisztogatják a sejteket, 
a melyekben csakhamar felcsillámlik a frissen gyűjtött nektár.503

Harmad-negyednapon pedig érezhető a méz illata a szabadban 
is,394 úgy, hogy még mielőtt láttuk volna a méheket, már tudjuk, hogy 
ma nagy munkájuk, jó szüretük lesz.

A ki pedig a vidék viszonyait megfigyelte s az előző évek ta
pasztalásait feljegyezte, vagy emlékezetében megtartotta, körülbelül 
előre is megmondhatja, mikorra várható a leggazdagabban mézelő 
legelő megnyílta, a mit a »derékgyűjtés« időszakának, némelyek a 
német terminusok |Haupttracht«, »Generaltracht« lefordításával »fő 
behordásnak«, »vc,zérgyűjlésnek« neveznek.396

aos a  friss nektár mindig jobban csillog, mint a régi méz, mert ritkás lévén, 
felülete mintegy 45" alatt domborodik ki, mig a régi sűrű méz felülete párhuza
mos a léjí középfalával és többnyire homorú,

' Köztudomású dolog; oka pedig dr. Wolff szerint az, hogy a virágok csak 
azután kezdenek mézillatot terjeszteni, miután már egy pár napon át látogatták 
őket a méhek és a gyűjtés közben aiászivárgó nyáluk hatása folytán már a virág
ban is megindul a nádezukor inversiója és ezzel a nektár mézillatot nyer. 1. Das 
Riechorgan d. Biene 92—93 1.

jU Hogy mindezeknél jobb és magyarosabb is a „derékgyűjtés" azt talán 
felesleges volna bizonyítanunk.



Hogy ez a vidék viszonyaihoz képest igen különböző időszakra 
eshetik, az természetes; néhol már a gyümölcsfák és repczc virágzá
sával köszönt be ; máshol a virító rétek ontják a mézet; sok felé jú
nius elejéig késik, a midőn az ákácz és herefélék virágzanak ; vagy még 
tovább, a hárs, bükköny, hüvelyes vetemények és a kalászos gabona 
között tenyésző mézelők virágzásáig várat magára ; mig vannak he
lyek, a hol még későbben, a baltaczim, sarjú, tisztesfű, hajdina vagy 
bangafélék virágzásával következik b e ; a hol pedig fenyőfák van
nak, még októberben is gazdagon mézelhetnek a méhek.398

Általában pedig gazdagabban fizet a gyűjtés, ha bizonyos virá
gok tömegesen virítanak, mint ha ugyan egyidejűleg nyíló, de külön
böző virágokról kell a melleknek összeböngészniök a mézet.307

Ez az időszak legfontosabb a méhekre és gyakorlatra egyaránt, 
meri ha rósz idő kíséretében köszönt be, végzetes lehet mind a két 
tekintetben.

Több ízben felverte a port nemcsak a méhészeti, hanem a tudo
mányos irodalomban is az a kérdés, hogy van-e egyáltalában mérges 
méz és különösen, hogy gyűjtenek-e a mézelő méhek mérges mézet, 
a nélkül, hogy a vita ide, vagy amoda eldőlt volna ; pedig, legalább 
az, hogy mérges méz csakugyan van, kétségtelen.

Már Xenophon megírta, hogy a visszavonuló görög harezosok 
Colchis és Trapézon! között sok méhkasra találtak a hegyekben, a 
kik azonban mézet evének, megrészegedtek vagy hányásba, hasme
nésbe estek; a kik többet ettek, az örjöngőkhöz vagy halottakhoz 
hasonlítottak és csak harmad-negyed napon keltek lábra.308

Megerősíti ezt Strabo is, a kinek előadása szerint Pompejusnak 
Trapezunt hegyein átvonuló három hadcsapatát szintén mérges méz
zel kevert italokkal kábították el és csaknem egy lábig lemészárolták 
a benlakó Ileptakométák.309

G. Plinius II. írja, hogy a Pontul környékén, nevezetesen He- 
racleában, néha oly mérges mézet ad az Aegolethron, hogy a kik 
esznek belőle, kínjukban a földön henteregnek és még a kutyákon is, 
a melyek ily emberek ürülékét felfalják, a mérgezés jelei mutatkoz
nak ; ugyancsak Plinius szerint a Sannok földjén egy másik neme van 
a méznek, melyet a banga-félék (ericaceae) csaladjához tartozó Rho- 
dodendronról (pontusi rózsa) gyűjtenek a méhek és a mely »maeno- 300

300 L. Kritz B. Z. 1845. 115 1.
397 Okát 1. alább X. B. 5.
398 Anabasis L. IV. C. 8. 20—21.
399 De situ orbís. edit 1652. L. XII, Prs. 2. 183—184 1.
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menon«-nak (őrjítőnek) neveztetik, mert őrjöngésbe ejti az embere
ket, sőt mérgesnek mondja még a persisi, mauritaniai és Caesaria- 
getnliai mézet is.400

Mindezekhez ugyan, a méz eredetét illetőleg, némi kétségek is 
férnek -;401 azt azonban, hogy a megjelelt helyeken mérges méz van, 
az újabbkori útazók is megerősítik.

Nevezetesen P. A Lamberti még a XVII. században is épen oly 
kábító hatásúnak találta a colchisi (jelenleg Mingrelia) mézet, mint a 
minő Xenophon korában volt.402

J. Tournefort pedig kisázsiai utazásának egyik feladatául tűzvén 
ki, hogy erről is meggyőződjék, csakugyan mérgesnek találta a Pon- 
tus melléki mézet, hitelesítvén egyszersmind Plinius előadását, hogy 
az valóban a hangafélék családjához tartozó Rhodendron ponticum, 
Rh. maximum, Rh. mespilifolium és a velők rokon Azalea pontica 
virágaiból származik.403

Ugyancsak többrendbeli esetei merültek fel a mézmérgezésnek 
a múlt század végével (1790-ben.) Eszak-Amerikában, Philadelphia 
környékén is, a melyek arra indították az egyesült államok kormá
nyát, hogy a dolgot behatóbb vizsgálatok tárgyává tehesse, s ezek
nek során szintén hitelesen megállapíttatott, hogy a mérges mézet itt 
is a hangafélékhez tartozó kalmia angustifalia, K. hirsuta, K. latifolia, 
úgy a Rhododendron maximum, valamint az Azalea nudiflora és 
Andromeda mariana virágairól gyűjtötték a méhek.404

Nyugati Chesterben a Rhus vernixről,400 a Kafferek földjén az

400 Mist. m. natúr. L. XXI. C. 13. 570—571 1.
401 Aristoteles szerint ugyanis a Pontus környékén vannak bizonyos fehér 

vadméhek. Ilist. anirual L. V. C. 22. 950 1.. B  tehát származhatott a méz ezektől 
is ; Strabo már világosan mégis mondja, hogy a trapezunti mérges mézet fák gályái 
szolgáltatják, De sitii orb. L. XII. P. 2. 184 1., — tehát valamelyes manna-félének 
kellett annak lennie; Plinius pedig nem nyilatkozik, hogy miféle méhek gyflj- 
tötték az általa felsőrolt mérges mézféléket.

4(13 Relazione delta Colchide, oggi detta Mengrelia Napoli 1654. 237—240 1.
403 Relation d’uo voyage du Levant Paris 1712, t. II. 100—101 1. és ugyanezt: 

Nicholsons Journal XXIV. ann. 287 L, valamint Abbot K. E. Proc. Zoolog. soc. 
London 1800. Vol. V. 276 1., Kirby u. Spence: Einleitg. i. d. Eutom. Bd. II. 280 1., 
Vegytani képek Johnston után Csengery A. I. köt. 190—191 1., úgy Bienenvater. 
Wien 1878. 10 sz. és 1879. 10 sz. és A magyar méh 1877. 132-135 1.

404 Dr. B. Barton Smith: Transact. of tlie Arneric. soc. 1793. Vol. III. 241—261 
1. és Vol. V. 511.

403 Kirby u. Spence: Einleitg. i. d. Eutom. Bd. II. 208 1. és Hamburger (jártén 
u. Blumenztg! 1867. X. Heft 465 1.
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áloefélék virágairól,40*1 Abessiniában az Euphorbia-félékről;406 407 Ázsia 
más részeiben pedig a beléndek, bürök és maszlagos redősziromról 
származó méz mutatkozott mérgesnek,408 kétségtelen tehát, hogy mér
ges méz csakugyan létezik.

Más kérdés az, hogy gyűjtenek-e a mézelő méhek mérges mézet 
és más reá a felelet is.

A mi tagadhatatlan, csak az, hogy a méhek nem csupán a nar- 
coticus növényeket, dohányt, kendert, mákot, komlót rendszeresen 
látogatják, de nem kerülik a mérges növényeket sem.

Én magam ugyan csak a farkas boroszlánon (Daphne mezereum 
L.), kökörcsinen (Pulsatilla vulg. MillgL gyilkos boglárkán (Ranuncu- 
lus sceleratus L.) és a redős szirmú maszlagon (Datura stram. L.) lát
tam méheket; mások azonban állítólag látták őket a fehér és fekete 
hunyoron409 (Hellebor. alb. el ni gr. L.), a kutyatejen410 (Euphorbia 
vulg.), a nadragulyán411 * (Atropa belladonna L.), sőt a belendeken413 
Hyosciamus niger L.) is ; mindezek pedig köztudomásúlag mérgesek.

Kérdés azonban, gyűjtenek-e mindezekről mézet is, vagy csak 
virágport keresgélnek rajtuk; ha pedig bebizonyosodnék, hogy mé
zet is gyűjtenek belőlük : még mindig kérdés marad az, hogy váljon 
azok az erős alkaloidák, a melyektől e növények gyökere, törzse, 
vagy magja mérges tulajdonságait nyeri, jelen vannak-e egyszersmind 
a nektárban is és pedig oly arányokban, hogy az állati szervezetre 
észrevehető, vagy épen káros hatásokat gyakorolhatnának ?

Minthogy az emberre veszedelmes mérgek megölik a méheket 
is,413 a mérges növényekről pedig élénken látjuk őket tova szállani; 
minthogy továbbá atropinnal morphinnal, digitalinnal, strychninnel 
meg sem is lehet mérgezni a méheket, mert a mint csak valami cse
kélységet vegyítünk belőlük a mézbe, érintetlenül hagyják azt;414 és 
végre, minthogy maguk a czukorfélékisigen érzékenyek az alkaloidák

406 Lenz: Naturgesch. Bd. II. 225 1.
4«  Kayser B. Z. 1870. 134 1.
408 Bienenvater v. Wien 1878. 10 sz. és 1879. 10 sz.
409 Stankovits B. Z. 1808. 239—240 1. és B.AmbrózyB. A magyar méh 1880.31.
410 Paradeyser L. Elméi, és gyakori, méhészet k .'kJ377. 78—79 1., MfillerH. 

szerint azonban a kutyatejet nem látogatják a méhek. B. 2Á1883. 159 1.
411 Wurster: Vollst. Anllg. z. e. Magaz. Bzuclit 1804. Vorrede 1,1—L1I e) alatt. 
413 Dr. Alefeld B. Z. 1859. 255—256 1., Müller H. szerint a beléndekről csak

virágport gyűjtenek a méhek B. Z. 1876. 178 1.
413 L. föntebb 574—575 1., úgy Agassiz G. P. Die Zoologie etc. Tli. II. 2541., 

Sonntag B. Z. 1855. 43 1. és dr. 0. Haenle Dic Chemie des Honigs 1895. 16—17 1.
414 Dr. Dönlioff B. Z. 1850. 229 1.



iránt és velük érintkezve, hamar felbomlanak,415 416 * következőleg, ha 
ugyan vegyülve volnának azzal, felbontanák a nektár czukortartalmát 
is, az ekként édes ízéből kivetkezett nektárral pedig nem törődnének a 
méhek: legvalószínűbb, hogy vagy egyáltalán nincsenek a nektárban 
alkaloidák, vagy ha vannak, csakis oly elenyészőleg csekély arányok
ban lehetnek, hogy sem a czukorra nem hatnak, sem ízüket vagy 
hatásukat nem érzik a finom ízlésű méhek és így alig gyakorolhat
nának észrevehető hatásokat az ember szervezetére is.41"

Igen szépen meg is okolta ezt Rebling, a szerelmi csókhoz hason
lítván a virágok nektárét, a melyben semmi idegenszerűnek, semmi 
visszariasztónak nem szabad lenni, különben a természet czélja, — 
hogy nektárral csalogassa a virágokhoz a termékenyítésükre hivatott 
méheket, — sokszor meg fogna hiúsulni; 117 és valóban, ha a nektár 
mérget tartalmazna, vagy a méheknek, vagy a virágoknak, vagy mind 
a kettejüknek régen el kellett volna pusztákba.

B. Ambrózy B. ugyan azt mondjál hogy méhei által a fekete 
hunyorról gyűjtött mézben Karácson S. gyarmatai gyógyszertáros a 
veratrinnek nyomait vélte felismerni; 418 Dr. Alefeld azonban tanúsítja, 
hogy ámbár méhei a nadragulyát és beléndeket is szorgalmasan láto
gatták, soha nem tapasztalta, hogy mézük mérges volt volna ;419 420 * 422 ugyan
erről tanúskodik h. Rothschütz is, a kinek méhesétől csekély távol
ságban igen sok a belladonna.H

Dr. Műnter még mindég nyílt kérdésnek tartja, hogy váljon gyűj- 
tenek-e a mézelő méhek mérges m ézet;481 igen sokan azonban máris 
tagadőlag felelnek arra s mindazokat az eseteket, melyekben a méz 
mérgezéshez hasonló tüneteket idézett elő, inkább a méznek mérték
telen élvezéséből magyarázzák,482 a mihez mi is, annál nagyobb meg-

415 Soubeiran; Compt. rend 1849. No. 26/VII.
415 Homöopathicus hatásuk azonban épen nincs kizárva és ezen az alapon 

érthető volna az is, hogy a méznek emberemlékezet óta mostanáig igen sokan, 
különböző bajokban, majd jótékonyan enyhítő, majd csodálatosan gyógyító hatá
sát tapasztalták, a mit csak úgy röviden csalódásnak nyilvánítani alig lehet.

417 Archív für Pharmacie 1858. III. „Melcrudum® 282 1.
416 A magyar méh 1880. 3 I. és 1881. 20 L, Hihetőbb volna, ha helleboraint

mond, mert a hunyorfélékben veratriu nincsen.
419 B. Z. 1859. 256 I. Annál hihetőbb pedig ez, mert a mérges növények nagy

ban nem termeszttetnek és a mi keveset gyűjtenek is róluk a méhek, más virágok
ról aránytalanúl nagyobb mennyiségben gyűjtött mézzel keverik 1. Buchner B. 
Z. 1863. 143 I, Stern B. Z. 1871 661. és Wiist B. Z. 1890. 193-1961.

420 Illustrj Bzuchts Betr. II. Aufl. Bd. I. 161 1.
431 B. Z. 1880. 115 1.
422 így br. Bőse B. Z. 1857. 276 1. és 1860. 92-93 1., dr. Alefeld mint 4le; br. 

Rothschütz mint 4»  * alatt 16.—162 1., Kleine Die Biene u. i. Zucht II. Aufl. 53 1.,
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nyugvással csatlakozhatunk, mert annyi bizonyos, hogy a legtöbb 
esetben ez a mutatkozó bajoknak tulajdonképeni oka és mert a hol már 
csekélyebb mennyiségű méz is komolyabb bajokat idézett elő, rend
szerint kiderült, hogy az vadméhek vagy darazsak méze volt, a melyek 
igen gyakran mérges, némelyek csakis ilyen mézet gyűjtenek.423

Hogyan lehetséges ez, arra jelenleg még csak találgatásokkal 
telelhetünk.

Nem volna épen lehetetlen, hogy e rovarok kevésbbé lévén érzé
kenyek bizonyos mérgek iránt, gyűjthetnek mézet oly forrásokból is, 
a melyeket a mézelő méhek érintetlenül hagynak ; valószínűbb azon
ban, hogy ezek sem gyűjtenek mérges nektárt, hanem nyáluk mérges, 
vagy kábító hatású, esetleg olyan, hogy a vele érintkező nektárban 
mérgek vagy narcoticumok képződését idézi elő és így mérget színak 
oly virágokból is, a melyekből a mézelő méhek élvezhető mézet 
gyűjtenek.

A Darwin féle elmélet szempontjából szükségesnek is látszik, 
hogy a kisebb társaságokban élő rovarok ily valami módon biztosít
sák magúknak élelmi készleteiket, mert habár bizonyos virágok nek- 
tárát a mézelő méheknek hozzáférhetlenné tette és egyenest a vadmé
hek számára tartotta fönn a természet: ha egyszersmind mézük 
is olyan nem volna, hogy azt csak ők maguk használhassák, régen 
kirabolták, felprédálták volna őket hatalmasabb versenytársaik, a 
mézelő méhek és ha ezek nem, kipusztította volna őket az emher, a 
a ki ellen a mézelő méheket is csak rendkívüli szaporaságuk biztosítja.

Azokra az igen ritka esetekre nézve pedig, melyekben a mérges 
méz bebizonyíthatólag a mézelő méhek lel származik, legvalószínűbb
nek tarthatjuk azt, hogy az összegyűjtés után történtek a mézben oly 
vegyi bomlások és újabb combinatiók, a melyeknek következtében 
ártalmas tulajdonságokat öltött magára,434 a mi, ha már csak a víz is 
oly vegyi összeköttetésbe léphet egynémely, különben ártalmatlan
Berlepsch Die Biene III. Auíl. 126 1., dr. Bodiczky J. Elm. és gyak. méhészet I. 411. 
L. Huber: Die neue nützl. Bzucht X. Auíl. 39 L, J. G. Beszler Lehrb. d. Bzuclit 1887. 
70 1., dr. Haenle O. pedig az összes mézmérgezéseket, a melyek kezdve Xenophon- 
tól mostanáig állítólag felmerültek volna, csalódásoknak nyilvánítja 1. Die Chemie 
des Honigs 1895. 16—17 1.

423 Az Európában honos vadméhek és darazsak uiéz«...csaknem általában 
többé-kevésbbé mérges; Délamerikában a Meliponakegy Mindubinliánaknevezett 
növényről, a Lecheguana darazsak pedig a Serjania lethalis, Paul] in g  Australis 
ésMagonia pubescensről szintén igen mérges mézet gyűjtenek. L. Lassaigne : Mém. 
du Mus. d’hist. natúr. Paris 1824. Vol. II. 319—320 1. és St. Hilaire Mém. du Mus. 
d’hist natúr. Paris 1825. Vol. XII. 293 és 348 1.

iH Ig3r Sonntag B. Z. 1855. 43 1. és Langstroth is azt tartja, hogy a méz csak 
a méhek által elfecskendezett méregtől nyeri mérges tulajdonságait, a melyektől 
felforralás útján megszabadítható 1. B. Z. 1871. 158—159 1.



növényi termékekkel, hogy erős mérgek képződnek belőlük,426 egy
általán nem is lehetetlen.

Plinius ugyan alig gondolt ilyesmire, de azért mégis erősen tá
mogatja e következtetést, mert úgy hja le a mérges mézet, hogy az 
meg nem sűrűsödött, színe vernyeges, szaga tüsszentésre ingerlő és a 
közönséges méznél súlyosabb,42B tehát attól több tekintetben külön
böző v o lt; és elváltozásokat vettek észre a mérgesnek mutatkozó 
mézen az újabb időben mások is.427

Úgy látszik azonban, hogy bizonyos virágok, nevezetesen a ná
lunk igen ritka hangafélék méze hajlandóbb ily vegyi bomlásokra, — 
talán andromedotoxin képződik benne, — mert, mint láttuk, a mérges 
méz rendszerint bangafélékről származott; 428 de befolyással lehetnek 
erre külső, nevezetesen a hygroskopicus viszonyok is, mert Plinius 
szerint az Aegolethron méze sem mindig, hanem különösen csak ak
kor mutatkozott mérgesnek, ha virágai a tavaszi esőzések következté
ben megromlottak.420

Ezek után napirendre térhetünk a mézmérgezésnek ama bárom, 
bennünket legközelebbről érdeklő esete fölött, melyek e század ele
jén Európában merültek fel s melyeknek egyikében — Spanyolország 
és Portugálba között — a pyrenaei begyekben táborozó franczia csá
szári testőrök közűi haltak volna meg néhányan a méztől,430 a má
sodik és harmadikban pedig Svájczban vesztette életét egy-egy em
ber,431 mert az elsőre nézve nincs megállapítva, miféle méhektől szár
mazód a mérges méz, a két utóbbira pedig hitelesen be van bizo- 
nyítv, hogy vad méhek méze volt.432

433 Legyen elegendő itt csak a víznek a keserű mandolárl és mustárra való 
hatását megemlítenünk, a melyeknek elsejéből víz hozzájárulásával kéksav, az 
utóbbiból pedig az ismert, maró hatású mustárolaj válik ki 1. Lambrecht B.' Z. 
1869. 222-223 1.

4,6 Hist. m. natúr. L. XXI. C. 13. 570 1.
431 L. M. Vicát Mém. soc. oeconom. Berne 1764. Pr. IV. 109 1., úgy Lieb H. B. 

Z. 1859. 172 1.
428 Példák tanúsítják, hogy a közönséges hanga (erica vulgáris) méze has

menést, hányást idézhet elő 1. Jaline Monatsblatt 1841. 3 1., úgy Hacnle 0. Die 
Chemie des Honigs 1895. 17 1., sőt észrevették, hogy télen néha az erjedésnek bizo
nyos nemén magy keresztül, a melynek következtében tavaszra megritkúl 1. Spitz 
B. Z. 1884. 240 1.429 Mint föntebb 426 * alatt.

430 L. dr. Magerstedt Dér prakl. Bvater III. Aufl. 477 1.
431 Stern B. Z. 1852. 126 1. és Tschudi tr. után a Térni. tud. társ. Közi. XV. 

köt. 172. fűz. 509 1.
433 Az egyik esetre vonatkozólag dr. Dönhoff által beszerzett hatósági bizo

nyítvány rövidre összevonva így szól: Gieszler János, Mária és Mihály testvérek, 
svájczi, spiringeni (Ury-Kanton) lakosok, 1817 évi szeptemb. 24 vagy 25-én széna-
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Bál ■mint' legyen is azonban a dolog, annyi bizonyos, hogy ha
zánkban mézmérgezés esetei egyáltalán nem és másutt is csak a leg
nagyobb ritkaságképen fordultak elő, a megmérgezéstől való félelem 
tehát a méznek mértékletes élvezetétől senkit el nem idegeníl hét.433

Kevésbbé ritka, sőt gyakorinak mondható eset azonban, hogy 
oly mézféléket gyűjtenek a méhek, a melyek ártalmukra vannak, bár 
az embrre semmi legkisebb kellemetlen hatással nincsenek; neveze
tesen ilyen mindjárt a mézharmatokból és tűlevelű fákról származó 
méz, a melyek különösen télen veszedelmesek is lehetnek a me
llekre ; 434 ugyancsak ártalmasnak találták többen az áfonya és hanga 
mézet is, a melyeknek elsejétől egy ízben keltés rothadás,436 az utób
bitól pedig több ízben hasmenés fejlődött ki ;43G ezeken kivfll ártal
masnak mondják egyesek a császár koronáról,487 (Fritillaria imperi- 
alis) a szömörcze félékről,438 a Nerium oleanderről,439 a török cseresz
nyéről,440 (Prunus padus) a galagonyáról,441 vadberkenyéről,41* a szerb

gyűjtés közben apró fehéres vadméhek telepére találtak, miután pedig mézükből 
vagy 3 kanálnyit ettek volna, kínos hányás, hasmenés és görcsös vonaglás követ
kezett be mindnyájuknál és Mihály, — a ki legtöbbet evett, — tényleg meg is halt 
1. B. Z. 1860. 102 1. A második, Tschudi tr. által közölt eset szintén Svájczban és 
ugyancsak Ury Kantonban történt; ebben 3 vadász mérgezte meg magát, — mint 
a közleményben áll, — vadméhek mézével, a mi azonban csak az egyiknél volt 
halálos kimenetelű 1. TermJ tud. társ. Közi. mint 431 * alatt; 1. még dr. Münter B. 
Z. 1880. 115 I. és F. Müller B. Z. 1881. 4G 1.

433 így Berlepsch Die Biene III. Aufl. 126—127 1,
434 L. Neidhart: Prakt. vollst. Auszug 1774. 160—161 1., Csáti Szabó Gy. Ma- 

gyarosz. méhesgazda 47—48 1., újabban Jahne Monatsblatt 1841. 3 1., Scholtisz B. 
Z. 1846. 83 1., Dzierzon B. Z. 1851. 58 1., 1859. 55—56 1., 1875. 13— 14 és 242 1., Müller 
B. Z. 1864. 147 1., Arnold B. Z. 1870. 192 I., Lehzen B. Z. 1875. 243 1. és N. P. Kunnen 
Handb. d. prakt. Bzucht 1889. 120 1., sőt már Coiumella de re rust. L. IX. C. 13. 710
l. , úgy alább XIII. B. 7.

433 Spitzner: Korbbienenzucht III. Aufl. 284 1.
486 L, Lüttichau: Anmerk. u. Verhess, d. Bzucht 501., Jahne Monatsblatt 1841. 

4 1., O. Rőtbe Korbbzucht III. Aufl. 268 1, dr. Alefeld: Bienenflora Deutschlands 
ete. 1856. 79 I. és N. P. Kunnen Handb. d. rat. Bzucht 64 1.

431 Krfinitz; Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucht 257,1. és Káló P. A méhtart.
m. 261 1.

438 Hooibrenk B. Z. 1853. 192 1.
435 Már Dioscorides Mater. med. L. IV. C. 82., újabban Zeifschr. d. k. k. Ge- 

sellsch. d. Aerzte z. Wien 1859. No. 44. 690 1. után dr. Küchenmeisíer B. Z. 1860. 
41-42 1.

«» Bügler B. Z. 1868. 203 1.
444 Bartels B. Z. 1858. 71 1.
443 Dzierzon B. Z. 1871. 46 1.



tövisről,443 (Xanthium spinosum), a syriai pamutnövényről,**4 (Ascle- 
pias Syrica) a melynek virága a méheket is elfogja,445 sőt a vörös he
réről gyűjtött mézet is.446

Mindezekben lehet valami igaz, különösen annyiban, amennyiben 
a nehezen assimilálható mézgát, dextrint nagyobb mennyiségben tar
talmazó, nevezetesen a mézharmatokból és tűlevelű fákról gyűjtött 
mézfélék télen csakugyan megárthatnak a méheknek, de van sok csa
lódás is, mert a keltésrothadás kóranyaga benne lehet bármiféle méz
ben ; a szerb tövis pedig csak alkalmatlan, de nem mérges növény; 
a vörös heréről pedig köztudomásúlag nem is gyűjtenek a mézelő 
méhek.447

Általában nem közömbös a méhekre az, hogy miből gyűjtenek; 
különösen pedig nem felelnek meg nekik azok a virágok, a melyek
nek nektára izgató, mert vakmerőkké, ingerlékenyekké — vagy kábító, 
mert ez viszont lehangoltakká, mámorosakká teszi őket; dr. Gleditsch 
azt mondja, hogy ha efféle virágok huzamosabban virítanának, meg
lepőjelenségeket fognánk a méheken észlelhetni.448

Végre: a nélkül, hogy az egyébként ártalmas volna, néha kelle
metlen szaga, vagy mellékíze van a méznek; nevezetesen ilyen volt 
hajdanában a korsikai méz, a melyet a puszpangról (Buxus) gyűjtöt
tek a méhek,449 és ilyen az agave méze is,450 Hrnschka őrnagy méhei 
pedig 1867-ben valami sajátságos, sós ízű mézet takarítottak,451 ná
lunk a szelíd gesztenye (castanea vesca) Brazíliában pedig az Ipe fa 
virága állítólag kesernyés mézet ad,452 van azonban oly keserű méz 
is, hogy teljes lehetetlen azt felhasználni.463

443 Sebes K. Vezérfonal a méhészetről 491., Abend A. Méhész. Lpk. 1882. 3. 
sz. és ilyennek mondja azt az 1894. évi XI. tcz. 52. §-a is.

444 Dr. Kittel B. Z. 1851. 152 Éj és 1855. 252 1., Gindly B. Z. 1878. 91-93 1., Die 
Hgbiene v. Brtinn 1875. 158 1. és L. Huber B. Z. 1884. 208 1.

145 M. Quinby: The Mysteries of Bee-Kepping New-York 1879., a miről Fe
kete J. a budapesti egyetemi növény kert tudós főkertésze által figyelmeztetve, 
magam is meggyőződtem; ugyanígy Berlin: B. Z. 1884. 234 1.

140 Mi Beyer Illustr, neust. Bfrd. III. Aufl. 33 1.
447 L. már J. H. Iíoch Erfahrener Bwirth 1747. 66 1., ügy Darwin: A fajok 

eredete. I. köt. 96 1.
443 Allgem. Betracht. ü, d. Beschaff. d. Bstandes 46—47 1.
449 L. Plinius Hist. m. nat. L. XXI. C. 14. 572 1.
4®-L. Kleine B. Z. 1867. 124 1.
451 B. Z. 1868. 15—16 1.
432 L. M. Pauly Dér Honig etc. 1890. 56—57 és 68 1.
438 L. már Braun B. Z. 1852. 83 1., úgy Aventi: Due mesi in Sardegua escurs. 

agr. Bologna 1869. 70—71 1. és Valló J. Ungarisch Biene 1883. 6—8 1., nálam pedig 
1883-ban merült fel egy ily eset.
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Tévednénk azonban ha ezeknek okát mindég a virágokban, 
vagy a nektár eredetében keresnénk, mert többnyire másban rejlik 
az ; Hruschka őrnagy a méz sós ízét vagy a közeli tenger vizének, vagy 
a kénkőnek tulajdonítja, a mivel a környékbeli szőllők be volLak 
hintve ;4iU a keserű íz pedig, abban az esetben, a melyről közvetet- 
len tudomásom van, a virágportól származott, a mi a méz alatt, a sej
tek fenekén volt ; különösen rendkívül keserű a Chelidonium május L. 
és az Anthemis félék virágpora s ha a méz ezekkel érintkezik, az is 
keserű lesz; 460 úgy látszik azonban, hogy megkeseredhetik a méz erje
dés, vagy felbomlás következtében is.456

A mit gyakran még a méznél is nagyobb buzgalommal gyűjte
nek a méhek, az a virágok hímpora, egyszersmind pedig első rendű 
plasztikus táplálékuk.

Hogyan gyűjtik a méhek a virágport, azt legjobb megfigyelni, 
mert a ki leírások után akarná magát erre nézve tájékozni, annál na
gyobb bizonytalanságba esnék, minél többet fogna erről olvasni, mivel 
hogy úgyszólván minden méhész másképen képzeli és minden író 
másképen adja elő azt.

Természetes oka ennek az, hogN7 a méhek oly gyors tagmozdú- 
latokkal végzik e munkát, hogy nem sokat vehetünk belőle észre,487 
munka közben pedig gyakran föl is repülnek, a midőn épen keveset 
látunk ; másrészt pedig, mert maguk a méhek sem egyöntetűen jár
nak el ennél, különösen másképen gyűjtenek, ha az antherák egyesével 
és másképen, ha azok tömegesen állanak, következőleg igen sok 
eshetősége forog fönn, hogy eljárásuk módjáról hiányos, vagy hely
telen fogalmat nyerjünk.

Ne is keressük a legrészletesebb leírásokat a legelső rendű mes-

Mint 43í* alatt.
453 A nálam felmerült esetben mindjárt észrevettem, hogy a méz alatt virág

por van a sejtekben s megízlelvén azt, még keserűbbnek találtam a méznél.
Dr. Dietz Sándor úr, abban az időben növénytani tanársegéd a budapesti 

tud. egyetemnél, a ki az általam hozzá küldött virágport szíves volt megvizsgálni, 
70°/0-ban a kék búzavirágból, 29°/0-ban tökfélékről szffBÍazőnak találta azt és csak 
l°/0-nyi Anthemis virágpor volt benne, a mitől keserű ízét rnyerhefte.

457 Ugyanő talált azonban a virágporban csavar baktériumokat is, a miből 
feloszlásra következtetve, valószínűnek nyilvánította, hogy a megkeseredésnél 
ez is közbejátszott és úgy látszik nem is alaptalanúl, mert a keserű méz nálam is, 
,#  épen úgy mint Vallónál — erősen fermentált.

437 Bosszankodott e miatt már Aristoleles Hist. animál L. IX. C. 40. 1071 1., 
újabban pedig Gundeíách Naturgesch. 3G 1.
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terek műveiben ; Dzierzon.45- Berlepscli,459 Dal he,4'10 Vogel,461 röviden 
végeznek a dologgal ; bővebben adják azt elő Krünitz,403 D. L. L.,463 
Spitzner,464 Gundelach,468 dr. Magerstedl,466 drl Claus467 és dr. Ass- 
muss,468 mindezek azonban nem fogják a tudni vágyót teljesen kielé
gíteni.

Hogy a virágporgyűjtő méhek henteregnének a virágokon409 — 
a mi a kisebbeken lehetetlen is volna — azt bízvást kihagyhatjuk a 
combinatióból és figyelmen kivűl maradhat az is, hogy a virágporral 
hátaikat is megterhelik.470

Valószínűbbnek látszik az — a mint a legtöbben adják elő a 
dolgot — hogy t. i. a méh mindenekelőtt lábaival utat nyitván magá
nak, a hímporhoz igyekszik férni; lia az antherák még meg nem nyíl
tak volna, rágóival szaggatja fel azokat471 és mézet szivárogtatván 
nyelvére,472 ezzel takarítja fel a hímport, innét rágói közé veszi és 
egy kevés nyállal tapadó gyuradékká dolgozza fel, azután pedig 
mellső lábaival tovább adja a középsőknek, a melyekkel végre a 
gyűjtő kosárkába tapasztja azt.

Bármily közvetetten megfigyelésen látszik is azonban alapulni e

458 L. Rationell. Bzuclit 1878. 29—33 1.
448 Die Biene in. Aufl. 127-128 1.
480 Lehrbuch d. Bzuclit IV. Aufl. 202 1.
464 Die Hgbiene 1880. 18 1.
463 Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzuclit 1774. 74—75 1.
463 Vollst. Abhandl. ü. Bkennln. u. Bzuclit 1797. 298—301 1.
164 Korbbienenzucht III. 67 1.
483 Naturgescli. d. Hgbiene 36—37 1.
4,6 Dér prakt. Bvater in. Aufl. 497—498.
487 Samml. gemeinverstandl. 'wissenscli. Vortriige v. Wircliow u. Holtzen- 

dorl. Die Bienenstaat 13 1.
468 Naturgescli. u. Zuclit d. Hgbiene 1864. 26—27 1.
469 így Maraldi Mém. M. C. Höfler’s Bzuclit 1753. 28 1., J. Ch. Hirsch; Die 

Bzuclit 1773. 53 1., Elirenfels: Die Bzuclit 1829. 50 1., Morlot Die Bzuclit 1839. 145 1. 
Oetlel: Klaus IV. Aufl. 69 L, Hazánkfiai közűi Toldy: Kurze Anleitg. 1773. 13 1. és 
Leibitzer: Popul. Encyclop. d. prakt. Ldwrtschaft III. Aufl. 271 1.

47» íg y  Goppel B. Z. 1846. 41.; a való csak az, liogy a méhek háta gyakran 
virágporos, mert innét épen nem bírják azt lekefélni.

471 így Krünitz: Das Wesentl. d. Bg. u. Bzuclit 74—75 L, újabban A. Menzel: 
Naturgescli. d. Hg. o. Hausbiene 1855. 11 l| E. L. Taschenberg: Was da kriecht u. 
fliegt II. Aufl. 215 1., úgy Die Thiere d. Waldes v. A. E. Brehm u. C. A. Roszmasler 
1867. Bd. II. 322 1.

473 Némelyek szerint a virágok fölött lebegő méhek mézzel pökdösik le a 
hímport így H. Miiller: Die Befruchtg. d, Blum. d. Insekten 1873. 344 1.. úg v P. 
Krocker B. Z. 1878.44 1. és R. Molin: Das Leben u. d. rat. Zuclit d. Hgbiene 1880. 
19 1., a mi azonban már csak a méz erős tapadása miatt sem valószínű.

43



leírás, igen gyanús már abból a tekintetből is, hogy a gyűjtő kosár
kákban felhalmozott terhek könnyen szétmorzsolhatok és sem a kézre, 
sem a gyűjtő kosárkákba nem tapadnak, a mi mézzel való vegyűlés 
esetében érthetetlen volna ; a ki pedig a méhek szájrészeinek szerke
zetét ismeri, már a priori kételkedni fog benne, mert meg'foghatatlan- 
nak találja, hogyan vehetné a méh a nyelvén megtapadt virágport 
directe rágói közé, a melyek tudvalevőleg nem érnek a nyelvig, sem 
pedig' maga a nyelv vissza nem húzódhatik közéjük és hogy e kétség 
nem alaptalan, arról — legalább engemet — meg is győzött a közve- 
tetlen megfigyelés.

Sokszor órákig néztem a virágport gyűjtő méhek működését, 
eljárásukat azonban sehogy sem tudtam összeegyeztetni e leírással; 
a mit láttam, csak az volt, hogy a méh feltűnő buzgalommal jár-kel 
és forog ide-oda a virágon, majd felröppen, de csakhamar ismét le
száll és folytatja ugyanazt az eljárást.

Néha egy pillanatra megáll és négy mellső lábaira támaszkodva, 
felemelt bálsó lábait összefeni; majd ismét középső lábait emelve meg, 
a hátsó lábak gyűjtő kosárkáihoz köszörüli; közbe-közbe kibont rá- 
góival egy portokot és mellső lábaival kotorász benne, midőn pedig 
a kefécskék megrakodtak virágporral, középső lábaihoz feni azokat, 
majd ismét ezeket a gyűjtő kosárkákhoz. Hébe-hóba egészen bele
bukik a virágba, majd ismét a felszínre jön, mellső lábaival megtisz
togatja fejét, most bele meríti szipkáját a virág kelyhébe, néha oly 
mélyen, hogy csaknem fején áll, de nehány másodpercz múlva már 
ismét szaladoz, kefélkedik, felröppen és leszáll, mi közben a gyűjtő 
kosárkák egyre telnek, a nélkül, hogy annak módját elleshetnénk.

Megfigyeltem a méheket másfelé isjBmessze vidéken, mindenütt 
így tettek ; azt hiszem tehát, hogy a legtöbb megfigyelő szintén csak 
ennyit látott, míg kifogyván türelméből, azzal nyugtatta meg magát, 
hogy mások szerencsésebbek voltak és átvette tőlük a leírást, a nél
kül, hogy annak helyességéről meggyőződött volna.

A kinek türelme nem szakad, és a megfigyelt jelekből helyesen 
tud következtetni, az valószínűleg ugyanarra az eredményre jut, a 
melyre megfigyeléseim engemet vezettek.

A mi helyes irányba terelt, az volt, hogy-a. hímport gyűjtő mé
hek bizonyos virágokon általában így cselekesznek, ez az eljárásuk 
tehát vagy maga a gyűjtés, vagy mindenesetre közeli viszonyban áll 
azzal.

Ha e meggyőződésben nagyobb figyelemmel kísérjük a méhe
ket, csakhamar feltűnőnek fogjuk találni, hogy a virágokon mász
kálva, többnyire a portokok fölött haladnak, sőt mintegy ezélzatosan
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szedik azokat maguk alá s ha ezt néhány másodperczig folytatták, 
látjuk, hogy a lábak kefécskéi és a test alsó részének szőrözete meg
rakodott virágporral.

Most felröppen a méh és mintegy függ' a levegőben | ha ilyenkor 
hátúiról élesen szemügyre vesszük, nem kerülheti el figyelmünket, 
hogy felhúzott hátsó lábait összefenegetvén, végig simítja velők al- 
lestét és ismételve összeköszörűli azokat; midőn pedig újból leszáll 
a virágra, a szőrözet nagyjából meg van tisztogatva, a kefécskéken 
is alig maradt valami virágpor, ellenben a gyűjtő kosárkák terhei gya
rapodtak.

E megfigyelések alapján kezdjük érteni a dolgot; a méh tehát 
akként gyűjti a virágport, hogy testének szőrözetével és különösen a 
lábak kefécskéivel összeboronálja azt, midőn pedig mindezek meg
rakodtak, hogy lábait szabadon mozgathassa, felröppen és az össze
takarított hímport a gyűjtő kosárkákat szegélyező szőrözeten kifésűl- 
vén, a kosárkákba tapasztja ; majd megkefélgeti testét is, a hol csak 
eléri s a mit így összeszedett, szintén a gyűjtő kosárkába helyezi, a 
melyeknek terhei ekként egyre nagyobbodnak.

Ily módon addig folytatja a gyűjtést, mig a kosárkák megtelvén, 
a fésűk fogai egészen elbuknak és a kefékre rakodott virágport többé 
le nem szedhetik; most visszahajtja a méh hátsó lábai fejét s ezzel 
elzárván alulról is a kosárkákat,473 terhével haza siet.

A mi még érthetetlennek látszik az egésznél csak az, hogy mi
képen tapadhat meg a kosárkákban a laza virágpor és mi idézi elő 
azokat a vegyi változásokat, a melyek csakhamar az összegyűjtés 
után mutatkoznak benne; különösen pedig, hogy mitől nyeri édeses 
ízét még a méhek által felszedett liszt is,474 a mi oly természetes volna, 
ha az összegyűjtés alkalmával csakugyan mézzel vegyítenék azt a 
méhek.476

Minthogy gyűjtés közben gyakran érintkeznek a kefécskék az 
orrmánynyal, nem volna épen lehetetlen, hogy ilyenkor bemézezi 
azokat a méh ; minthogy azonban így a virágpor erősen tapadna,

4!s A mint tudjuk, a gyűjtőkosárkák csak két oldalról vannak hosszabb sző
rökkel beszegve — 1. 130 1., — alulról azonban nyitva állanak; szükséges pedig 
ez azért, hogy midőn a méh ki akarván fésülni a kefécskéket, a gyűjtőkosár
kákba fektetett lábait alulról felfelé húzza, a felszedett virágpor már a kosárká
kon kivűl le ne fésülhessék; minthogy azonban így sebes röpülés alkalmával — 
lefelé nem lévén támaszuk, — könnyen leválhatnának a terhecskék: visszahaj
tott lábafejével támasztja meg' azokat a méh s ezzel egyszersmind elzárván alul
ról a kosárkákat, a terhek teljesen biztosítva vannak a leválás ellen.

4,4 Berlepsch Die Biene III. 128 1.
4,3 L. föntebb VIII. 5. 233 *.
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valószínűbb, hogy csak megnyálazza azokat; a virágpor tehát már 
az összeboronálás alkalmával érintkezik a nyállal.176

Ezenkívül pedig — mint tudjuk — a gyűjtő kosárkákban bizo
nyos tapadó izzadmány képződik,477 a mi a felhalmozott hímpor között 
a hajcsövesség törvényénél fogva felszívódván, az egész tömeget át
hatja, úgy, hogy a felület mindig tapad és a vele érintkező virágpor- 
sejteket mindaddig felszedheti, mig csak a fésűk kifésűlik azokat.473

Yalószinűleg ugyanezek idézik elő a vegyi változásokat és ezek
től nyeri a hímpor édeses ízét is, egyrészt, mert talán maguk e nyál- 
kák is édesek, másrészt pedig mert diastase gyanánt hatnak a virág
porban találtató szénhydrátokra, — keményítőre, cellulosákra — és 
szőllőczukorrá változtatják azokat.479

Ha a hímporgyűjtést ekként fogjuk fel, sok mindent megérthe
tünk, a mit más alapon nehéz volna megmagyarázni.

így mindjárt: meghaladottaknak vehetjük a kérdéseket, hogy 
miért nem tapad meg a virágpor sem a gyűjtő kosárkákban, sem az 
elhelyezésével foglalkozó méhek homlokán, és hogy miképen kelet
kezhetnek benne oly vegyi változások, a melyeket a méz elő nem 
idézhetne.

Egészen természetesnek fogjuk találni, hogy az egyenlőre szabott 
és egyenlő térben mozgó kefécskék egyenlő mennyiségű virágport 
gyűjtenek össze és minthogy úgy a gyűjtő kosárkák, valamint a fésű 
gyanánt szolgáló szőrök is egyenlők: hogy a felhalmozott terhek is 
mindig egyenlő nagyságúak, a mit más módon nehéz volna elérni; 
azt pedig, hogy az idősebb méhek, a melyeknek szőrözete megkopott, 
nem gyűjtenek virágport, csakis ezen az alapon foghatjuk fel.

Ez adja meg a magyarázatot arra is, hogy a gabonaliszt féléket, 
a melyeket a szabadban szívesen fogadnak és takarítanak be, laká
saikon belül szárazán nem hajlandók felhordani a méhek,430 holott

m  L. dr. Alefeld B. Z. 1849. 124 I.
471 L. föntebb 130 1., úgy E. L. Taschenberg: Was da Kriecht u. Fliegt II. 

Aufl. 1878. 215—216 1.
179 Dr. 0. J. B. Wolff B. Z. 1873. 264—269 I.
4,9 L. Brun B. Z. 1857. 256 1. és dr. Küchenmeister ugyanott 257 1., úgy Gf. 

Stoscli B. Z. 1864. 233 1. Különben pedig, hogy az, a ujj a virágporsejteket tömeg
ben összetartja, nem méz, bizonyos abból is, hogy az’ összegyűjtött terhek nem 
tapadnak a kézhez és könnyen szétmorzsolhatok, de e mellett tanúskodik a virág
pornak édeses-kesernyés, a méztől különböző íze is, — különösen pedig az, hogy 
eredeti színe megváltozik, úgy annyira, hogy a gabonalisztfélékből egészen szür
kés-kékes terhek keletkeznek, 1. Berlepsch B. Z. 1857. 2561. — csaknem mintha 
megfőtt volna az, — valószínűleg dextrinné változik a keményítő, — ily válto
zásokat pedig a méz nem bírna létrehozni, 1. föntebb 561 1.

4t0 L. Zackc B. Z. 1857. 255—256 I., Berlepsch: Die Biene III. 399 1. cs Schopf 
V. Méhészeti lpk. 1887. 43-44 1.



pedig, ha mézzel vegyítenék és nyelvükkel takarítanák fel a gyűjtendő 
pornemű anyagokat, semmi sem állana útjában, hogy a lisztet laká
saikban is elfogadják.*81 Végre: a gyűjtésnek ez a módja nem csak 
egyszerűbb és mégis kiadóbb, hanem növényphysiologiai szempont
ból is sokkal czélhoz vezetőbb, mint ha a méhek úgy rabolnák meg 
termékenyítő elemüktől a virágokat, mint a hogyan azt a legtöbben 
képzelik, mert szembeszökő, hogy ebben az esetben sokkal több 
virág maradna meddőn és a méhek nem tennének oly szolgálatot a 
növény országnak, mint a milyet ez, a nekik juttatott nektár és fölös
leges himpor viszonértéke fejében joggal követelhetne tőlük.*82

Ha az antherák egyesével állanak, úgy a méh mellső lábainak 
kefécskéivel takarítja fel a hímport, a midőn orrmánya az álla alá 
csuklik vissza; rágóit pedig — mint ezt különösen az útifűvekről 
(plantagineae) való gyűjtésnél figyelhetjük meg, — csak akkor hasz
nálja, ha az antherákat meg akarja nyitni. Ha a méh a virágokon 
rágcsálja a hímport, — a mi tavaszszal gyakori eset, — rendszerint 
nyomban meg is eszi azt;183 a kik tehát a virágokon szorgalmatos- 
kodó méhek rágói között virágport láttak, valószínűleg nem annyira 
gyűjtő, mint inkább a virágporon torkoskodó méheket vettek meg
figyelés alá.

Nem is valami újdonság ez és nem is csupán én fogtam fel így 
a virágpor gyűjtését, hanem kezdve Aristotelestől,*8* igen sokan, köz
tük oly tekintélyek, mint Réaumur,*86 Bonnet,*86 Schubart,*87 Krü- 
nitz,498 D. L. L.,489 H. S, Reimarus,*90 dr. Alefeld,491 dr. Magerstedt,492 
Kleine,493 Hofmann,494 Menzel,495 Meixner,*9' Taschenberg,497 sőt dr.

481 L. b. Ambrózy B. A magyar méh 1887. 8—9 1.
483 L. H. Müller: Die Befrucht. d. Bluni. durch Insecfen 1873. és Weygandt 

B. Z 1879. 76-78 1.
483 Hofmann ugyanolyan virágport talált a méhek gyomrában, mint a mi

lyet gyűjtőkosárkáikban szállítottak 1. B. Z. 1855. 143—144 1.
484 Hist. animal. L. IX. C. 40. 1071 1.
485 Physic. oec. Gesch. d. B. 66—69 I.
488 Betracht. ü. d. Nat. IV. Aufl. Bd. II. 303—305 1. 10 jegyz.
481 Nützl. u. gründl. Bienenbuch 1754. 12—13 1.
488 Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzuclit 65 és 74—75 1.
489 Vollsl. Abhandlg. etc. 1797. 299—301 1.
430 Alig. Betracht. ü. d. Triebe d. Th. Bd. II. 85 1.
491 B. Z. 1849. 113—114 és 123—124 1.
493 Dér prakt. Bvater III. Aufl. 497—498 1,
493 Die Biene u. i. Zuchl II. 54 1.
494 Die Bzucht 1854. 32 1.
433 Naturgesch. d. gém. Hg. o. Hausbiene 1855. 11 1.
496 Die Bzucht. Esslingen évsz. nélk. 16 1.
437 Was da kriecht u. tliegt II. Aufl. 215 1.
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Leuckart438 és a jeles megfigyelő, dr. 0 . J. B. W o lff;4”’ hazánkfiai 
közűi pedig Szuháiiyi J.,so° Chabicsovszky,6'1 Torkos M. J.602 és szám
talanok így adják azt elő

A virágpor gyűjtésénél igen fontos az, hogy a kétoldi terhek 
egyenlő súlylyal bírjanak, különben meg volna nehezítve a röpűlés;603 
ha az egyik kosárka tértiéből az úton csak egy morzsányi leválik, tér
tiében megkönnyebbedett lábukat kissé küljebb nyújtván, kötéltán- 
ezosok módjára igyekeznek a méhek a megzavart egyensúlyt helyre
állítani ; ha pedig az egyik terhet elvesztik, úgylátszik, lefeszítik a 
másikat is, hogy könnyebben röpülhessenek, mert egy oldali teherrel 
igen ritkán jönnek, én legalább alig 4 — 5-ször láttam a méheket így 
haza térni.

Egy pár hímporteher súlya átlag 2514 miligramm601 és 54800 
munkás 2 régi font és 25 lat terhet hoz,606 vagyis mintegy 40000 méh 
szállít be 1 kilogrammot.

Mindezekből kétségtelen, hogy a virágporgyűjtés igen fáradsá
gos és nagy munkaerőt vesz igénybe, a készletben levő méhkenyér 
tehát nagy munkaértéket képvisel, következőleg nemcsak a méhekre 
nézve, hanem gyakorlati tekintetből is igen becses.

Ámbár kora tavaszszal, vagy nedves borús időben egész nap is 
gyűjtenek virágport a méhek, nyáron és általában száraz idővel mégis 
csak reggelenként és addig gyűjtik azt, míg a sejtek nyirkosak lévén, 
jobban tapadnak a szőrözetre; dél felé már csak árnyékos helyeken, 
vizek mellékén szedegetik azt és a hímport szállító méhek is igen 
megritkúlnak ; még ritkábban látunk pedig délután egyet-kettőt virág
porral megrakodva haza szállongani; 606 ilyenkor már — ha ugyan 
van miből, — csak mézet, különben pedig vizet hordanak a méhek. 498

498 Die Anatomie d. Biene 1885. 1—2 1.
488 B. Z. 1873. 258—270 1.
41,0 Szorgalm. méhész 29 1.
301 Apiarius syst. 70 1.
503 Dér wahre Urspr. d. Bwachses 1776. 13—14 1.
303 Gimdelach: Naturgescli. 37 1. és Baseli Die Hgbierie 188 1.
304 G. Fisclier B. Z. 1871. 127 1. V;
öo5 Polilmann B. Z. 1861. 15—16 1., ezzel körülbelfeúiegegjjeznek Fisclier 

adatai 1. 504 * Réaumur szerint azonban 8 csomó Iiímpor nyomna 1 gránt =  0'0648 
grmmöt. Physic. oec. Gesch. d. B. 172 1. következőleg 1 kilogramm beszállításán 
hoz 62000 munkás volna szükséges.

306 L. Réaumur: Physic. oec. G. d. B. 71 1., Sickler: Die Bzucht Tli. I. 1808. 
76 1., Morlot Bzucht 146 1. Különben pedig ez is a virágok érdekében történik, 
mert a méhek szőrüzete már reggel megrakoszik virágporral, a mi egész napon 
át elég a termékenyítésre; a hol pedig az ivarok el vannak különítve- csakis így



A haza szállított virágport, — ha ugyan már a gyűjtő rovarok 
lábairól le nem eszik azt a belső munkálatokkal foglalkozók, a mi a 
hasítás és építkezés időszakában nem ritkaság,607̂ BkészIetbe helye
zik a méhek és pedig rendszerint a fészek környékén, különösen a 
röpülő lyuk közelében találtató munkássejtekbe; 609 ritka eset, hogy 
a fészektől távolabb és még ritkább, hogy heresejtekben virágport 
találjunk.

Mielőtt terheiket letennék, megvizsgálják a méhek, hogy váljon 
üres és tiszta-e a sejL, a hová azokat elhelyezni akarják,609 s ha rend
ben találták azt, farral fordúlva feléje, bedugják abba hátsó lábaikat 
és a középsőkkel lefeszegetik róluk a virágpor csomókat; mire néha 
önmaguk, máskor pedig a legközelebbi munkás fővel hatolván a sejtbe, 
homlokával lecsomoszolja a becses élelmi czikket, míg egy más mun
kás újabb szállítmányt hoz és a sejt apródonként megtelik.610

Egy munkássejt megtöltéséhez 18 pár virágpor teher szüksé
ges;611 rendszerint azonban nem szokták a méhek színig Lölteni a virág
port tartalmazó sejteket, — úgy látszik, nem is lehetséges ez, mert minél 
inkább telnek a sejtek, annál kevésbbé süllyeszthetik azokba lábaikat 
oly mélyen a méhek, hogy a lefeszegetett virágpor terhek ki ne hull
janak, egyszersmind pedig — kiszorúlván belőlük — annál kevésbbé 
foglalhatnak a sejtekben oly szilárd állást, a minőre szükség volna, 
hogy a virágpor letömésénél kellő erőt alkalmazhassanak.

Néha félig sem töltik virágporral a sejteket, ebben az esetben 
aztán többnyire mézzel töltik tele és épen úgy, mint a mézet szokták, 
be is pecsételik azokat.613 így tartja magát legjobban a méhkenyér, 
a mit tudni látszanak a méhek is, mert a fészek környékén — a hol

történhetik termékenyülés; ha a méhek elébb kihordanák a nőnemű virágok 
nektárét és azután kezdenék a hímnemű virágokat felkeresni, sok virág ma
radna meddőn 1. Weygandt B. Z. 1879. 79 1.

301 Már Th. Wildmann: Abhandl. o. Wart. d. B. 34—351., KalóP. A méhtart. 
m. 11—12 1., Hannemann B. Z. 1847. 38 1,, Stern B. Z. 1848. 78 1. és Vogel B. Z. 
1878. 303 1

508 Gimdelacli: Naturgescli. 37 1., Steril B. Z. 1818. 77 1., Dzierzoii B. Z. 1854. 
78 és 84 1.

300 Gundelach Naturgesch. 37—38 1.
310 L. már Wildmann Th. Abhandl. v. Wart. d. B. 35—36 1., Kontor J. A me

llekről II. 68 1., Christ Wörterbuch 1807. 73 1. és Anweisung z. Bznclit 1809. 37— 
38 1., Stern B. Z. 1848. 77—78 1. és L. Rubel’ B. Z. 1850. 85 1.

511 Pohlmann mint 303 * alatt.
312 L. Wurster: Vollst. Anleitg. 1804. 133 f).alatt; Gundelach Naturgesch. 37 

1. és Dzierzoii Bírd. 1854. 84 1.
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legnagyobb szükség van a virágporra — többnyire így biztosítják azt 
a megromlás ellen.513

Különben pedig a tisztán virágport tartalmazó sejtek pecsételet- 
lenűl maradnak; a zsírtartalmú részek azonban a felületre szivárog
ván és oxydálódván, lackhoz hasonló réteget képeznek azon,611 a mi 
védi ugyan a méhkenyeret némileg a nedvesség ellen, teljesen azonban 
nem képes azt biztosítani és így a nagyobb légenytartalmuknál fogva 
egyébként is bomlásra hajlandó készletek igen gyakran megromlanak.

Sajátságos, hogy ámbár a méhek nem osztályozzák a kész
letbe helyezésnél a virágport, mint némelyek képzelik,615 hanem 
vegyest rakják a sejtekbe s a különböző színű rétegek évek múlva is 
megkülönböztethetők : gyűjtés alkalmával mégis rendszerint egyszínű 
terheket szállítanak s a górcsőves vizsgálatok tanúsága szerint is ugyan
az a méh túlnyomó — 86 5—98°/ö-ig terjedő — részben homogén virág
port hoz.616

Aristoteles óta, a ki maga is ebben a nézetben volt,517 a legtöbben 
azt hiszik, hogy a méhek kiröpűlésük mindegyik alkalmával csakis 
ugyanazokat a virágokat látogatják,513 sőt némelyek szerint egész nap 
nem változtatják azokat.619

E rovartani tekintetből érdekesjelenségnek pedig az egész növény
világra kiterjedő igen fontos czélja lehetne, mert a mellett, hogy egé
szen idegen virágok hímporának átvitelével sem a növények nem 
nyernének semmit, sem a méhek rá nem szolgálnának semmire, egy-

3,3 A jelek arra vallanak, hogy a méhek tudják hol van a méz alatt virágpor 
1. Suda B. Z. 1853.21 sz. Beilage Ifid 1.; -  de tudnunk kell azt nekünk is, mert a vi
rágporral érintkező méz oly erősen megsárgúl, hogy csekélyebb vegyűlete is nagy 
mennyiségű mézet megfest; — a fészek környékéről nyert méz tehát külön keze
lendő.

514 így dr. Dönhoff B. Z. 1860. 211 1., mások szerint azonban maguk a méhek 
vonják be ezzel a mázzal a virágport, így dr. Bevan: Die Hgbiene aus d. Engl. 
1828. 352 1., Hilbert E. B. Z. 1877. 295 1. és Meixner : Die Bzuchl Esslingen évsz. 
nélk. 16 1.

515 Kloptleisch u. Kürschner Die Biene u. d. Bzuchl 124 I. és L. Büchner: 
Aus d. éeistesleben d. Thiere III. Autl. 288 1.

516 L. Schröter L. vizsgálatait, közölve dr. Planta által B. Z. 1884. 206—207 1.
Hist. Animál L. IX. C. 40. 1071 1. V.

3.8 így dr. Kortum: Grundsatze d. Bzucht 1776. Í274L Buttler és DobbsÁ.: 
Philosoph. Trausact. Vol. XLVI. 536 1., Slaudmeister: Entdeck. u. Erfahr. 1799. 
118—1191., Spitzner: Korbbzucht III. 68—69 1., Ehrenfels Die Bzucht 1829. 87 1., 
Stern B. Z. 1847. 13 1. és 1848. 77 1., M. Beyer: Illustr. neíisf. Bírd III. Anti. 34—36 L, 
M. Debeauvoys: Guide de Fapicult 1863. 62 I., Kleiue: Die Biene u. i. Zucht II. Auíl. 
56 1,, Fuckel: Meine Bzucht II. Aull. 133 1., Berlepsch Die Biene III. 128—129 1., K. 
Forsbolim: Neue verh. Bzucht 1875. 9—10 L, R. Molin Das Leben etc. d. Hgbiene 
18 1., Tinim Die Biene II. Auíl. 6. 1. és legbővebben Busch: Die Hgbiene 190—192 1.

5.9 Dr. Magerstedt Dér prakt. Bvater III. Auíl. 498 I.



szersmind bizonyos meghatározott szűkebb körökre szorítaná a ter
mészet a hybridatiót, gátat vetvén az elfajzások végnélkül való fel- 
szaporodásának, a mi a növényvilágnak is alig ha érdekében áll.520

Ha azonban törvény gyanánt állította volna is fel ezt a természet, 
a pontosabb megfigyelések arról tanúskodnak, hogy a méhek nem 
alkalmazkodnak ahhoz valami szorosan, mert nem csak ugyanazon a 
napon, hanem kiröpülésüknek ugyanazzal az alkalmával is hajlandók 
a virágokat vegyest látogatni.621

A való csak az, hogy ugyanazokat, vagy az egymással közelebbi 
rokonságban álló virágokat egymásután szívesebben keresik fel, 
kevésbbé a távolabbi rokonokat, kétféle színű hímport pedig igen 
ritkán szállítanak,523 mely érdekes jellemvonásuk valószínűleg szín
érzékükből magyarázandó meg, mert S. J. Lubbock és H. Müllernek 
festett táblákkal tett kisérleteinél is kétszer-háromszor egymás után 
ugyanarra a színre tértek vissza a méhek.523

L. Viebeg: Über d. Befrucht. d. Blüth. durchInsekten. B.Z. 1877. 123—1281.
521 Már mintegy 120 év előtt észrevette dr. J. G. Gleditsch, hogy az Eehium 

vulg. L.-ről a Salvia pratensis L.-re, erről a Centaurea scabiosa L.-ra, innét pedig 
a Papaver rhoeas L.-ra szállottak a méhek; ugyancsak látta, hogy az Aquilegia 
vulgárist L. a Lamium levigatummal L. cserélték meg. L. Allgem. Betracht. ü. d. 
Beschaff. des Bstandes 1769. 140—141 1., hasonlót észlelt hazán létiái közűi Stock- 
mann B. 1. B. Z. 1853. 1331. Kétféle szinti virágport szállító méheket pedig látott 
Ilofmann B. Z. 1854. 212 1. és Berlepsch: Die Biene III. 129 1.

Én is láttam egy ízben két különböző színű hímport ugyan annál a méhnél 
és gyakrabban ugyan annak a színnek különböző árnyalatait.

322 L. Dzierzou Bírd. 1854. 83 1. A virágpor színe ugyan túlnyomóan sárga, 
de van más színű is, kezdve a fehértől a sötét pirosig, legritkább a zöld színű.

Csalódnék azonban, a ki a virág színe után akarna a pollen eredetére követ
keztetni, mert ennek színe csak ritkán egyez meg a virágnak a csészétől nyert 
színével, így: a vöröses hajdina virágról sárgás, a kék búzavirágról fehér, a hal
ványpiros gesztenyevirágról sötétpiros, a világos carmin esparzettről barna, a 
rhusféléknek sárgás-zöldes virágjából narancssárga, a fehér hársvirágról sárga, 
a rikítóan vörös pipacsról zöldes-barna, a máknak különböző színű virágairól 
szürke és szennyes sárga, az akácz és fehér herevirágról sárgás, a rezedáról pedig 
téglavörös hímport gyűjtenek a méhek.

522 L. Lubbock: LinnénJ soc. Journal Zoolog. Vol. XII. 227—251 1., úgy Na
túré Vol. IV. 408—110 1. és Vol. XI. 159 1., valamint Kosmos VI. 1882. Hft VI. 414— 
425 l. cs Ameisen, Bienen u. Wespen 246—263 1., H. Müller pedig: Kosmos 1882. 
Hft X. 273—299 1. és ugyanezt kül. kiad. Berlin 1883.

Ez az oka annak, hogy az egymással közelebbi rokonságban álló növények 
akkor hybridáluak leghamarabb, ha virágaik — mint például a káposzta és rep- 
czénél vagy az uborka és dinnyénél - - egyszínfiek. Ugyan ebben kereshetjük egyik 
okát annak is, hogy a méhek sokkal többet gyűjtenek, ha egynemű növények tö
megesen virítanak, semmint ha a virágok bár nagy sokaságban nyílnak, különböző 
színűek.
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Végre: rég tudvalevő dolog, hogy virágpor hiányában a gabona- 
lisztfélékel is készségesen hordják be a méhek,524 * * * * * * * * * 534 * * sőt hajlandók fel
szedni oly porneműeket is, a melyek látszólag semmi tápláló értékkel 
nem bírnak.

így, némelyek látták, hogy a növények levelein képződött rozs
dát, az üszökgombák spóráit, és a férgek által leőrölt falisztet — az 
úgynevezett szúport — szedegették; 635 mások megütközve vették észre, 
hogy a favágatókon a fűrészport,626'1 sőt a cséplés alkalmával verő
dött poros, földes részeket,537 elhagyott szénégető helyeken a szén
port638 és a mi a legmeglepőbb, a törölL paprikát is 639 con amore 
hordták haza.

Hogy mi czélból? azt persze meg nem mondták senkinek; való
színű azonban, hogy mindezek vagy a virágporhoz hasonló és általá
ban oly növényi részeket tartalmaztak, a melyek a nyál hatása alatt 
tápláló értéket nyerhettek, vagy oly sófélék voltak bennök, a melyekre 
való tekintetből érdemeseknek látszottak a betakarításra.

A méhek keresetének harmadik tárgya bizonyos sötétsárga, — 
néha barnavörös — időjártával még sötétebb színt váltó, szurkos
gyantás természetű, illatos ragasztó anyag, melyet a régiek propolis, 
methys vagy pissoceron néven ismertek és névleg már mi is ismerünk.

E ragasztó többrendbeli fák rügyein, vagy fiatal hajtásain és né
hány puha növényen képződik akként, hogy a bennök találtató olajos 
nedvek kiizadás útján a felszínre szivárogván, oxydálódnak és egy
idejűleg elpárologván illó vegyűleteik, keményebb halmazállapotot 
öltve, gyántafélévé alakulnak.630

524 L. már John M. Ein neu Bienenbüchel 1691. 54 I., úgy Angliai méheskert
1781. 120 1., újabban B. Z. 1857. 255—258 1. és csaknem minden önálló méhészeti
munkában.

"* L. Dzíerzon: Nachtr. z. Th. u. Prax 14 1., B. Z. 1853. 17—18 1. és Bírd 1854.
84 1., Berlepsch B. Z. 1854. 244 1. és 1871. 8 I., úgy Die Biene III. Áufl. 135 1.

386 Erdmann Hülfreich’s Anweisg. z. Bzucht 1804. 33 1., de látta azt Salgó J.
nagysallői plébános barátom és én magam is.

321 Völker után Monatsblatt 1842. 144 1., úgy Berlepsch B. Z. 1854. 244 és Die
Biene III. 135 1.

383 Scholtisz B. Z. 1849. 155 1.
329 Horváth Gy. Méhészeti Lpk. 1881. 96 1.
330 Dr. Dönhoff B. Z. 1856. 219 1., úgy Lambrecht B. Z. 1871. 175 1. Némelyek

— még maga Huber F. is — mézgának tartják e ragasztó anyagot, a mi azonban
tévedés, mert lényegesen különbözik az a vízben oldható mézgaféléktől; és nem 
is mézgagyanta, — így dr. Tóth Imre A méhészet kézikve21— 221. és dr. Rodiczky 
J. Elm. és gyakori, méhészet I. 53 1., — ha ugyan ez alatt a mézgának és gyantá
nak vegyűletét kellene értenünk, mert ezek nem vegyülnek. Szuhányi János eny-



A propolis melegben lágvl erősen tapadó, hidegben kemény, 
törékeny ; vízben oldatatlan,631 alcoholban, aetherben, terpetinszesz- 
ben vagy szénkénegben azonban, csekély növényrészek hátrahagyá
sával, teljesen feloldódik, sárgára festve az oldó folyadékot, meggyúj tva 
pedig füstölgő lánggal és kellemes ámbra illattal ég el. Lepárolva, 
világos színű, illatos olajat bocsájt el, mire a gyántafélékhez hasonló 
szilárdabb alakot ölt és tovább hevítve, ezeknek módjára forr és 
végre szenesedbe.633

Vegytanilag a gyantafélék közé tartozik, csak hogy terpetines, 
balzsamos olajak is lévén benne, nem oly kemény; a méhek pedig 
úgy látszik, hogy valami viaszt is vegyítenek hozzá, mert a feldol
gozott propolis tartalmaz: gyántát 57, viaszt 14, tisztátalan anyagokat 
14, savakat és fogyatékot pedig 15%-ban.533

Erősebb égvényeslúgokbanfelfőzve, szappanfélétképez; 634 oldata 
a kék lackmus-papirra savanyú reactiót gyakorol, különben pedig sem
leges, vagyis légenyt nem tartalmaz és így kiválólag ellentáll nemcsak 
a levegőnek és nedvességnek, hanem a felbomlásnak is.635

A méhek tehát nem is választhattak volna alkalmasabb anyagot 
arra, hogy lakásaikat úgy a levegő, valamint a nedvesség ellen megol
talmazzák ; minthogy pedig a propolist sem az egerek, sem a molyok 
meg nem támadják, tehát biztos védelmet nyújt ezek ellen is : ugyan
ezzel szokták a méhek betölteni mindazokat a réseket, a melyek szűkeb 
bek, semhogy beléjük férnének és azokat tisztán tarthatnák, hogy a 
viaszmolyoknak befészkelését megakadályozzák.690

Ugyancsakpropolissal szűkítik meg a röpülőlyukat is, ha az akár a 
levegő szabad járásának hátráltatása, akár más tekintetből szükséges;637

vező viasznak nevezi, — Szorg. méhész 30 1. — a mi, ha ugyan faenyvet ért, meg 
is állhat.

531 A nyál azonban úgy látszik legalább részben feloldja, mert ha a propo
list rágjuk, kesernyés ízt érezünk.

333 Lambrecht B. Z. 1871. 176 1. Hajdanában a propolis igen keresett czikk 
és különösen a sebészetben csaknem nélkülözhetetlen volt 1. Varró De re rust. 
L. III. C. 16. 393 1., sőt ajánlották azt újabban is sorvadás ellen 1. Kurella Die 
prakt. Bzucht 1773.181 1., jelenleg azonban kevés becset tulajdonítanak neki, pedig 
füstölőnek igen alkalmas, a kertészetben pedig, mint oltó viasz, páratlan; néme
lyek beleolvasztják a viaszba is, csak hogy ez nem ajánlatos, mert megbarnítja 
a viaszt.

333 Samuelson Die Hgbiene 100 1.
334 Achille Richard: Hist. Nat. Medicale.
333 Vauquelin: Bull. soc. philom. 1803. Vol. III. No. 71.177—1781. és Lambrecht 

mint 333 * alatt.
336 Már Virgilius GeorgIV. 39—41 v. újabb. dr. Küchenmeister B. Z. 1860.2161.
3”  Spitzner Korbbzucht III. 92 1. és dr. Magerstedt Dér prakt. Bvater III. 

495 valamint dr. Dönhoff B. Z. 1860. 131 1.
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egyszersmind pedig ezzel vonják be mindazt, a mi szagánál vagy más 
kellemetlen tulajdonságánál fogva terhűkre van, féltéve, hogy azt nem 
bírják eltávolítani.638

Kisebb-nagyobb mennyiségű viaszszal vegyített propolist hasz
nálnak a kötősejtek megerősítésére is ott, a hol nagyobb terheket 
tartanak, a melyeket a tiszta törékeny viasz meg nem bírna; 539 sőt 
Huber F. szerint ezzel vonják be az építményeket általában és ezzel 
adják meg a viasznak azt a simaságot és fényt, melylyel a használatba 
vett sejtek a durván kidolgozott új munkától különböznek.040

A dologazonbanalkalmasint másként lesz, mert a méheknek nincs 
is elkerülhetetlen szükségük propolisra, amennyiben viaszszal is helyet
tesíthetik azt541 s e czélra hajlandók a kész viaszt is felszedni és behor
dani,542 különösen ha gyántafélékkel van megvegyítve ; az egyptomi 
méhek643 és a szabadon építkező rajok pedig nem is gyűjtenek 
propolist.544

Bizonyos csak az, hogy az új és használt építmények között kidol
gozásuk tekintetében észrevehető különbség van, a mit úgy látszik, 
valami máznak kell tulajdonítanunk, melylyel használatbavétel előtt 
építményeiket bevonják a méhek 645 és hogy a sejtek karimáit néha a 
viasztól különböző fényes barna szegély veszi körűi, a mi, ha ugyan 
nem volna propolis, nehezen van annak vegyűlete nélkül.

A propolist — hasonlóan a virágporhoz — gyűjtő kosárkáikban, 
állítólag néha, kivételesen, a lábfő külső részére tapasztva,648 hordják 
haza a méhek; fölszedése azonban eltérő módon történik.

A rügyekről, vagy fiatal hajtásokról rágóik segítségével lefejtett 
apró darabkákat ugyanis, miután nyáluk hozzávegyítésévél egy kissé 
megpuhították,647 a nélkül, hogy fölröpülnének, mellső lábaikkal átad
ván a középsőknek s ezekkel tapasztják azt gyűjtő kosárkáikba.548

538 L. föntebb 456 1.
3SC L. föntebb X. 2.83 *.
540 p r Hubers neue Beob. a. d. B. Bd. II. 135—136 1., ugyanígy Evans után 

Th. Nutt Lüftgs Bzucht 178—179 1. és Stern B. Z. 1847. 144 1.
541 Berlepsch Die Biene III. Aufl. 131 1. és b. Ambrózy B. A magyar méh 

1883. 55 1.
341 L. föntebb IX. 1. 39 \
543 Vogel Die aegyptische Biene 28- 29 1. .
544 Tapasztalta ezt már Krünitz Das Wesentl. d. Bg. u. Bz. 1774. 79 1., újab

ban Hruschka B. Z. 1867. 110 1.
313 Oettel szerint ezt a mázat maguk a méhek állítják elő, Klaus IV. Aufl. 

74—75 1., de, hogy miből és milcépen, azt meg nem mondja.
546 így Hofmann B. Z. 1854. 282 1.
341 így dr. O. J. B. Wolff B. Z. 1873. 262 1. * alatt.
348 L. Fr. Hubers neue Beob. a. d. B. Bd. 2.138—1391., Krünitz Das Wesentl.



A propolis gyűjtése tehát nem csak lassan megy, hanem fárad
ságos is ;049 minthogy pedig annyira megtapad a gyűjtő kosárkákban, 
hogy másoknak kell azt belőlük kifejteni,550 miközben a gyűjtő szőrök 
gyakran letöredeznek, mindenesetre igen rongálja a szervezetet is.

Készletbe helyezve nem találunk propolist a kaptárukban, tehát 
a mit beszállítanak, nyomban fel is dolgozzák a méhek,561 oka pedig 
ennek aligha más, mint az, hogy nem mindég van rá szükség, kész
letbe helyezve pedig — elpárologván illő vegyűletei — annyira meg
keményednék, hogy a méhek csak nehezen bírnának vele boldogulni; 
valamint hogy gyűjtése is csak az év melegebb részében, sőt csak a 
nap melegebb óráiban történhetik, mert már 4-13—14 foknál is oly 
kemény, hogy nem csak nem tapad, hanem a gyűjtő orgánumoknak 
sem enged.652

Negyedik helyre maradt a víz, ámbár a méhekre nézve sokkal 
szükségesebb az a propolisnál.

Hogy a méhek nem nélkülözhetik a vizet, ezredévek óta isme
retes dolog,553 a mit megerősítenek a mindennapi tapasztalások is ; 654 
hogy azonban mily nagy mennyiséget fogyasztanak belőle, az csak az 
újabb megfigyelések és kísérletek útján állapíttatott meg, bár még 
mindég csak megközelítőleg.

Már az első kísérletek arról tanúskodtak, hogy kora tavaszszal 
is 3—4 nap alatt 1250, sőt 1 500 gramm vizet használhat fel egy-egy

d. Bgesch. u. Bzuclit 80 1., Christ: Anweisung z. Bzucht 1809. 38 1., Sickler: Die 
Bzucht Th. I. 80 1., Kontor J. A méhekről II. 69 1., Káló P. A méhtart. m. 9 L, Mór- 
lot Die Bzuclit 146 1. és dr. Dönhoff B. Z. 1856. 219—220 1.

549 Réaumur szerint lj.t óráig Physic. oec. Gesch. d. B. 69—70 és 176—177 1., 
dr. Dönhoff megfigyelése szerint azonban 3 óráig is eltart a megrakodás 1. B. Z. 
1856. 219 1.

550 L. Kriinitz: Das Wesentl. d. Bg. u. Bz. 80 1., Pösel: Gründl. u. vollst. Un- 
terr. f. Bzucht 1784. 81—82 1., Szuhányi J. Szorg. méhész 30 1., Káló P. A méhtart. 
m. 9 I., dr. Magerstedt Dér prakt. Bvater III. Aiifl. 405 1. és A. Menzel: Naturgesch. 
d. gém. Hg. o. Hausbiene 1855. 38 1.

851 L. Fr. Hubers neue Beob. a. d. B. Bd. 2. 140—143 1., újabban Gundelach 
Naturgesch. 39 1., Dzierzon Bfrd. 1854. 84 1., úgy Berlepsch Die Biene III. 131 1.

532 L. mind erről bővebben Lambrecht B. Z. 1871. 174—178 1.
533 Tudta ezt már Aristoteles Hist. anim. L. Vili. C. 11. 1022 1., úgy L. IX. C. 

40. 1073 1., valamint Columella De re rust L. IX. C. 5. Tóm I. 707 1., sőt a régi hébe
rek is tudták ezt; Sabbat 24. L, szerint ugyanis szombaton nem szabad vizet adni 
a méheknek. mert kereshetnek maguknak; Bezza 36 a szerint azonban nap és eső 
ellen szabad nekik védelmet adni, mert ki nem térhetnek előlük.

534 L. Berlepsch u. Eberhard B. Z. 1857. 97—104 1., Deichert B. Z. 1861. 288 1., 
Lua: B. Z. 1866 198 1., Fleischhacker B. Z. 1866.217 L,úgy MelicherB.Z. 1867.2/21.
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család,51’5 holott ebben az időszakban a hasítás még igen korlátolt, a 
víz tehát legnagyobb részben csak a beczukrosodott méz felhígítására 
lehet szükséges.563

Más kísérletek csekélyebb fogyasztást mutattak ki, az eredmények 
után ítélve mégis egy-egy népes család vízfogyasztását naponként és 
átlag mintegy 100— 120 grammnyira becsülhetjük.567

Hogy mennyi vízre van szükségük a méheknek később, április
ban, május elején, midőn a hasítás nagyobb terjedelmet öltött, azt 
családonként átlagokban meghatározni nem lehet, mert a szük
séglet a fiasílásnak különböző arányaitól függ; ha azonban tudjuk, 
hogy mennyire terjed valahol a hasítás, a minimumot körülbelül 
kiszámíthatjuk.

Minthogy ugyanis az álczák teste több mint 0-7 súly rész vizet 
tartalmaz® 1 kilogrammra pedig kerekszámban 7000 álcza megy ;6SS 
kétségtelen, hogy minden 7000 álcza felneveléséhez több mint 700 
gramm víz szükséges ; levonva azonban 20°/0-ot, a mennyi vizet már 
a mézben is találnak : 5G0 grammot kell abból a méheknek beszállí- 
taniok; oly kaptáraknak tehát, a melyekben 20,000 álcza fejlődik, 
1/620 kilogr. s ezt a fejlődés 6 napjára felosztva, naponta 270 gramm 
vízre van szükségük, azonkívül, a mi a fejlődés folyamában az álczák- 
ből elpárolog, és a mit maguk a kifejlődött rovarok fogyasztanak.

Épen nem tekinthetjük tehát túlhajtásnak, hogy a vízszükséglet 
már áprilisban, május elejével is megkétszereződikHmájus közepétől 
kezdve pedig háromannyira, sőt még többre rúghat,580 úgy, hogy eb
ben az időszakban népesebb családok 1L_ kilónál is több vizet fo
gyaszthatnak naponta.561

Igen természetes, hogy e nagy szükséglet födözése nem csekély 
fáradságába kerül a méheknek ;662 a mint tehát tavasz felé az idő eny-

5“  Gühler B. Z. 1874. 289—291 1.
536 Gundelach Nachtrag z. Nat. Gesch. 16 1. és Rleine B. Z. 1861. 227 1.
657 L. Ziebolz B. Z. 1883. 127 1., Vogel B. Z. 1884.103—104 1., Lünhörster B. Z. 

1884. 139—140 1., R. Flöel B. Z. 1885. 152—155 1. és 1886. 90—91 1. Némelyek nem is 
hajlandók elhinni, hogy a méhek ennyi vizet igényelnének, azt tartván, hogy a 
felesleget kihordják a kaptárból így Stachelhausen B. Z. 1883. 561:, .Baist B. Z. 1883. 
85 1. és 1885. 158—160 1., úgy Dennler B. Z. 1890. 16(%-167 1.

ws L. VIII. 6 .235 *. ' v
556 L. föntebb 709-710 1.
560 L. Berlepsch B. Z. 1865. 155—156 1. és Die Biene III. Aufl. 130 1.
■!«  L. Czerny B. Z. 1865. 227—229 1.
582 1 kilogr. méz beszállításához, — mint láttuk — 33000 munkás szükséges 

1. II. 7. 114 *; minthogy azonban a víz térfogata ‘ /3 részszel nagyobb, mint ugyan
annyi súlyú mézé, igen természetes, hogy 1 kilogr. víz beszállításához, 49,500 mé- 
liet kell számítanunk.



hűl és a kiröpülést megengedi, megkezdődik a vízhordás is; különö
sen nagy tevékenységet fejtenek pedig ki ebben azok a családok, a 
melyeknek sok hasítása van,883 — mint a szomjazó állatok általában, a 
méhek is mohó vágygyal keresik fel a vizeket és ha az idő meleg, 
egész nap ott látjuk őket azoknak mellékén, köveken, ágakon, faleve
leken megtelepedve, sőt a nedves földön is ; 1—2 perez alatt megtöl
tik gyomraikat és sietnek haza, de helyeiket csakhamar mások fog
lalják el és ezt folytatják mindaddig, mig a nap magasabban áll.

Később, ha az év esős és a gyűjtött nektár is sok szabad vizet 
tartalmaz, alább hagynak a vízbordással; forró, száraz időben azon
ban, különösen ha nincs is mit gyűjteniök s a temérdek hasítás 
élelmezéséhez régi, beezukrosodott mézet kell használniok,684 már 
kora reggel a szabadban látjuk a méheket, hogy az éji harmat
ból enyhítsék szomjúságukat; midőn pedig a harmat felszáradt, ku
tak mellékén, itató vályúkon, vizes edényeken, pocsolyákon és min
denütt, a hol csak vizet éreznek, seregestől jelennek meg sha a közel
ben nem találnak, igen messzire hajlandók elmenni az után.665

Jaj nekik, ha vízhez nem juthatnak, mert fiaikkal egyetemben 
nyomorúllúl pusztulnak el.

A víz tekintetében nem igen válogatók a méhek ;666 nagyobb haj
landósággal keresik fel mégis a meleg, állott vizeket, egyrészt mert a 
belőlük felszálló párák nyomán hamarább is feltalálják azokat, más
részt pedig, mert a hol a víz hideg, a levegő is hűvösebb szokott 
lenni ;E”  különösen kedvelik pedig a liárs, nyír, vagy iharfáknak ki
folyó édescs nedveit, a melyek nem csak szomjúságukat enyhítik, ha
nem egy kevés ezukrot is tartalmaznak.568

A vizet S  épen úgy mint a mézet — omnánvuk útján szürcsö- 
lik fel és mézgyomrukban szállítják haza a méhek; készletbe azonban 563

563 Azok a családok tehát, a melyek tavaszszal erősen hordják a vizet, bizo
nyosan rendben vannak és reményelhetőleg jól is fognak gyarapodni.

664 L. Gundelach: Naturgesch. 16 1.
686 M. Girard szerint a Pyrenausok keleti oldalán valaki tapasztalta volna, 

hogy a méhek 7 kilométer távolságból hordták a vizet. Les abeilles etc. 1878.1291.
Ha tehát a közelben természetes vizálló helyek nem volnának, szükséges, 

hogy legalább nagyobb szárazságokban gondoskodjunk számukra vízről a kö
zelben.

™ Némelyek azonban azt állítják, hogy az esővizet legjobban kedvelik és 
a folyóvizet is elébe teszik a kútvíznek 1. Morbitzer B. Z. 1868. 158—159 1. és H. 
Klein B. Z. 1887. 213 1.

681 Spitzner Korbbzucht III. 67 L, Ehrenfels: Die Bzuclit 1829. 221 1., Dzier- 
zon Rationell Bzuclit 1878. 266 I. és Berlepsch Die Bienc III. 130 1.

■'0B Dzierzon József B. Z. 1864. 58 1. és Dzierzon Rationell Bzuclit 1878. 41 1.



nem helyeznek belőle semmit,*69 hanem a mit hoztak, nyomban fel 
is használják, igazabban, csak annyit gyűjtenek belőle, a mennyire 
szükségük van.

Különösnek látszik, hogy daczára mindennapi és elkerülhetet
len szükségességének, még sem tartanak a vízkészletet a m éhek; 
némelyek úgy magyarázzák ezt, hogy melegebb éghajlat szülöttei lé
vén, azt hiszik, hogy annak beszerzésében soha akadályozva nem 
lesznek ;670 mások elfogadhatóbb okát találják ennek abban, hogy a 
készletbe helyezett víz a kaptár meleg légkörében csakhamar elpáro
logna és még nedvesebbé tenné azt, űgyannyira, hogy a romlásra 
egyébként is hajlandó hímpor épen eltartliatatlan volna;571 harma
diknak pedig hozzájuk tehetjük azt, hogy a víz megrongálná az épít
ményeket is, különösen és a leghamarabb pedig azokat, a melyekben 
már hasítottak a méhek és így a sejtek a romlásra szintén hajlandó 
bábingekkel vannak kibélelve.673

Bármelyik legyen is azonban ezek közül a valódi, vagy legyen 
annak valami negyedik oka, bízvást elhihetjük hogy a méheknek 
igen fontos okuk van arra, hogy vizet készletben ne tartsanak.

Végre: gyűjtenek a méhek sóféléket és égvényes anyagokat, ne
vezetesen, konyha és mészsókat; valamint phosphorsavat is, mert az 
álczák testében mindezek feltalálhatok, holott pedig sem a méz, sem 
a virágpor nem tartalmazza azokat oly arányokban, a milyenekben 
már csak az álczák testének felépítése tekintetéből is reájuk szük
ség van.

Mi tagadás benne, hogy ezeknek kedvéért — különösen tavasz- 
szal — felkeresik a méhek a trágyalevet és állati vízürülékeket is,67 B

tso Berlepsch: Die Biene III. Aufl. 130 I. Kora tavaszszal azonban vizet is ta
lálhatunk a hátsó lépek sejtjeiben, csak hogy ezt nem a méhek hordták be, — be 
sem is hordhatták télen, — hanem erősen lehűlvén a lép ellenkező oldala, a gőz
körből csapódott le 1. Dzierzon Bírd 1854. 84 1., úgy B. Z. 1876. 30 1. és 1890. 25 1., 
valamint dr. Dönhoff B. Z. 1859. 86 1.

570 Berlepsch u. Eberhardt B. Z. 1857. 97—104 1.4,.
71 Lambrecht B. Z. 1869. 27-28 1. *

6,3 Ziebolz B. Z. 1883. 87 1. és Dzierzon B. Z. 1884. 11 1.
573 L. már M. C. Höflers Bzucht 1753. 96 1., Eyrich: Entwurf etc. 1768. 62 1., 

Die nützl. Biene (a szerző neve nélkül) Frankfurt u. Leipzig 1771. 62 1., J. Riem: 
Dauerhafte Bzucht 1795. 264 1., Toldy: Kurze Aliiéiig, etc. 1773. 22 1., J. G. Krünitz 
Das Wesenti. d. Bg. u. Bzucht 81 1., Riem u. Werner: Prakt. Bvater 1798. 168 1., 
Fr. Huber’s neue Beob. a. d. B. Bd. II. 194—195 1., Wurster Vollst. Anleitg. 1804. 
171 * alatt; Chabicsovszky: Apiar. System. 18 1., Itontor J. A méhckről II. 69 1.,
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sőt állítólag a feloszlásban levő dögök nedveit is hajlandók felszür- 
csölni.574

Ez az utóbbi nézet azonban, mely valószínűleg még abból az 
időből maradt fönn, midőn a méheket a döglegyekkel egy ágon szár
maztatták le és eredetében alkalmasint része van Sámson bibliai orosz
lánjának is, sok ellentmondással találkozott678 és hitelesen be sem is 
igazoltatott; ha pedig kivételesen megtörtént ez is. csak valami kü
lönleges viszonyok között történhetett meg, a mint hogy a szükség 
még az embert is rá kényszeríthetné ilyesmire.

Hogy pedig mindezeket csakugyan a hasításhoz szükséges sók 
és égvénycs anyagok kedvéért keresik fel a méhek,570 már csak abból 
is kétségtelen, hogy ha a hasítás szünetel, vagy ha ivóvizükben meg
találják ebbeli szükségleteiket, feléje sem néznek a trágyalének; 
legalább azt, hogy néhol csakugyan nem törődnek azzal a méhek,677 
alig magyarázhatnánk másképen, mint, hogy ily helyeken már az ivó
víz is elegendő sófélét tartalmaz.

Christ Anweisung z. Bzucht 1809. 39 1., Káló P. A méhtart. m. 10—12 1., Spitzner 
Korbbzucht III. 66 1,, újabban Klopíleisch u. Kürschner: Die Biene u. d. Bzucht 
109 1., Fuckel: Merne Bzucht II. Aufl. 139 1., Hofmann: Die Bzucht 1854. 35 1., dr 
Assmuss B. Z. 1866. 225 1., F. Müller B. Z. 1877. 60 1., Berlepsch Die Biene III. 130 1. 
és számtalanok.

5,1 Gyanúsította ezzel a méheket már Nic. Jacobi Grandi, u. nfitzl. Unter- 
richt 1611. 99 1. és átvette azt tőle Colerus Oeconom. rur. et domest 1645. P. I. L. 
XIII. 565 1., valamint J. G. Walpurger: Dér grosse Gott im kleinem 1762.228 1. Újab- 
ban Niemandsfreund: Kurze u. leichtfassl. Auleitg. 1831. 551., Hofmann B. Z. 1855. 
286—287 1. és 1856. 211—213 1., úgy Lieb Helen B. Z. 1876. 133 1. és dr. E. Siehe B. 
Z. 1877. 24 1.

575 Már Aristoteles — a ki persze nem tudott Sámsonnak az oroszlánnal való 
kalandjáról — határozottan azt állítja, hogy a méhek semmiféle dögöt, húst nem 
érintenek 1. Hist. animal L. VIII. C. 11. 1022 1. és L. IX. C. 40.10731., úgy Swammer- 
dainm Bibéi d. Nat. 210—211 1., újabb időben síkra szállottak a méhcknek e gyanú
sítása ellen Oeltel B. Z. 1856. 77—79 1., Berlepsch B. Z. 1856. 84 —89 1. és Köhler B 
Z. 1867. 45—47 I, Dzierzon oly kicsinylőleg fogadta ezt, hogy érdemesnek sem tar
totta ellene szót vesztegetni.

5,s Tudta ezt már Toldy: Kurze Anleitg. etc. 1773. 22 1., Káló P. A méhtart. 
m. 10 1., újabban Morbitzer B. Z. 1868. 158—159 I., Hilbert E. B. Z. 1878. 128 1. és 
Stachelhausen B. Z. 1882. 97 I. Tény az is, hogy mindezek az anyagok feltalálhatók 
úgy az álczák, valamint a kifejlett rovarok testében. L. Henneberg B. Z. 1874. 51— 
52 1. Czerny pedig tapasztalta, hogy a méhek különösen akkor hordják a trágya
levet, ha sok hasításuk van 1. B. Z. 1877. 72 1.

377 Spitzner szerint csakis tavaszszal és azért mennek a trágyalére, mert 
melegebb, ha azonban az idő felmelegszik, nem kell nekik az, — Korbbzucht 
III. 67 1. Melicher szerint csak szükségből akkor vállalják el azt, ha más vizük nin
csen B. Z. 1867. 223—224 1. Morbitzer pedig határozottan tagadja, hogy nyáron tö
rődnének a trágyalével B. Z. 1868. 159 1. Az én méheseimtől alig néhány lépés-
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Különben, ha a méheknek sós vizet adunk,i .'épen oly szívesen 
fogadják azt, mint a trágyalevet,573 jóllehet, állati ürülékeket nem tar
talmaz, jelcűl annak, hogy nem ezekre, hanem tulajdonképen sókra 
van szükségük.

Minthogy sófélék sem a sejtekben, sem sehol a kaptárban félre
téve nem találtatnak, bizonyosra vehetjük, hogy ezeket is — mint a 
vizet — nyomban felhasználják a méhek ; annak oka pedig, hogy só
féléket sem tartanak raktáron, valószínűleg ugyanaz lesz, a mi a víz
nél is e tekintetben irányadó, mert a só hygroscopicus természeténél 
fogva — különösen télen — nem maradna szilárd állapotban, követ
kezőleg csak mint oldat volna eltartható.

Hogy a méhek a trágyaléből, feloszlásban levő állati maradványok- 
ból, egyszersmind mézet is gyűjtenének,6”  az agyrém, mert ha ugyan 
volna is bennük valami édesség,680 annyi mindenféle, teljesen feloldott 
idegen részekkel van az vegyülve, hogy épen ebben a tekintetben igen 
korlátolt képességüknél fogva teljes lehetetlen volna azt a méheknek 
kiválasztaniok; és végre, mert ha ez megfelelne a valóságnak, úgy 
bizonyára ott látnánk a méheket minden dögön s ez a bűnük, mint 
köztudomású dolog, még csak tagadható sem volna.

A méhek tehát gyűjtenek: mézet, virágport, ragasztót, vizet és 
sóféléket; a következőkben pedig megfelelünk arra az innét kiinduló 
kérdésre, h og y :

5 .  M i b ő l  g y ű j t e n e k  a  m é h e k ?

Hajdanában — úgy látszik — a méhekre is, épen úgy, mint az 
emberekre, arany idők jártak ; az Ígéret földjén patakokban folyott a 
méz,681 akár belefulladhattak a méhek; Nagy Sándor indiai hadjára
tának történetében pedig olvassuk, hogy Aruas városa felé vonúló 
hadai sűrűn találkoztak a cserhez hasonló fákkal, melyeknek levelei-

nyire folyik egy patak, de nincs messze a trágyalé sem és a való az, hogy mig a 
patak mellékét egész rajokban lepik el a méhek, a trágyáié felől egész éven át 
tudomást sem látszanak venni.

578 Már Eyrich: Entwurf etc. 17. 8. 62 1., Koriíérnka: Unterricht v. d. Bzucht 
1771. 92 1., Riem Dauerhafte Bzucht 1795. 264 1., dr. Bévftn: Dic flgbiene etc. 173— 
174 L, Langstroth után B. Z. 1863. 43 1., Berlepsch Die Biene III. 130 1. és H. Klein 
B. Z. 1887. 212 1.

»™ így Wurster Vollst. Anltg. etc. 1804. Vorrede XXXIX—X L 1. és a sztpeter- 
vári gazd. egyesület évkönyvei 1772. V. 95 1. és 1776. IX. 12 1.

o6° Hogy az állati testek a vegyi bomlás bizonyos stádiumán czukrot is tar
talmaznak, állítja dr. Siehe B. Z. 1877. 24 1.

381 Sámuel kve I. 14. 25—26 v.



ről a bentlakók napkelte előtt mézet gyűjtöttek632 és Diodorus Siculus 
is írja, hogy Hyrkaniában vannak a cserhez hasonló fák, a melyeknek 
leveleiről méz csöpög.883

Jelenleg Palestinában sem csordái a méz és — ha csak a Kur- 
distánban honos mannatölgyet (Quercus mannifer) nem értik a hivat
kozott írók — méz termő fát sem Európában, sem más világrészek
ben nem ismerünk; csak egyetlen tropicus növényről, a Nepentes 
destillatoriáról tudjuk, hogy rendesen választ el valami édeses ned
vet,584 következőleg, csaknem szükségképen jutunk arra a gondolatra, 
hogy a híres méztermő fák nem is voltak egyebek, közönséges cser
vagy tölgyfáknál, melyeket a mézharmat lepett meg — a miről, mint 
a növények kóros mézeléséről, alább mi is fogunk szólani — és ha 
így van a dolog, akkor bizony hajdanában sem 'adták ingyen a mé- 
heknek a mézet.

Ismerünk azonban jelenleg is fákat és növényeket, amelyek már 
természetes viszonyok között is kiizzadás vagy sérelmek következté
ben a felületre való kiszivárgás útján kész czukrot szolgáltatnak; ilye
nek az Austráliában és Yan-Diemensland erdeiben honos Eucalyptus- 
félék; a libanoni czedrus fenyő (Cinus Cédrus); a sinai hegy mellékén 
a Tamarix mannifera és ilyen a Palestinában, Arábiában, Perzsia és 
Bokharában honos Alhagi, (egy neme a baltaczimnek, Hedysarum 
Alhagi) mely valószínűleg Izrael népének a mannát adta,585 jelenleg 
pedig az araboknak a tereniabint szolgáltatja ; nálunk pedig az Észak- 
Amerikából importált czukorihar, (Acer sacchariferum) a már szintén 
meghonosított virágos, vagy manna körisfa (Fraxinus ornus) és a tű
levelű fáknak bizonyos fajai, különösen a veres fényű (Larix Euro- 
paea.)6BG

Ezeken kivűl, bizonyos növények virágzásuk alkalmával az úgy
nevezett melléklevelek, vagy pálliák (stipulae) tövében szintén vá
lasztanak el czukros nedveket; ilyenek a hüvelyes veteményeknek, 
különösen a bükköny- és borsóféléknek bizonyos fajai és a komló is.581

582 II. Curtii Rufi De rebus Alexandri magni história superstes L. VI. C. 4. 
edit Lipsiae 1696. 286 1.

888 Bibi. Hist. L. XVII. C. 75. Tóm. II. 218 1.
884 L. Hallier B. Z. 1870 121 1.
363 Ha ugyan manna alatt nem a Lecanora esculenta zuzmót kell értenünk.
586 L. mindezekről részletesebben Vegytani Képek .Tohnston után Csengery 

A. I. köt. 217—223 1. és Synopsis Plantarum diaphoricarum v. dr. Dav. Aug. Ro- 
senthal, Erlangen 1861. 360, 772 és 921 1.

381 L. Ch. Darwin Gardener’s Chronicle 1855. 487 I., Stöhr Monatsblatt 1842. 
112—1131., Fuckel: Meine Bzucht n. Pufi. 1846. 1321. és B. Z. 1847. 20 1. * alatt; 
Stisz B. Z. 1847. 131 1., Bartels B. Z. 1851. 28 1., Dzierzon B. Z. 1872. 124 1. és Stern 
ugyanott 125 1.
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Mindezekből természetesen gyűjthetnek és gyűjtenek is a mé
hek, túlnyomó részben azonban a virágok kelyhében találják a mé
zet, mint nektárt, a hol saját rendeltetésű szervek, az úgynevezett 
nektáriumok — pilisek — választják el azt.

Hogy mi a nektár a növényekre nézve, az iránt ugyan többé- 
kevésbbé eltérnek a botanicusok nézetei, de abban mindnyáján meg
egyeznek, hogy oly valami az, a mi a növényekre való tekintetből 
felesleges.

Némelyek szerint a nektárkiválás az egyensúlyt állítja helyre a 
növények nedveiben ; 688 mások szerint pedig azok a szénhydrátok 
válnak ki a nektárral, melyek a légenyben gazdagabb pollen és női 
szervek képződésénél feleslegesekké váltak, illeLve légenjdartalmú 
anyagok hiányában nem assimilálódliattak; 689 mig a harmadik nézet 
szerint a nektár annak a feleslegnek tekintendő, melynek rendeltetése 
volna termékenyűlés után a gyümölcsöt és illetőleg a magvakat kifej
lődésre juttatni.890

Ez látszik a legvalószínűbbnek, mert a virágok csak termékenyű- 
lésük előtt választanak el nektárt, sőt a huzamosabban virító növé
nyeknél is megcsökken annak elválasztása, ha az elébb nyílt virágok 
után már magvak fejlődnek.691.

Alaptalan tehát az az itt-ott még most is kisértő aggodalom, mint 
ha a nektár kimerítésével kárt szenvednének a virágok ; ellenkezőleg, 
dr. Gleditsch azt állítja, hogy ha a méhek el nem hordanák a nektárt, 
beszáradván és elzárván a pórusokat, a virágokra kártékony is 
lehetne.6’2

Hogyan történik a nektár elválasztása, az a növényphysiologia 
körébe tartozik; nekünk elegendő tudnunk, hogy mindazok a virágok, 
a melyekben nektáriumok vannak, egyszersmind nektárt is választa
nak el; minthogy pedig újabban sok olyan virágban, a melyről előbb 
senki sem gyanította, hogy nektárral is kedveskedik a méheknek, 
nevezetesen a fűzfa virágjában is találtak nektáriumokát: 593 a mézelő 
virágok száma sokkal nagyobb, mint a régi méhészek gondolták.

A mézelő virágok részletes felsorolását a gyakorlati részben 388 * * 391

388 JVIeyer: Qber die Secretionsorgane dér Pflan&tHÍ, Berlin 1833.
388 Dr. Rob. Caspary: De nectariis, commentatio botanica 1848. 51 1.
380 Kurr: Untersuchungen über die Bedeutung dér Nektarien i. d. Bilimen. 

Stuttgart 1833.
391 Vogel B. Z. 1886. 196—197 I.
"oa L. Allgem. Betracht. ü. d. Beschaff. des Bienensíandes 1769. 5 1., 1. még 

Vogel B. Z. 1886. 127—129 1.
B  L. H. Müller B. Z. 1883. 157 1.



teszszük feladatunkká, a hol ennek a legelő javítása tekintetéből czélja 
is van; itt pedig legyen elegendő csupán futólagos áttekintést enged
nünk a mézelő növények fölött, a melyek akár vadon tenyésznek, 
akár mint culturnövéuyek, kerti, orvosi, ipari, erdészeti vagy gazda
sági czéljailmál fogva tömegesen tenyésztetnek és a melyekre a méhek 
boldogulása állapítva van.

Általában, mindazok a virágok, a melyeknek termékenyítése a 
a rovarokra vár, egyszersmind mézelők is,59* csak hogy különböző 
arányokban ; a gazdagabban mézelők köze tartoznak pedig a pillangó
sak, vagy vitorlás virágúak (Papilionaceae), az ajlcasok (Labiatae), a 
keresztes virágúak (Cruciferea), az alakosok vagy tátogatófélék (Scro- 
pliularinae) és a boragofélék (Boragineae).

Különben — csak megemlítve az iratos mezők, rétek és erdők 
vadvirágait, a melyekből szintén sokat gyűjtenek a méhek, — a konyha 
és díszkerti virágok legnagyobb része m ézelő; mindezek azonban 
csak különleges viszonyok között, nagy városok vagy terjedelmes 
kertek közelében jöhetnek tekintetbe; szórványosan — még ha ugyan 
tengődve meg is élhetnek belőlük a méhek, — nem biztosítják azok
nak vagyoni felgyarapodását.

A díszfáktól és bokroktól jóval többet várhatunk és a hol nagyobb 
kiterjedésű sétaterek, díszkertek vannak, különösen ha a gazdagab
ban mézelő hárs, ákácz, vadgesztenye, sophora és iharfélék, valamint 
a mézet adó tűlevelűek és bokrok contingense erősen túlnyom ó,job
ban is tartják magukat a méhek.

A bogyár bokrok, kezdve a legkorábban virító piszkétől a késő 
virágzású málnáig és a gyümölcsfák a mandulától a kései almafáig, 
meglehetősen mézelnek; nagyobb kiterjedésű gyümölcsösök közelé
ben tehát jó l megszedhetik magukat a méhek, ha ugyan a virágzás 
alkalmával kedvező az idő is, a mire azonban nálunk nem lehet biz
ton számítani.595

Az orvosi növények között több jó l mézelő van; minthogy azon
ban rendszerint csak szórványosan tenyésztetnek, a méhekre való 
tekintetből alig jöhetnek számításba.

Nagyobb figyelmet érdemelnek az ipari czélokra tömegesen ter
meli növények, nevezetesen a dohány, kender, len, komló, napraforgó, 
mályva! mint bővebben mézelők pedig a mustárfélék (Sinapis alba, 
arvensis, incana, nigra) és a syriai pamutnövény, vagy lerepül (Asce-

H. Müller B. Z. 1882. 117—118 1.
995 Különösen gyakori eset, hogy a korán virító mandulából semmit sem 

gyűjthetnek a méhek; az utolsó 10 év alatt legtöbbet gyűjtöttek a gyümölcsfákról 
1894-ben.



pias Syriaca), ha ugyan az általa szolgáltatott gyapotlclét sikerülne az 
ipar terén értékesíteni és ezzel nagyban való termesztését jutalmazóvá 
tenni.

Sokkal gazdagabb kereseti források kínálkoznak azonban a 
méhek számára az erdészetben, a hol a nagyobb fák közűi a leggaz
dagabban mézelő hárs és ákácz mellett a vadgyümölcsfák, továbbá 
az eger, fűz, nyár, szil, tölgy, cser és iharfák, valamint a tűlevelűek 
bizonyos fajai, különösen a vörös- (Larix Europaea), erdei- (Pinus 
silvestris), szurkos- {Pinus picea) és luczfenyű (Abies excelsa) érdemel
nek megemlítést, mely utóbbi néha oly bőven mézel, hogy szinte 
csöpög róla a méz.696

Az alacsonyabb fák, bokrok és cserjék közül (Unterholz) jól 
mézelnek a kökény, som, galagonya és a virágzók csaknem általában; 
különösen sok mézet adnak a hangafélék (ericaceae) a hol honosak. 
Mindezek, hozzájuk számítván a vágások kúszó növényeit s a tisztá
sok, lázak, erdőlábak és ligetek vadvirágait, bő és csaknem állandóan 
csergedező mézforrásokat tárnak fel a méhek számára, úgy, hogy az 
erdei méhészet, — a mi a méhek haszonra való tenyésztésének kez
detleges és annak idejében egyetlen módját képezte, — még manapság 
is gazdagon fizet.

Messze fölűlhaladják azonban az erdőket is a mezei gazdaságok
ban nagy kiterjedésben termelt mézelők, különösen a repcze, mely 
nem csak gazdagon mézel, hanem — minthogy virágzása oly idő
szakra esik, midőn más mézelő növények csekélyebb számban virí
tanak, — egyszersmind akkor szolgáltat a méhelmek tért és anyagot 
a munkára, midőn alig böngészhetnének valamit, holott épen ekkor 
van az élelemre legnagyobb szükségük ;697 a repcze tehát két szem
pontból is a legtöbbre becsülendő mézelők közé tartozik.

Utánna jönnek a tavaszi repcze és a különféle hercfajok,698 csak- 596

596 A tűlevelű fákra nézve a legtöbben azt tartják, hogy csak akkor mézel
nek, ha a pajzsos tetű(coccus racemosus) meglepi őket 1. Ehrenfels die Bzncht 
1829. 76 1., úgy Stern Monatsblatt 1839. 149 1. és 1841. 58 1., valamint B. Z. 1847. 13
1., 1852. 117—118 1. és B. Z. 1872. 127 1. Schabatz tanúsága szerint azonban 1834-ben 
alsó Stiriában rendkívül gazdagon mézeltek a fenyők, holott a tetveknek nyoma 
sem látszott rajtuk 1. B. Z. 1853. 192 1., ugyanígy Süsz B.'K. 1845. 60 1.

■*'7 Tudvalevőleg a gyümölcsfák virágzása után, április végével és május 
elején 10—15 napi szünet áll be a mézelő növények virágzásában 1. Káló P. A 
méhtart. m. 256 1. és a repcze virágzása épen erre az időszakra esik.

698 A vörös heréből ugyan — mert a virágok tölcsérei igen mélyek — rend
szerint nem gyűjtenek a méhek; silány talajon azonban, vagy a második virágzás 
alkalmával, ha a tölcsérek sekélyebben fejlődnek az idő pedig igen kedvező, úgy 
hogy csaknem megtelnek nektárral, szépen gyűjthetnek a vörös heréből a mézelő
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hamar pedig a virágzó takarmányneműek, különösen a bükkönyfélék, 
lóbab és baltaczim (Hedysarum Onobrychis v. Onobr. Sativa), melyek
nek virágzása a tavasz végére esvén, szintén oly időszakban adnak 
legelőt a melleknek, midőn a természet már megvonni kezdi azt; 
végre pedig jön  a hajdina, mely nyár közepén, néha még később 
virít és alkalmat ad a kései rajoknak és leszegényedett családoknak, 
hogy téli szükségleteiket néhány nap alatt beszerezhessék.

A vetések között tenyésző mézelők közűi a kék búzavirág (Gen- 
taurea cyanns) a repcsény (Raphanus raphanistrum) és a vadrepeze, 
vagy mustárfélék is juttatnak a méheknek valami m ézel; a cultur- 
növények virágzása közé eső hézagokat pedig az ugarok és tarlók 
virágai töltik ki, melyek közűi gazdagon mézelnek a fogas szálkacsik 
(Euphrasia odontites). az őszi tisztes fűfélék (stachis annua és st. recta) 
s a hazánk déli részén igen elterjedt pettyes vagy moldvai pofóka 
(Dracocephalum moldavicum, Busehperkrautjg a melyek néha késő 
őszig gazdagon fizető élénk tevékenységben tartják a méheket.

Ha tehát a megváltozott gazdasági viszonyok sokat elfoglaltak a 
méhek természetes legelőjéből, a mennyiben terjedelmes mezők, rétek, 
erdők szántóföldekké alakíttattak : viszont a cultura által sokat is nyer
tek améhek, úgy annyira, hogy a repeze és virágzó takarmányneműek 
termesztésével nagyban foglalkozó és jó l rendezett mezei gazdaságot, 
— a melyet ma már nem is képzelhetünk ákáczfa ültetvények nélkül, — 
méltán nevezhetjük a méhészet édes anyjának, a kinek kebelén állandó 
élelmi források állanak nyitva a méhek számára, a melyek nem csak 
megélhetésüket, de vagyoni felgyarapodásukat is biztosítják.

A méhek keresetének másik forrását képezik az úgynevezett 
mézharmatok (mella aeris v. melligines), a melyek bizonyos fák, külö
nösen a hárs, ihar, tölgy, cser, gyertyán, kőris, nyár, szil és fű z; a 
gyümölcstermők közűi pedig a som, mogyoró, baraczk, szilva, cse
resznye, meggy, alma és eperfák, valamint többrendbeli bokrok leve
lein harmathoz hasonló ezukros folyadék alakjában szoktak meg
jelenni.

A mézharmatok eredetét illetőleg igen eltérők úgy a botanikusok, 
valamint a méhészettel foglalkozók nézetei; minthogy pedig a tudo
mányos irodalomban és különösen a szaklapokban, jóformán félszá
zad óta folyó viták sem hozhatták azokat egy kalap alá, szükséges, 
hogy e kérdéssel mi is részletesebben foglalkozzunk.

A legrégibb, mindenesetre legalább Aristotelesig visszavezethető 
combinatió az volt, hogy azok az édes nedvek, a melyeket collective
méhek is 1. Síisz B. Z. 1847. 84 L, dr. Kittel B. Z. 1850. 171 1., dr. W. Leers: B. Z. 
1878. 89—90 1. és Polensky B. Z. 1882. 107 1.



764

mézharaiatnak nevezünk, régibb felfogás szerint mint meteoricus,639 
az újabb szerint pedig mint telluris eredetű, vagyis, mint a földről 
elpárolgott kész édességek harmat gyanánt a légkörből csapódnak le.600

És sajátságos, hogy ámbár a mézharmat csak a növényeken és 
ezeknek sem mindegyikén szokott fellépni, sőt találtak mézharmatot 
oly növényeken is, a melyek födél alatt állottak,001 a miből — elte
kintve a czukorfélék elpárolgásának lehetetlenségétől, — bizonyosra 
kellett volna venni, hogy az úgynevezett mézharmatok csak külső 
megjelenésükben hasonlók a harmatokhoz, különben pedig képződé
sük a növényekhez van kötve, tekintet nélkül arra, hogy váljon a 
szabad ég alatt állanak-e, vagy sem : fönn bírta magát tartani ez a 
felfogás egész a múlt század közepéig.

Miután azonban Réaumur észrevette, hogy a méz harmatokkal 
egyidejűleg többnyire levelészek (Aphidae) vagy pajzsozs levéltetvek 
(Coccidae) is vannak a növényeken603 és kitudódott az is, hogy e tetü- 
félék édes kiürítéseit szorgalmasan keresik és szörpölik fel a hangyák,608 
az a — mindenesetre természetesebb I  nézet kezdett érvényre emel
kedni, hogy a mézharmal tulajdonkép a levelészek vagy pajzsos levél
tetvek szétfecskendezett és az éji harmat által felhígított ürüléke.604

Ámde levelészeket vagy pajzsos tetveket sem mindég lehetett a 
mézharmatos növényeken találni; sőt csakhamar oly megfigyelések 
történtek, a melyekből helyesebbnek látszott az a következtetés, 
hogy a mézharmatok keletkezésének oka a növények belső viszo-

sss így Aristoteles Hist. animal L. V. C. 22. 949 1., úgy Plinius: Hist m. natúr 
L. XI. C. 12. 278 és C. 14. 279 1., valamint Virgilius Georg IV. 1. v.

600 Ezt az újabb felfogást Joli. Bauchinus és J. Cherlerus inaugurálták 1. X. 
4 /137* és Term. tud. társ. közi. XV. köt. 161 fűz. 36 1., ugyanígy Petr. Laurenber- 
gus: Horticultura. Frankfurt a. M. 1654., Musschenbroeck Institutiones Physicae 
1748. T. II. C. XI. §. 1527., újabban Wiegmanu C. Sprengel’s Land- u. Forstwirtsch. 
Zeitschr. Hft I. 281—336 1., a méhészettel foglalkozók közfii: J. Grüwel’s Branden
burg. Bienenkunst 1761. 24—25 1., J. G. Krflnitz: Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzncht 
1774. 72 1,, újabban: C. Assem B. Z. 1864. 217—218 1., sőt úgy látszik Glndly R. is B. 
Z. 1856. 107 1.

601 L. Boissier után Clirist: Anweisung z. Bzncht 1809. 272 1. * alatt; Kontor
J. A liléitekről II. kiad. 288 1. * alatt; Káló P. A mchtarlás m. 234 1., újabban b. 
Molitor-Mühlfeld B. Z. 1874.1381., Kluczenko ugyanott'4'3ÍK-1401., Hofmann Land- 
wirtsch. Versuchsstat. 1877. és H. Kirchhoff B. Z. 1878. 158 1.

602 L. Réaumur Memoires p. s. a Pilist, d. Insectes Tóm. III. 1734—1742. 44 1.
603 L. Linné: Systema naturae per regna tria edit XIII. Viennae 1767.
804 E felfogásnak állítólag Curtis vetette meg alapját 1. dr. Bevan : Die Hg- 

bíeíie 72 1. és ebben az értelemben fogták fel a mézharmatot Boissier Abbé: Ob- 
servations sur l'origine du miéi 1763. úgy Leche a svéd akadémia 1765 évi érte
kezéseiben 89 I.



nyaiban van, a Ievelészek jelenléte pedig csak esetleges dolog. íg y : 
többen tapasztalták, hogy egyes fákon nyoma sincs a mézharmatnak, 
midőn a közel szomszédságban állókról csöpög a m éz; különösen 
Goethe is észrevette, hogy a fehér ribiszke levelein mézharmat van, a 
mellettelevő vörösen pedig nincs,sőt hogy a nem virágzó hársfákat egé
szen ellepte, m ii a szomszédos virágzókat megkímélte a mézharmat.606

Ily és hasonló tapasztalások pedig erősen támogatták dr. Gleditsch- 
nek azt a felfogását, mely szerint a mézharmatok maguknak a növé
nyeknek belviszonyai következtében kiizzadás útján keletkeznek.606

E két ellenkező nézet békében megfért egymás mellett mind
addig, mig Steril kanonok elébb a Monatsblattban,607 majd nehány 
évvel később a Bztgban közzé tett azzal az állításával, hogy a méz
harmatok mindég a levelészektől vagy pajzsos tetvektől származnak,608 
újból felvetette a mézharmatok eredetét, illetőleg függőben maradt 
kérdést és provokálta a fölött a vitákat.

Némelyek ugyanis már azt sem akarták elhinni, hogy a méhek 
hajlandók volnának a levéltetvek ürülékét élelem gyanánt elfogadni;603 
mások pedig, tapasztalván, hogy a mézharmat sokszor rögtönösen és 
igen nagy területen lép fel, lehetetlennek találták azt is, hogy a levelé- 
szek rövid idő, néha csak egyetlen éjszaka alatt oly rettenetesen elsza
porodhassanak, hogy ürülékük reggelre már hosszú fasorok, sőt egész 
erdőrészek fáit és bokrait egész a lccsöpögésig ellepje;610 ugyancsak 
némelyek megfigyelték, hogy lehetnek Ievelészek a növényeken, a

«°« L. Goetlie’s sammtliche Werke Stuttgart 1869. XXXIII. Bd. 72—73 1.
800 Dr. J. G. Gleditsch Allgem. Beíracht. ü. d. Beschaff. d. Bstandes 1769. 52— 

53 1., ugyanígy Broflunwich: Geübter Bienenwarter 1785. 18—19 1., Clirist Wörter- 
buch 1807. 201—202 1., és Anw. z. Bzucht 1809. 269—274 1., dr. Bevall: Die Ilgbicne 
aus Engl. 1828. 71—79 1., Ehrenfels Die Bzucht 1829. 76 1., Morlot Die Bzucht 330— 
331 1., Vogelbaeher: Anleitg. z. nützl. Bzucht 1832. 61—621., hazánkfiai közűi pedig 
Kontor J. A méhekről II. 287—292 1., Káló P. A méhtartás m. 233—238 1., Pethe F. 
Méhtenyésztés 1816. 124—126 1. és Uzdi P. Tapasztalt méh. g'azd. 1835. 145 1.

"0: Monatsblatt 1841. 49—60 1.
60S B. Z. 1845. 7—8 1., úgy Archív f. Naturgesch. v. Wiegmann XVII. Jgg. Ber

lin 1851. Hft III. ugyanígy dr. G. O. Piper B. Z. 1852. 8 1.
509 KIcílic B. Z. 1845.14-15 1. és 22—23 L  Busch B. Z. 1847. 351., Baldenstein 

B. Z. 1848. 109 L, Klos B. Z. 1857. 1511., Giebelhauscn B. Z. 1866. 238 I., Lambreclit 
B. Z. 1869. 218 1. és Pretsch Wiener Bvater 1870. 172 1.

8)0 L. Busch Die Biene u. Bzucht I. Auil. 84—85 L, különösen tapasztalta, 
hogy az arnstadti, 1000 lépésnél hosszabb sorban álló hársfák, melyeken előző 
este nyoma sem volt a mézharmatnak, reggelre egész terjedelmükben el voltak 
azzal lepve 1. B. Z. 1847. 35 1. és Die Hgbiene 195—196 1., hasonlót tapasztalt Kehi 
B. Z. 1863. 189-190 1., Giebelhausen ugyanott 192-193 1., Molitor-Mühifeld B. Z. 
1874. 137 és 1875. 115 1. és II. Kirchhoff B. Z. 1878. 157—158 1.



nélkül] hogy egyszersmind mézharmat mutatkoznék rajtuk,811 míg 
ellenkezőleg, többen nagy figyelemmel, egynehányan górcsővel is meg
vizsgálták a mézliarmatos növényeket, levelészeknek azonban nyomát 
sem találták rajtuk.612

Mindezeknél fogva és mert egyszersmind ízükre813 és hatá
sukra, 614 sőt vegyűleteikre nézve is különböznek a mézharmatok,615 
általában pedig fellépésük körülményei, időszaka, módja, úgyszin
tén kiterjedésük, tartamuk és következményeik is olyannyira kü-. 
lönbözők, hogy csaknem teljes lehetetlen mindezeket egyetlen alapra 
visszavezetni, a Bztgban lefolyt bosszú viták után is, kivéve magát 
Sternt,816 Dzierzont817 és néhányat a minorum gentium közűi, a kik 
csak állati eredetű mézharmatot ismernek e l: a méhész közönség túl
nyomó többség megmaradt abban a nézetben, hogy az állati eredetű 
mézharmatokon kivűl vannak egyszersmind olyanok is, a melyek 
talaj, vagy légköri viszonyok következtében, avagy pedig diaeteticus 
okoknál fogva, növényi alapon keletkeznek.018

611 Tapasztalta ezt Baldenstein több rendbeli növényeken 1. B. Z. 1848. 109 
L, Stöhr a bodzafán, B. Z. 1850. 86 1. Czerny pedig az alma, körte, cseresznye és 
szilvafákon 1. B. Z. 1875. 219 1.

612 Már L. Ch. Treviranus látott a fehér jegenyén, liárson, narancsfán és a 
Carduus arctoides (egy bőgácsféle) levelein mézhariuatot, a nélkül, hogy levelé- 
szek voltak volna rajtuk 1. Vermischte Schriften Bd. II. Die Physiologie d. Ge- 
wachse 322 1. és megerősíti ezt Goethe is Sammtliche Werke. Stuttgart 1869. 
XXXIII. Bd. 72 1. Unger tr. pedig 1855 junius végétől julius 5-ig Bécsben a hársfán 
— 1856 julius második felében pedig különféle fák és bokrokon talált mézharma
tot, levelészeket azonban nem birt rajtuk találni; egy gyertyánfának 130 levelé
ről pedig, a melyeken egyetlen levelész sem volt észrevehető, — T434 beszáradt 
mézharmatot gyűjtött, a miből 0 263 griíjm tellát 25'313°/0 szöllőczukrot vont ki 
1. Sitzungsberichten d Wiener Akademíe Jgg. 1857. Bd. XXV. 449—459 1. Ugyan 
ebben az értelemben tanúskodnak Giebelhausen B. Z. 1863. 192—193 1., Regei 
Gartenflora 1863. 265 1. és Arnold B. Z. 1870. 192 1.

6,3 Pohlmann B. Z. 1864. 111 1. és Molitor-Mülilfeld B. Z. 1874. 139 1., úgy 
Rauschenfels B. Z. 1876. 104—105 1.

814 Molitor-Mülilfeld mint813 * alatt és magam is tapasztaltam, hogy a uiéz- 
harmatokből gyűjtött méz néha valóságos hashajtó, azt pedig, hogy,ily mézfélék 
a méhekre is különbözőleg hatnak, már tudjuk 1. X. 4,. 434 *.

Boussingaült, az általa analysalt mézharmaíbsj.i'48—55% nádczukrot, 
28—24°/0 invert czukrot és 22—19% dextrint talált. Langlois pedig ezeken kivűl 
mannitot is 1. dr. P. Sorauer : Handbuch dér Pllanzenkrankheiten. Berlin 1874. 701.

616 B. Z. 1864. 10-13 1., 1868. 11-12 1., úgy 23—25, 67—70, 97—99, 131—133, 
192—194 1., valamint 1872. 125-128, 144 -147 és 163—167 1.

611 B. Z. 1870. 77—79 1., 1871. 154 1., 1872. 123—125 1., 1873. 25—28 1. és 1874. 
173—174 1.

6i8 [gy nrá,. a megnevezetteken kivűl Gundelach Naturgescli. 32—33 l.,Fuckel



Nem lesz felesleges a vita folyamában felhozott és részint a méz- 
liarmatok kétféleségére valló, részint a növényi eredet mellett tanús
kodó bizonyítékokat is röviden felsorolnunk. így felhozatoü :

1. Hogy a mézharmatok bizonyos alakjai rendszerint bizonyos 
légköri, nevezetesen a hőmérsékleti vagy liygroskopicus viszonyok hir
telen változásával, különösen a hő süllyedésével állanak viszonyban,613 
sőt hogy néha a napon álló és erős hajtásnak indult növények lehű
tése, hideg vízzel való m egöntözöl által mesterségesen is előidéz
hetek.620

Állítólag befolyással vannak keletkezésükre a ködök is ; 621 külö
nösen szükségesnek látszik pedig erre az éjszaka, a mi állati eredet 
mellett legalább is érthetetlen volna; ellenben annál érthetőbb, ha a 
növények maguk választják el a mézharmatot, mert a chlorophyll szem
csékben a világosság befolyása alatt képződött keményítő éjjel változik 
cznkorrá,022 tehát ekkor tartalmaznak a növények legtöbb kész ezukrot.

2. Hogy a mézharmatok bizonyos nemei az év melegebb szaká
ban bármikor, többnyire azonban szórványosan lépnek fel, néha

Mcine Bzucht II. Aufl. 135 L, Goldkörner IV. Auíl. 244 -245 1., O. Rothe Korbbie- 
nenzucht III. Aufl. 52—53 és 205 1. valamint B. Z. 1863.146 és 1871. 13—14 1., Kirsten 
Vollst. Hanclb. d. Bzucht V. Aufl. 111—113 l.J Kehi B. Z. 1863. 148-149 és 189-190
I. J Lucas B. Z. 1863. 191 1., J. Müller B. Z. 1864. 147 1., Klein® Die Biene u. i. Zucht
II. Aufl. 53 1. és B. Z. 1863. 145—146, 1864. 109—110 1, Busch : Die IIgbiene 195— 
196 1., Czerny B. Z. 1866. 214 és 1885. 207—208 1., Berlepsch B. Z. 1870. 136, 1874. 
74—75 1, és Die Biene III. 124—125 1., Weihn B. Z. 1871. 14 1., Schlösser B. Z. 1874. 
62—63 L, Pfafflin: Dér verst. Bwirth 1874. 21 1., L. Hubér B. Z. 1874. 171 1., dr. M. 
Girard: Les Abeilles 1878. 183 1., G. TJlivi Compend. d. apicultura. Firenze 1883. 
60—63 1., J. G. Beszler : Illustr. Lehrb. il. Bzucht 1887. 69 1., M. Felgentreu u. Witz- 
gall Illustr. Handb. d. Bzucht 1888. 36 1., hazánkfiai közűi Stankovits B. 1872. 179— 
180 1., b. Ámbrózy B. A magyar méh 1880. 2—3 1. és 1883. 5—7 1. és ez idő szerint 
helyesnek tartom e nézetet én is.

619 Erre vallanak már Goethe megfigyelései is 1. Sammtliche Werke 1869. 
XXXIII. Bd. 711., újabban Jahne B. Z. 1846. 461.,Busch B.Z. 1847.35 1., Kehi B. Z. 1863. 
189—100 1., Giebelhausen B. Z. 1863. 192 1., dr. Leuckart B. Z. 1863. 144 1. és Kleine 
ugyanott 145 1., Czerny B. Z. 1866. 214—216 1. és Müller ugyanott 241 1., Oldendorf 
B. Z. 1866. 217 L, Arnold B. Z. 1870. 192 1., Molitor-Mühlfeld B. Z. 1874. 138 1., Hopf 
u. o. 154 1. és A. Alberti: Die Bzucht i. Bliitterstocke 1889. 28 1. Tudvalevőleg a le- 
velészek gyors elszaporodásához ezzel ellenkező, állandó meleg szükséges.

630 Müller B. Z. 1866. 241 1,, Rothe B. Z. 1871.14 1. és Molitor-Mühlfeld: B. Z. 
1874. 138 1.

6S1 L. már Christ Wörterbuch 201 1. és Anweisung z. Bzucht 1809. 270 1., 
Káló P. A méhtart. m. 233—234 1., Kiss J. Népsz. méhész kv. 41 1. és dr. Barth B. 
Z. 1845. 100—101 1.

639 L. A növényország tankönyve dr. Tliome O. \V. után B orba  Vincze 
Budapest 1872. 126 1.
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épen csak egyes fákra vagy bokrokra szorítkoznak (állati eredetű 
mézharmatok), mig más nemeik mindig az első, élénkebb vegetatió 
időszakára esnek, egyszersmind pedig röglönösen és sokkal nagyobb 
térj edelemb en j elentk eznek.033

3. Iíogy a mézharmatok néha ugyanannak a fának is csak bizo
nyos oldalán — a levelészek megtelepedése környékén, leginkább pedig 
az alatt — mutatkoznak; máskor pedig kiterjednek az egész fára. 
még annak legfelső ágaira és leveleire is, a melyek fölött pedig már 
nem lehetnek levelészek.034

Az első esetben mindig a levelek felső lapján van a mézharmat 
és pedig többnyire csak kisebb-nagyobb pettyekben, mint ha le vol
nának fecskendezve, sőt találunk leveleket, a melyeken nyoma sincs 
a ezukoroldatnak; a második esetben pedig a levelek sima lapján je 
lentkezik a mézharmat, még ha ez a föld felé volna is fordulva62? s a 
levelek egész terjedelmükben fénylenek, mint ha csak mézzel volná
nak leöntve,020 a mi úgy látszik, hogy egyre szaporodik, mert csöpög 
a fáról és feláztatja alatta a földet.027

4. Hogy lehet mézharmai oly növényeken is, a melyeken leve
lészek nem élődnek ; így : bőséges mézharmat képződik a nádon ;638 
Károlyi Gy. a burgonya szárán látott oly gazdag mézharmatot, hogy 
több napon át szinte csöpögött róla a méz,620 mások a gabonafélék- 633 * * 636

633 B. Molitor Mülilfeld B. Z. 1874. 138 L, a mit tapasztaltam én is.
834 Jáhne; Monatsblatt 1843. 9 1., úgy Rothe B. Z. 1863. 146 1., Lehrbursche i. 

Kr. Koblenz (Pohlmann), ugyanott 174—175 I. és Lucas szintén ott 191 1., Iíirs- 
ten: Yollst. Handb. d. Bzucht Y. Aull. 111 l.J Oldendorf B. Z. 1866 . 216 1. és Ber- 
lepscli Die Biene III. 114—125 1.

633 Oldendorf B. Z. 1866. 216 1.
636 E. Kolaczek: Lehrbuch dér Botaník. Wien 1856. 448—449 1., sőt már 

Réaumur írja, hogy néha az iharfák levelei egész terjedelmükben fénylenek a 
méztől. Physical. oec. Gesch. d. B. 84 1.

831 Tud ily mézharmatról Goethe, 1. 819 * alatt és látott ilyet Boussingault 
1869. július 21-én Elszászban, Liebfraueiiberg mellett, a Vogesus hegységben, egy 
hársfán, I. Compt. rend. de 1’ acad. Sciene. Paris 1872. január 8. sz. .és ez után a 
Terin. tud. társ. Közi. 1872, IV. köt. 32 fűz. 151—153 Ugyanígy látta azt Ivehl 
B. Z. 1863. 189—190 1. és Rothe az iharfákon B. Z. 1863. htóü., én pedig 1884. június 
25-én láttam ily nagy mézharmatot egy hársfán; több ágat letörtem róla és haza 
hozván, nagyítóval vizsgáltam meg, levelészeket azonban nem bírtam rajtuk 
találni.

038 így már b. Elirenfels Die Bzucht 1829. 76 1. és a Falusi gazda 1864. októ
beri számában ír ilyen mézharmatról Szabó István, közölve a Bztgban is Gindly 
R. által 1865. 107. 1.

839 Méhészeti Lpk. 1884. 192 1.



nek minden nemén, a borsón630 és többrendbeli fűnemű növénye
ken,631 sőt magán a füvön is észleltek mézharmatot.6sa

5. Hogy néha félremagyarázbatatlan jelek tanúskodnak a méz
harmat növényi eredete mellett, a mennyiben a csoportban álló fák 
vagy bokrok egynémelyikén mutatkozik csupán ; különösen nem rit
kaság, hogy a virágzó fák Jssé^még ha nem virágzó mézharmatosak 
között állanak is — mert virágaikban válik ki a felesleges czukor, 
menten maradnak a mézharmattól.633

6. Hogy egyes esetekben épen kétségtelennek kell tartanunk, 
hogy a mézharmat nem is származhatik a levelészektől, hanem ma
gának a növénynek kellett azt elválasztania ; nevezetesen, hogy már 
Boissier Abbé észlelte, hogy ugyanannak a fának is csak idősebb le
velein mutatkozott mézharmat, még ha fiatalabb levelek takarták is 
azokat, mig ezeken és általában a fiatalabb hajtásokon nyoma sem 
volt annak ;634 Rauschenfels pedig arról tanúskodik, hogy Olaszország
ban — a hol a mézharmatok igen nagy jelentőségűek és a méhészek 
élénk figyelemmel kísérik azokat — a szilfák leveleit általában ellepte 
a mézharmat, mig a fák mellé ültetett és azokra felkúszott szőllő le
velein semmit sem lehetett abból találni.635

7. Egy esetben tényleg hitelesen meg is állapíttatott, hogy a le
veleken mutatkozó édesség valóban magukból a levelekből szivárog 
k i; nevezetesen Boussingault este lemosván a leveleken levő mézhar
matot, másnap reggel már ismét parányi csillogó pontokat látott raj
tuk, a melyek egyre szaporodtak és terjeszkdtek, mig végre döntötték 
az egész levél felületét és a széleken csöppekké gyűltek össze, a nél
kül, hogy a levelészeknek valahol valami nyoma észrevehető volt 
volna.636

8. Hogy ha a mézharmat oly jelek kíséretében lép fel, a melyek 
növényi eredetre vallanak, közönségesen maguk a virágok is gazda-

630 Dr. Ratzeburg Pfeil után Forstinsekten III. 213 1.
631 E Antlre: Oeconom. Neuigkeiten 1840. 02. sz.
333 Sílsz B. Z. 1845. 60 1., Neckerauer B. Z. 1872. 215 1. és Czerny B. Z. 

1885. 208 1.
G33 jgy már Göthe, mint 605 * alatt és Schlösser, a rajnanielléki Porosz tar- 

mány legelső baraczktermelöje B. Z. 1874. 62—63 1. azt állítja, hogy virágzó lakon 
nem is lehet növényi eredetű mézharmat; ha van rajtuk, úgy az csak levelészek
től származhat.

331 Observations sur 1’ origine du miéi, Nismes 1763.
C3i B. Z. 1876. 104—108 1. Ehhez hasonlót tapasztaltam én is 1894. május 10 

és 11-én egy körtefán, melynek levelei egészen fényesek voltak és tapadtak a 
mézharmattól, mig az alatta álló symphoricarpus rác. és Philadclphus cor. leve
lei szárazak maradtak.

636 L. m int62í * alatt.



gabban mézelnek, mintha csak a hatás, mely a cznkros nedveknek a 
levelek feleletére való kiszivárgását előidézte, általános és hasonló 
befolyással volna a mézelválasztás természetes orgánumaira, a nek- 
táriumokra is ; mig az állati eredetű mézharmatok a virágok méze
lésére semmi befolyással sincsenek.63’

9. Hogy az állati eredetű mézharmatokat úgy is meg lehet kü
lönböztetni a növényi eredetűektől, ha a nappal szemben foglalva 
állást, a fa ágai közé tekintünk, mert ha levelészek vannak a fán, ürü
lékeiket finom permetezés alakjában látjuk aláhullani, mig a hol ez 
nem látható, bizonyosak lehetünk benne, hogy a mézharmat növényi 
eredetű.637 638

10. Hogy vannak mézharmatok, melyek a levelészeket elpusz
tító középszerű esőre is eltűnnek, de vannak olyanok is, a melyeket 
lemoshat ugyan az eső, azonban csakhamar ismét ezukros nedvek 
mutatkoznak a leveleken639 és végre

11. Hogy következményeikben is különböznek a mézharmatok, 
nevezetesen, hogy mig az állati eredetűek ártanak ugyan a növény
zetnek, de valami feltűnő nagy kárt nem okoznak bennük,640 a nö
vényi eredetűeket a fák, bokrok, és puha növények egyaránt, nagyon 
megsínylik, összes leveleik elszáradnak és ha ugyan még újakat 
hajtanak, ezeket is idő előtt elvesztik.641 *

Hogy mit szól mindezekhez a növényphysiologia, az még nyilt 
kérdés, mert a növénytudósok nézetei is eltérők, sőt annyira ellen
mondók, hogy mig némelyek tagadják, hogy növényi eredetű méz
harmatok keletkezhetnének,643 mások lehetségeseknek,643 többen épen

637 L. már I. G. Gleditsch. Allgein. Betracht. ii. d. Bescliaft d. Bstandes 1769.
Vorrede 32 1., úgy Klein B. Z. 1845. 22—23 1., dr. Leuckart B. Z, 1863. 144 1. és Ber- 
lepsch Die Biene III. 125—126 1.

Gss Pohlmaun B. Z. 1871. 101 I.
339 L. Boussingault m intsiI * alatt.
840 jgy maga Btisgcn is: Dér Honigtau etc. 1891. 62—65 1.
041 E. Kolaczek: Lehrbuch d. Botanik 1856. 444 I. és Lambrecht B. Z. 

1869. 221 1.
643 Okén: Állgem. Naturgesch. 1553—1567.1., úgy F. J. F. Meyen: Pflanzen 

Pathologie. Berlin 1841. 217—2261, dr. J. Kühn : Dié'« Krankheiten dér kultnrge- 
wachse. Berlin 1858. 134—138 és 2181., dr. J. Böhm: Sifetíngsberichteder Kaiserl. 
Acad. d. Wissenschaften. Wien 1863. Bd. XLVIII. 10 I. és ebben a nézetben van 
tudomásom szerint dr. Jurányi L., a budapesti tudomány-egyetem tanára és 
nagytekintélyű növényphysiologus is.

643 L. Kovács Antal: Utasítás a fák betegségeiről. Marosvásárhely 1809. 
64—70 1, dr. Unser: Sammlung Kleiner phSBpal Schriften 174—202 1, De Can- 
dolle: Pllanzenphysiologie 1833. Bd. I. 511 1., Schlechtendal; Botanische Ztg. 1844. 
6 1., b. Licbig J: Dér chemische Process dér Ernahrung dér Wegetabílien. Braun-
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rendszeresnek tartják azokat,044 sőt nehányan nem is akarnak más
nemű mézharmatot ismerni.645

M. Büsgennek, a mézharmatok keletkezése tekintetében tett leg
újabb tanulmányai0,16 semmi esetre sem döntötték el a kérdést, mint 
némelyek képzelik; 647 csupán annyi kétségtelen belőlük, hogy nö
vényi eredetű mézharmatok nem kerültek megfigyelés alá, de az, hogy 
efféle mézharmatok lehetetlenek volnának, hitelesíttetlenűl maradt; 
ellenkezőleg bebizonyosűlván, hogy a Prunus avium és az Amygdalcák, 
valamint többrendbeli növénylevclek szövetein a czukortartalmú ned
vek is tényleg átszivároghatnak,64R kétségtelen, hogy ezeken bizonyo
san és mert a növénylevelek szövetei általában nem sokban külön
böznek egymástól: valószínűleg más növényleveleken is átszivárog
hatnak azok, következőleg ezeken is képződhetik légköri, vagy belső 
diaeteticus okokból mézharmat. Szerzőnek azt az állítását, hogy a 
czukros pettyek nem nagyobbodnak a leveleken, Boussingaultnak 
ellenkező tapasztalása640 paralysálja.

Minthogy tehát sem a viták során felhozott bizonyítékok meg 
nem czáfoltattak, sem az, hogy növényi eredetű mézharmatok lehe
tetlenek volnának, mindeddig bebizonyítva nincsen: ha nem is csat
lakozunk azokhoz, a kiknek felfogása szerint a mézharmatok rende
sen növényi eredetűek s a levelészek csak akkor jelennek meg, mi
dőn már a képződött mézharmatokban bőséges élelemre találnak,650

771

selvweig 1862., E. Kolaczek Lehrbuch d. Botanik 1856. 448—449 l.,E Hallier: Pyto- 
pathologie. Leipzig 1868. 94 és kvlpk. úgy B. Z. 1870. 121—122 I., B. A Frank: Die 
Krankheiten dér Pílanzen. Breslau 18S0. 346—3471., dr. Heitmann: Bienenwirtsch. 
Centralblatt 1880. 229 I, dr. Horváth Géza: Terin. tud. társ. Köz]. XV. köt. 35—39 
1. és Méhészeti lpk. 1883. 112—116 1., sőt maga Darwin is: Die Wirkungen dér 
Kreutz u. selbstbefruchtung i. Pílreiche 1877. 387.1. és B. Z. 1879. 215—216 1.

644 így dr. P. Sorauer: Handbuch d. Pflanzenkrankrankheiten. Berlin 1874. 
70—71 1., Unger: Sitzungsberichten d. Wiener Akademie, mint 612'alatt ésFollie,: 
Chennsches Centralblatt 1872. 246 1.

S4° így már dr. Gleditscli: Allgem. Betr. ii. d. Beschaff. d. Bstandes 52—53 1., 
dr. Dierbach heidelbergi egyetemi tr. Geigers Magazin 1826. febr. Heft 97 1., 
Smith. E. A tápszerek, ford. Hőgyes E. 244 1., dr. Leuckart B. Z. 1863. 144 1. és 
Hookerf Landwirtsch. Centralblatt f. Deutschland 1873. II. 445 I.

646 Dér Honigtau Biologische Studien an Pílanzen u. Pflanzenlausen beson- 
derer Abdruck aus d. Jen. Zeitschr. fúr Naturwissenschaft Jena. 1891.

647 így dr. O. Haenle: Die Chemie des Honigs 1895. 4 és 14 1. és Vogel W. 
után A magyar méh 1895. 21 23, 45—48, 79—82 I.

048 Dér Honigtau etc. 25 1.
049 L. föntebb eal * alatt.

így Hofmann Die Bzucht 1854. 33 1., Kehi: B. Z. 1863. 189—190 1., J. Mül-
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legalább egyelőre, bízvást megállapodhatunk abban, hogy animális 
mézharmatok mellett vannak vegetálisak is.

Nincs is a dologban physicai lehetetlenség, mert — mint tudjuk
— a növények keményítő, mézga és cellulosák alakjában nagyobb 
mennyiségű szénhydratokat, éjjel pedig kész czukrot is tartalmaznak ; 
és ha nem is volna valószínű, hogy természetes viszonyok között több 
czukor képződnék bennök a szükségesnél, épen nincs kizárva az, 
hogy akár légköri,651 akár talaj,652 akár más különleges viszonyok, 
vagy okoknál fogva653 több czukor képződjék bennök, mint a meny
nyit fel bírnak használni; ha pedig ez kétségtelen, bizonyosnak kell 
tartanunk azt is, hogy a természet felruházta a növényeket azzal a 
képességgel, hogy ily feleslegen — a mi reájuk nézve káros lehetne
— rövid úton túl is adhassanak. Hogy azonban miképen történik e 
nedvek kiválása, arra nézve tág tere van a combina hóknak.

Liebig szerint: ha a táplálkozásban beállott zavarok következté
ben megfogy a növény nedveiben a légenytartalom és nem áll arányban 
a carbonatolckal, az utóbbiak sem assimilálődhatván, mint feleslege
sek, azon az úton válnak ki, a melyen az legkönnyebben történhetik.664

Mások szerint, a hőmérséklet hirtelen változásával oly akadályok 
merülnek fel a növény táplálkozásában, melyeknek következtében a

lcr B. Z. 1866. 241 1., Giebelhausen B. Z. 1866. 240—241 1., Arnold B. Z. 1871. 192— 
193 L, Lambrecht B. Z. 1869. 218-223 L, 1870.136 140 1., 1872. 192-196 1. Pretsch. 
Deutscher Bfrd. 1872. 62 1. és Debatte über Honigtbau u. Blattláuse. Horn 1873. 
Molitor Mühlfeld: B. Z. 1874. 136—139 1., ugyanott Kluczenko 139—140 1., Bülow 
B. Z. 1877. 242 1., Fr. Rotli: Die pract Bzuclit Berlin G. Mode évsz. nélk. 138 1. J. 
M. Dolinger Die Bzuclit II. Aufl. 23 1. és Berlepsch szerint is, 20 esetből legalább 
19-szer elébb mutatkozik a mézharmat, mint a levelészek, I. Die Biene III. 125 1.

631 L. Föntebb 610 * Különösen megtörténhetik ez, ha a fák egészen el van
nak készülve a virágzásra, a hideg miatt azonban ki nem bonthatják virágaikat. 
Különben pedig, hogy a hideg következtében czukor is képződhetik, tanúsítja a 
tapasztalás; így a dér által megcsípett burgonyában félreismerhetetlen íze mu
tatkozik a czukornak; hogy pedig a fejes és kehi káposzta sokkal édesebbek, ha 
gyenge dér érte őket, azt minden kertész és házi asszony tudja, 1. Mehring is B. Z. 
1867. 170 1. A falusi gazda 1880. 8. sz. 63. lapján olvassuk, hogy a sárga lapinust
— a melyet különben nem kedvelnek — mohon falják a lovak, ha fagy érte, mert 
ennek következtében czukor képződik benne. Czerny erdész pedig tapasztalta, 
hogy az ericán és virágos bükkönyön a hideg folytálrmézharmat képződött, 1. 
B. Z. 1884. 140—141 1.

833 L. P. Sorauer: Handbuch d. Pflanzenkrankheiten 1874. 70—71 1.
G3S Ilyenek lehetnek, ha az erős hajtásban levő fák igen visszametszetnek, 1. 

Hopf B. Z. 1874. 154 1., vagy levélzetüknek nagyrészét bármi okból elvesztik; 
avagy ha a virágok kifejlődésük előtt megromlanak 1. Klos B. Z. 1857. 154 1.

834 Dér chemische Process d. Ernahrung dér Wegetabilien. Braunsclrweig 
1862. ugyanígy Kleine Die Biene u. i. Zucht II. Aull. 53 1.
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levegőből felvett és már fel is bontott szénsavat nem bírják rendesen 
felhasználni, hanem, miután az élenyt kilehelték volna, a szőllő, vagy 
mannaczukorrá alakúit szénenyt — megpattanván a finomabb edé
nyek falai — leveleiken izzadják ki.865

Hogy váljon lehetséges-e a czukros nedvek kiválása oly módon 
is, hogy a meleg által kitágúlt növénysejtek és edények megtelvén 
nedvekkel, ha gyors lehűlés folytán hirtelen összehúzódnak, a bennök 
levő nedvek, dinamicus úton szorulnak ki a levelek felszínére,658 azt 
vitassák meg a növényphysiologusok.

A mirigyek — nektáriumok — nélkül való czukorelválasztásnak 
e két módján kivűl azonban más okoknál fogva is választhatnak el a 
növények czukros nedveket.

Ennek harmadik természetes módja a hüvelyesek bizonyos ne
meméi és a komlónál észlelhető, melyek a mell éklevelek tövében — 
a hol erre alkalmas mirigyeket mindeddig nem sikerűit felfedezni — 
választanak ki virágzásuk alkalmával bizonyos czukros nedvei, a 
miről különben föntebb már szólottánk.B'“

A negyedik, többrendbeli fáknál és puha növényeknél mechanicus 
sérelmek folytán szokott bekövetkezni.

Nevezetesen nem ritkaság, hogy ha a hernyók kora tavaszszal a 
fák rügyeit megrágják, a sebekből kisebb-nagyobb mennyiségű czukros 
nedvek szivárognak a felszínre; sr,a úgyszintén ha a tetü (coccus race- 
mosus) a tűlevelű fákat,689 vagy az orchestes quercus, esetleg a csere
bogár a tölgyfákat meglepi és gyenge hajtásaikat megrágja, a megsér
tett helyeken ezukortartalmú nedvek válnak ki; 660 hasonlót tapasztalt 
Warnken az erősen vissza metszett, vagy a Cossus ligniperda által 638 639

638 B. Molitor-Mühlfeld B. Z. 1874. 138 1.
sóg így Lambrecht B. Z. 1872. 194—195 1. és R. Temple; Ungarische Biene 

1892. 119 1.
657 L. föntebb 385 *. Stöhr szerint azonban ez a ezukorféle is, m int nektár, a 

virágokban válik ki és aláfolyván a száron, a mclléklevelck tövében gyűlik össze. 
L. Monatsblatt 1842, 113 1., a mi annál valószínűbb, m ert e czukros váladék csak 
a virágzás alkalmával mutatkozik és sokkal több vizet tartalmaz, mint más v irá
gok nektára 1. b. Ambrózy A magyar méh 1883. 4 1., úgy látszik tehát, hogy vegyül 
a harmattal, a mi azonban még megállapítva nincsen.

658 L. már Christ W örterbuch 1807. 2021., Stöhr Monatsblatt 1842. 111—1121. 
Stern B. Z. 1864. 12 1. és 1872. 12G—127 1., úgy Schlösser B. Z. 1874. 62—63 L, sőt 
állítólag van rá eset, hogy a bimbók sérelme nélkül is mutatkozik czukorldválás 
1. Oldendorf B. Z. 1866. 216—217 és Schlösser mint föntebb.

639 L. föntebb 398 *.
980 L. Baldenstein B. Z. 1848. 109—110 1., dr. és Buchner után a szerkesztőség 

B, Z. 1863. 143 1.
51)
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megfúrt fűzfáknál;061 sőt Menzel tr. tanúsítja, hogy a babféléknek jég
verés következtében megsérült hüvelyein is nagyobbmennyiségű czuk- 
ros nedvek váltak ki a sebekből.003

Végre, meg van állapítva, hogy bizonyos gombafélék, különösen 
az anyarozs néven ismeretes elfajúlást okozó gomba, a Claviceps pur- 
purea fejlődésénél is édes nedvek (gombaczukor, mycose v. trebalose) 
válnak ki a megtámadott kalászokon003 és hasonló gombafélék szok
tak előfordulni a kom lón604 és többrendbeli növényeken, nevezetesen 
a babon, uborkán, tökön és a krumplin is.605 Minthogy pedig mind
ezekből gyűjtenek a méhek, a gyakorlattal foglalkozók megkülönböz
tetés nélkül ezeket is mézharmatoknak tartják és így is nevezik.006

Azok a czukortartalmú nedvek tehát, a melyek nem mirigyek útján 
válnak ki a növényekből és a melyeket tágabb értelemben colleetive 
mézharmatoknak nevezünk, legalább öt, különböző eredetűek lehet
nek ; úgymint: 1. származhatnak a levél és pajzsos tetvektől; elválaszt
hatják azokat maguk a növények és pedig 2. egynémelyek rendes 
körülmények között is, a melléklevelek tövében, 3. többrendbeliek, 
kóros jelenségképen leveleiken, 4. felmerülhetnek mechanicus sérel
mek következtében és 5. képződhetnek bizonyos gombafélék fejlő
désénél.

Szorosabb értelemben vett, vagyis a légkörből alá csapódó méz
harmatok nincsenek és — legalább korunk felfogása szerint — nem 
is lehetnek, mert keletkezésük elméleti tekintetből a legnagyobb phv- 
sicai nehézségekbe ütköznék, sőt a lehetetlenséggel volna határos ; ha 
azonban igaz az, hogy a tapasztalásnak nagyobb hitelt kell adnunk, 
mint az elméletnek: még sem állíthatjuk merőben, hogy ilyesmi teljes 
lehetetlen, mert nem egy tanú bizonyítja, hogy efféle mézharmatok 
is voltak.

501 B. Z. 1885. 205-207 1.
562 Die Biene i. ihre Beziehgen z. Kulüirgesch. 42—43 1.
M:í L. Meyen: Pflanzenpathologie 218 1., dr. P. Sorauer: Handb. d. Pilanzen- 

krankheiíen 367 1., dr. A. B. F ran k : Die Krankheiten d. Pflanzen 642—6461., dr. 
Bob. Hartig Lehrb. dér Baumkrankheiten. Berlin 1882. 114—115 és dr. Willkonnn 
Die Wunder des Mikroskops III. Aufl. 136.

6S1 Kolaczelc: Lelirbuch dér Botanik 1856. 449—451 I.
665 L. Pickhardt B. Z. 1872. 215 1.
cos Már Höflernél olvassuk, hogy 1685-ben mézharniat lepte meg a rozso

kat s a képződött anyarozsból egészségtelen mézet gyűjtöttek a méhek, a mi igen 
m egártott nekik, 1. M. C. Höílers Bzucht 1753. 26 1., (tudvalevőleg az anyarozs 
egrotint tartalmaz) ugyanezt észlelte J. R. Schubart nützl. u. gründl. Bieiienbuc.li 
1754. 19 1. J. Grüvel: Brandenburg. Bienenkuiist 1761, 23 1, Christ Aiiweismig z. 
Bzucht 1809. 273 1., úgy Káló P. A méhtart. m. 236 1., újabban Siisz B. Z. 1845. 60 1., 
Oettel Ivlaus IV. Aufl. 330 1. és G. Assem B. Z. 1864. 217 1.
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így, csak mellékesen említve meg Izrael mannáját, a mi az írások 
szerint az egekből származott 637 és azt, hogy midőn Jonathán Izrael 
népének élén bevonult az Ígéret földjére, egy berekbe juta, melyben 
méz folyott a föld színen,6'*? a mit különben allegoricus, vagy oly érte
lemben is vehetünk, hogy az odvas fákból, a sziklaüregekből kiszi
várgott méz szétömlött a földön ; Plinius írja, hogy a kiket a méz
harmat a szabadban ért, ruhájok mézes lett és hajuk egészen össze
csomósodott a m éztől,ios és ugyanerről tanúskodik J. Grüwel is.670

Erdmann-Hülfreich feljegyezte, hogy egy alkalommal nem csak 
a fákat, hanem a köveket is egyaránt ellepte a mézharmat;671 C. 
Assem pedig egész sorát közli a concrét eseteknek, melyekben az édes 
csapadék a fákra, fűvekre, a puszta földre, sőt az emberek kezeire, 
arczára verődött le és bizonyos esetben édes íze még az eczettel elké
szített salátán is érezhető volt.673

Czerny erdész egy hasonló esetet közöl a Bztgban, 1863. julius 
10-ről, melyben nemcsak a fákat, bokrokat, virágokat, gyepei hanem 
házak födeleit, deszkákat, melegágyak ablakait, sőt az utakat is oly 
gazdagon lepte meg a mézharmat, hogy egy nap alatt egész téli szük
ségleteiket beszerezték belőle a méhek.673

Dr. Magerstadt pedig állítja, hogy az 1840. évi augusztus egyik 
vasárnapján délután 4 órakor valóságos mézeső esett, mely mintegy 
5 perczig tartott és neki, valamint a szabadban üldögélő családjának 
haján, ruháin, könyvein, az asztalokon, székeken, padokon, egyaránt 
valami ragadós édeses maradványt hagyott maga után, a mit a méhek 
szorgalmasan összegyűjtöttek.674

És nem is áll páratlanul ez az eset, mert már Aelianus írja, hogy 
Indiában tavaszszal mézesők járnak 675 és van tudomása ilyenekről 
Pctrus Laurenbergusnak is ; 676 Klein pedig három egymás után követ
kező évben, 1839. julius 3., 4., 5-én; 1840-ben június 25-én és 1841-ben 
julius 5-én látott mézesőket.677

A lehetetlenség látszata és e tanúbizonyságokkal szemben a leg-

F”i7 Exodus (Veelle Semoth.) XVI. 4, 13—15., Muineri (Vaiedabberj XI. 7—9.
668 Sámuel I. kve XIV. 25—26.
669 Hist. m. natúr L. XI. C. 12. 278 1.
670 Brandeiiburgische Bienenkunst 23 - 24 1.
671 Anweisung z. Bzucht 1804. 34 1.
612 B. Z. 1864. 217—218 1.

L 673 B. Z. 1866. 214—216 1.
074 Dér prakt. Bvater III. AuII. 485 1.
073 L. XV. C. 7.
873 H orticultura Frankfurt a M. 1654.
677 Monatsblatt 1841. 239—241 1.
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helyesebb, a mit tehetünk, ha Kantra hallgatva,078 az együgyűség állás
pontjára helyezkedünk és bevárjuk, mig az újabbkori mcteorojogusok 
valamelyikének alkalma lesz egy ilyen eset megfigyeléseire és talán 
megmagyarázására is.

A mézharmatok keletkezését előmozdító viszonyok a mézhar
matok neméhez képest különbözők.

A levelészek és pajzsos tetvelc megjelenésére kedvező körül
mények :

1. Tartós hőség, elegendő légköri nedvességgel.
2. Szelíd, légvonat által nem járt helyek, különösen a keleti és 

déli hegylejtők, vagy nyugat és északról másképen védett pontok.
3. Gyöngéd hajtások és levelek, mint a ügyeket leginkább ked

velnek a levelészek, egyrészt, mert ezekben legtöbb a nedvesség, más
részt pedig, mert a keményebb felületeken át nehezen is jutnak ahhoz.

Megjegyzendő azonban, hogy minden növénynek meg van a 
maga időszaka, a melyben leginkább hajlandók azt a levelészek meg
lepni.678 679 *

A növényeredetű mézharmatok keletkezését előmozdítják:
1. Megelőző langyos eső után nappal nagyobb hőség, reá pedig 

derűit, hűs, de különben csendes éjszaka; 5S0 minél tartósabb volt a 
megelőző eső, annál valószínűbb a mézharmat bekövetkezése.681

2. Kövér, vagy legalább jó  erőben levő húmusos agyagtalaj.682

678 Traum e eines Geistersehers Riga u. Mieiau 17G6. 78 1.
879 Menzel tr. szerint a Prunus paduson m artiustől szeptember végéig; a 

rózsákon májustól augusztus végéig ; a galagonyán és Bhamnus catharticán, úgy
szintén a vörös gyűrűn és az iharfákon májustól június végéig; a Viburnumom 
júniustól októberig; a hársfán júniustól augusztus végéig; a baraczk-, kökény-, 
cseresznye és almafákon, úgyszintén a ribizkén és Sorbus aucuparián június-július
ban ; a szilfákon július-augusztusban; a nyárfán pedig csak augusztusban szoktak a 
levelészek megjelenni. A tölgyfákon két neme éíődik a levelészeknek; az egyik 
kisebb és június-augusztusban, a másik nagyobb, pedig július-szeptemberben 
szokta azokat meglepni. A tűlevelű fák közül a vörös fényűn ritkábban, a fehé
ren gyakrabban és pedig május végétől július végéig mutatkoznak levelészek. L. 
Die Biene u. ihre Beziehungen z. Kulturgeschiclite 41—46 1., Dzierzon tapaszta
lásai a vörös fenyőre nézve megegyeznek Menzel Oldataival; a fehér fenyő azon
ban Dzierzon szerint augusztus-szeptemberben, so'fTiéba még októberben is 
mézel, 1. B. Z. 1851. 57 1.

«8» L. Christ W örterbuch 1807. 243 1„ Lambrecht B. Z. 1872. 1961., SchlÖsser 
B. Z. 1874. 62-63 1. és Molitor-Mühlfeld B. Z. 1874. 138 1. Tehát épen ellenkezője 
annak, a mi a levelészekre kedvező.

881 Bern. Ramazzanius: Dissert. de constit. ao. 1690. Miscell. nat, cnr. dec. 
II. An. IX. Appendix.

682 Schlösser B. Z. 1874. 62 1.



3. Nedvbőség a növényekben, a mi természetes úton kedvező 
talaj és hygroskopicus viszonyok következtében állhat be, de mester
ségesen is előidézhető, ha a fák erősen visszametszetnek.u5!

4. Legvalószínűbb pedig a mézharmat bekövetkezése, ha kései 
hidegek, vagy épen derek megakasztják a nedvek keringését, csak
hamar azonban melegre fordul az idő és a vegetatio újból megindul.

A külső sérülések és gombák által előidézett mezharmatokra 
nézve, — a melyek egyébként is a ritkább esetek közé tartoznak, — 
felesleges volna további fejtegetésekbe bocsátkoznunk.

A mézharmatok mindegyik neméből csak korlátozva, vagyis 
csupán addig gyűjtenek a méhek, mig víztartalmuk be nem szárad.

Iia mézharmat van, az éjjel is keresgélő hangyák csakhamar 
tudomást vesznek arról és még hajnal előtt megjelennek a lakom án; 
de a mint a nap felpirúl, csapatostól érkeznek a méhek és más mézelő 
rovarok is, hogy az áldásból szintén kivegyék őszLályrészükéL; csak
hamar ezután összesereglenek a rovarokkal táplálkozó madarak is, 
hogy jó  napot csináljanak maguknak és messze elhangzó madárszó 
és vidám zsongás-bongás zenéjével kisért élénk mozgalom fejlődik ki.

A mint azonban a nap fölebb emelkedik, a zsibongás csende
sedni kezd; 10 óra felé már beszáradt a mézharmat és a színjáték 
véget ér, de éjszaka feloldódván a ezukoranyag, a következő reggel 
ismétlődik a jelenet, mig egy tartósabb eső a levelészeket és mézhar
matot végképen lemossa a fák leveleiről.

Különben, nagyot tévednénk, azt képzelve, hogy a mézharmatok 
valami gazdagon ontják a mézet,6*4 vagy épen, hogy a felesleget ezek
ből gyűjtik a méhek,636 mert az úgynevezett mézharmatok — kivéve 
azokat, a melyek a tűlevelű fákon képződnek — rendszerint nem sok 
mézet adnak036 és hogy uralkodásuk időszakában néha mégis jó l fel
gyarapodnak a méhek, annak oka egyrészL az, hogy a mézharmatokat 
előidéző hatások előmozdítják a nektáriumok mézelválasztását i s ; 687 683

683 Hopf B. Z. 1874. 154 1.
6«4 így Krünitz Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucht 72 L, Die nützl. Biene (a 

szerző neve nőik.) Frankfurt u. Leipzig 1771. 42—44 1., Erdmann Hftlfreich’s An- 
weisg. z.Bzucht 1804, 36 1. Káló P. A méhtart. m.2331.,Kettembeil Magaz. Bzucht. 
89—90 1., Uzdi P. Táp. méh. gazda 145 1., Kirsten Vollst. Handb. d. Bzucht V. Auíl. 
111 I., (lettel Klaus IV. Auíl. 651., BöttnerB.Z. 1864.133 1. és Assem B. Z. 1864. 218 1.

sas így Plinius Hist. m. natúr L. XI. G. 12 278 1., J. Grüwels Brandenburg. 
Bkunst 1761. 24—25 1., Christ Amveisung z. Bzucht 1809. 269 I., hazánk fiai közűi 
pedig Pethe F. Méhtenyésztés 124 1.

áss Berlepsch Die Biene III. Aufl. 126, sőt ha egyidejűleg virágok nyílnak, a 
mczharmatokkal nem is igen törődnek a méhek, 1. Klein B. Z. 1845. 14—15 1.

887 L. föntebb 631 * alatt.



másrészt pedig, hogy ha a sejtek jó l telnek, szőkébb térre szőrűi a 
hasítás

De bizonytalanok is a mézharmatok, a növényeket pedig, bármi 
okból keletkezzenek, megbetegítik, néha tönkre is teszik,588 sőt gyak
ran károsak a méhekre is és nem egy példája van, hogy a mézhar
matokból gyűjtött méztől sokat szenvedtek, sőt el is pusztúltak."8"

A harmadik forrást, a melyből gyűjtenek a méhek, az édes gyü
mölcsök szolgáltatják, a melyeknek nedveit szintén fel tudják mézzé 
dolgozni."90

Én magam ugyan csak a túlérett málna, szeder, körte és szőllő- 
ből láttam őket gyűjteni, ezekből is csak akkor, ha a madarak, dara
zsak és egyéb rovarok már kikezdték azokat; mások azonban tapasz
talták, hogy a szilvát — különösen a Reine Claudet — és a cseresznyét 
sem vetik meg,601 sőt hogy a túléret görögdinnye levét is felszürcsölikB2 
br. Bőse pedig állítja, hogy minden gyümölcsből gyűjtenek, csak édes 
legyen®

A dolog egészen természetes, mert a gyümölcsfélék általában 
szőllőczukrot tartalmaznák, azokat a gyengébb növényi savakat pedig, 
a melyekkel a ezukor vegyülve van a gyümölcsökben, — mint tudjuk, 
— lcözönbösítlietik a méhek.

A mit azonban ezekből a forrásokból gyűjtenek, az bizony édes
kevés: én legalább soha sem tapasztaltam, hogy a gyümölcsérés idő
szakában észrevehetőiéi felgyarapodtak volna a méhek,094 a mi igen 
érthető is, mert csak akkor keresik fel a gyümölcsféléket, ha más for
rások kiapadtak.695

Nagyon szomorú idők járnak a méhekre, ha kapva-kapnak a 
a gyümölcsféléken ; csak mellékesen említve meg, hogy a belőlük gyűj
tött méz nem ritkán ártalmukra is van.638

8t8 L. föntebb 040 és 641 * alatt, úgy Hallier B. Z 1870. 121—122 1. és Czerny 
B. Z. 1866. 214 1.

689 L. föntebb 434 * alatt, sőt árto tt nekik a fűzfafúró hernyó által ejtett se
bekből kiszivárgö nedv is, 1. W arnken B. Z. 1885. 205—207 1.

090 Már Jákob M. Grfindl. uJ nfltzl. U nterricht 1601. 119 1.
691 Ilassely-Kahlenbach B. Z. 1860. 178 1., úgy Baldenstein B. 'Z. 1860 232 1.

Rauscbenfels B. Z. 1879. 51—52 1. X ' ,
693 B. Z. 1857. 276 1.
63i Ugyanígy Czerny B. Z. 1866. 214 1., L. Huber Die neue nfltzl. Bzuclit X. 

Aufl. 38 1., B. Ambrőzy B. A magyar méh 1883. 5■ S töh r szerint csak 1811-ben gya
rapodott ebben az időszakban a kaptáraié súlya észrevehetőleg, naponta ty, font
tal, valamivel több! mint ili kilogrammal, B. Z. 1845. 57 1.

303 L. Morlolt Die Bzuclit 1839. 330 L, dr. Magerstedt Dér prakt. Bvater III. 
Aufl. 483 1. és Méh ring B. Z. 1860 34—36 1.

696 American. Agriculturist etc, 1881. 8. sz. 255. 1.



Némelyek azt képzelik, hogy a méhek megfúrják vagy ki is kez
dik a gyümölcsféléket,007 különösen a szőllősgazdák részéről merőitek 
fel ebben a tekintetben panaszokI98 és hihetetlennek látszik, de tény, 
hogy találkoztak hatóságok, a melyek ezt elhitték és a melleket ki is 
tiltották a szellőkből,'fj mint ha bizony azt is meg lehetne nekik til
tani, hogy annak daczára oda röpüljenek.

A ki azonban boneztanilag ismeri a méhek szájrészeit és tudja, 
hogy oly orgánumuk, mclylyel a gyümölcsféléket megszúrhatnák, nin
csen, rágőik pedig olyanok, hogy csak vékony, kiálló tárgyakat fog
hatnak meg velők, tehát a gyümölcsöket meg sem is haraphatják, már 
a priori kételkedni fog a dologban; a tüzetesebb megfigyelések pedig 
arról tanúskodtak, hogy ilyesmi soha sem történik,700

Különben, ha a mélieket a szőllőn, vagy általában gyümölcsfé
léken látjuk és figyelmesen utánuk nézünk, személyesen is meggyő
ződhetünk róla, hogy mindazok már a madarak, vagy más rovarok 
által ki vannak kezdve és a méhek csak azt viszik el, a mi egyébként 
is vesztének indúlt.701

Végre köztudomású dolog, hogy a méhek felkeresik a mézet és 
szörpféléket a háztartásban, az ipar terén és mindenütt, a hol csak 
hozzájuk férhetnek — még idegen méhcsaládok éléstárában is — és 
ha rájuk kaptak, ott sem is hagyják azokat; ez a negyedik forrás, a 
melyből élelmi készleteiket gyűjtik.

A czulcrászok, mézeskalácsosok raktárait nem egyszer erősen 
megdézsmálják a méhek, a ezukorgyárakat pedig formaszerűen meg
ostromolják és igen sok kárt tehetnek bennök ; 703 Francziaországban,

'i07 H. M íiller: Verhandlg. des Nat. hist. Vereins Separat Abdruck 7 1, és 
Haag. B. Z. 1870. 42—43 1.

698 L. Atti e. memorie dél i. r. societa agraria di Gorizia 1809. No. 17, 20, 21. 
24 és 1870. No. 2 és 6, úgy B. Z. 1879. 50-51 1.

090 L. Méhészeti Lpk. 1885. 358—359 1.
; 0 Mér Plinius tudta, hogy a méhek semmi gyümölcsben kárt nem tesz

nek 1. Hist. ml natúr L. XI. C. 8. 276 1. és tudta Colerus is Oeconom. rur. et do- 
mest 1645. P. I, L. XIII. 563 1., újabb tudományos megfigyelések útján pedig hite
lesen megállapította azt Pagliaruzzi, 1. Atti delta soc. agrar. de Gorizia Ann. IX. 
1870. No. 1., nálunk pedig dr. Margó T., Iíriesch J. és Dapsy L. szakvéleménye, 
1. Méhészeti Lpk. 1885. 360—363 1., ugyanígy Stern B. Z. 1870. 64—66 1., Gatter K. 
B. Z, 1870. ül 1., Deile B. Z. 1875. 113—115 1. és a szerkesztőség B. Z. 1889.56 1. 
* alatt.

;,i így Kató P. A méhtart. ni. 416 1., újabban Mehring B. Z. 1860. 34—36 1. és 
1863. 193—194 L, Haszely-Kahlenbach B. Z. 1860.178—1791, Neckerauer B. Z. 1870. 
113 1., Uhle B. Z. 1871. 97—98 1., Handwörterb. f. Bfreunde v. Göroldt u. Rouvel 
249 1. és Rauschenfels B. Z. 1879. 50—52 1.

793 L. dr. Radlkofer B. Z. 1851. 115 1., úgy Buchner B. Z. 1863. 143 1. Annak
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a Say-féle czukorgyárban a méhek állal évenként elrabolt szörpfélék 
értékét 25,000 frankra becsülik ;703 néhány év előtt pedig megjárta a 
hírlapokat, hogy Amerikában oly kemény támadásokat intéznek a 
czukorgyárak ellen, hogy a gyárosok a törvényhozás útján szándé
koznak nekik gátat vetni.

A szerzésnek ez a módja azonban nem természetes és nem is 
kívánatos, mert a mellett, hogy temérdek méh pusztul el ezen a ré
ven,704 számtalan példa van rá, hogy az így összegyűjtött, rendszerint 
tisztátalanúl kezelt, néha pedig már erjedésnek is indúlt szörpféléktől 
nemcsak egyes családok, hanem egész méhészetek elpusztúltak.706

Szóval, a méhek existentiája nem a mézharmatokra, sem a gyü
mölcsök nedveire, vagy az ember által készített édességekre, hanem 
a virágok nektárára van állapítva a természet által; csupán a virágok 
képezik a forrásokat, a melyekből koczkázat nélkül és mert a nek
tárért igaz értékkel, a növényekre nézve legfontosabb termékeuyítés- 
sel megfizetnek, egyszersmind igazságosan is gyűjthetik élelmüket a 
méhek ; a hol nem szolgáltak arra, ott maga a természet lesz bírájuk 
és nem ritkán halállal bünteti torkosságukért őket.

Ezzel visszatérvén a virágokhoz, sorát ejthetjük a róluk még 
elmondandóknak, kezdve a nektárelválasztással, folytatva az okok
kal, a melyek erre befolyással vannak és végezve a méhek szerepével, 
a melyet a nektár felszedése alkalmával öntudatlanúl játszanak.

A virágok általában sokkal több nektárt választanak el, mint

idejében sokan mosolyogtak fölötte, midőn a dürkheimi (Pfalz) tartományi tö r
vényszék előtt egy gyümölcsbefőző gyáros 50 frt kártérítést követelt Hauck, 
deidesheimi méhésztől, a czukoranyagok árában, a melyeket méhei a gyárból el
csentek, 1. B. Z. 1858. 96 1., a bíróság ugyan elutasította felperest keresetével, de 
nem azért, m ert a méhek ártatlanoknak bizonyultak, hanem mert módjában állott 
volna a készleteket a méhek ellen biztonságba helyezni.

,l>s Az Augsburger Abendzeitung szépirodalmi melléklapja (Sammler) nyo
mán B. Z, 1880. 288 1.

,04 L. már Die rechte Bienenkunst v. Nic. Jacob 1614.1561., dr. J. G. Gleditscli 
írja, hogy a berlini czukorgyárakban mérő számra pusztulnak el a méhek és 
tönkre mennek a méhészetek 1. Allgem. Belracht. il. d. Beschaff. d. Bstandes 57— 
58 1. Riemj szerint egész rajokban veszik körűt a méhek a czukorgyárakat, rést 
keresve, hogy behatolhassanak, de a melyek bejntottafe“bem  térnek vissza többé, 
mindnyájan ott vesznek a gyárban és reggelenként összesöpörtetvén, kosár számra 
öntik őket kazánokba, hogy a szörpöt kifőzzék belőlük 1. Dér prakt. Bvater 1798. 
141—142 1., ugyanígy Tascbenberg: Was da kriecht u. fliegt II. Ajjfl. 1878. 232 1., 
I. még Hagen: Stettiner Entomolog. Ztg. 1864. 89—90 1., úgy G. Muths B. Z. 1882. 
124—125 1,

703 L. Witzthum Monatsblatt 1840. 95—96 1., Stöhr B. Z. 1848. 154 1., Scholtisz 
1894. 178 1., Stern B. Z. 1853. 391., Hagen m in t104 * alatt, Kaden B. Z, 1867.142—1431.
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gondolnánk; már csak abból is, hogy a méhek aránylag csekély te
rületről és fel sem tűnő virágokról igen sok mézet gyűjthetnek, bizo
nyosra vehetnénk, hogy a nektárelválasztás nem lehet valami cseké- 
lyes; ha pedig a méheknek hozzáférhetetlen virágokat vizsgáljuk, 
kelyheiket gyakran színig találjuk nektárral, sőt némelyekből ki is 
csordái az.506

Ámbár maguk a virágok is nemi, faji és családi természetükhöz 
képest kisebb vagy nagyobb hajlandósággal bírnak a nektár elválasz
tásra, sőt a vadfák és bokrok is több mézet adnak, mint a nemesí
tettek, minthogy ugyanazok a virágok sem mindenütt és minden 
évben vagy időben mézéinek egyaránt, bizonyos, hogy befolyással 
vannak arra a külső viszonyok is.

íg y : a tapasztalás tanúsága szerint befolyással van erre:
1. A talaj, különösen annak melegtartósága és káli tartalma, a 

mik igen előmozdítják a nektár elválasztását; 707 általában pedig, min
den növény oly talajban választ el legtöbb nektárt, mely természeté
nek leginkább megfelel; így, a hajdina, mely soványas homokos tala
jon egyike a leggazdagabban mézelőknek, kövér hideg földben alig 
választ el valami nektárt; 703 ugyanígy az ákácz, Sophora Japonica, 
Lycium Europaeum, a piszke, sőt a baltaczim és Seradella (Ornitho- 
pus sativ.) is.

Más növények ellenben jobban mézelnek a kötött kövér talaj
b en ; ilyenek a hárs,709 a herefélék 710 és a repcze; de hideg, vagy 
vadvizes talajban minden növény rosszul mézel.

2. A földrajzi fekvés és orographiai. viszonyok. Északi fekvésű, 
árnyas helyeken igen kevés nektárt választanak el a virágok és ked
vezőtlenek erre a széljárásnak kitett nyugati oldalakis. Legtöbb mézet 
adnak a szelektől védett keleti és déli lejtők virágai, különösen, ha a 
talaj nem is igen száraz, mert ily talajban fönnakadást szenved a 
nektár elválasztása.

Vannak azonban növények, a melyek észak felé több mézet 
adnak, nevezetesen ilyenek a fenyőfák, a melyek Lengyel- és Orosz
országban a leggazdagabban mézelők közé tartoznak, míg Olaszor
szágban úgyszólván semmitsem gyűjtenek róluk a méhek.711

506 Különösen feltűnő ez az LÍvegházakbaS álló növényeken 1. dr. Dönhoff 
B. Z. 1860. 150—160 1.

™ L. Biencnwirtsch. Centralblatt 1881.154—1551. és Hcberer B. Z. 1888.141.
708 így Jahne B. Z. 1845. 501., Pesenböck B. Z. 1855. 2891. és Czerny B. Z. 1875. 

219-220 1.
709 D. Frank B. Z. 1845.811. és dr. M agerstedt: D erprakt. Bvater III. Aufl.4791.
710 Elischa Gallup: American Bee-Journal 1870. 9. sz.
;!| B. Ehrenfels: Die Bzuclit 1829. 146 1,
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3. A z időjárás, a mi egészen természetes is, mert a növények 
csak vizet, sókat és légenyféléket merítenek a talajból, mindezek pedig 
a czukorképződésnél csak mellékesen szerepelnek; a méz nyers anya
gát, a szénenyt azonban túlnyomó részben a légkörből sajátítják el, 
a szénhydrátoknak cznkorrá változásánál pedig legfontosabb tényező 
a meleg.713

Nedves idő nem kedvező a nektár elválasztásra, sőt a meleg 
sem, ha nagy szárazsággal já r ; de a tikkasztó déli és nyugati szelek 
is igen megapasztják a méz íorrásait.

Esők utálj és általában, ha a földnek elegendő nedvessége van, 
mindig jobban mézelnek a virágok; tavaszszal tehát, — ha ugyan az 
idő meleg és a talajviszonyok is kedvezők, — minden mézelő növény 
bőven választ el nektárt, mert a mélyebbre hatoló gyökereknek is 
elegendő nedvessége van ; míg a nyári esők inkább csak oly növények 
nektárra választására vannak befolyással, a melyeknek gyökerei seké
lyebben süllyednek a talajba és így a mélyebbre nem hatoló esőtől 
is elegendő nedvességet nyerhetnek.

Leggazdagabban mézelnek pedig a virágok, ha huzamosabb 
esők után hirtelen kedvező melegre fordul az idő, úgyannyira, hogy 
a nedves föld is párolog. Végre befolyással van erre:

4. A napszaka,. Reggel, — feltéve természetesen, hogy az éjszaka 
meleg volt — és általában délelőtt mindig több nektárt tartalmaznak 
a virágok, mint a délutáni órákban; a gyűjtő méheknél is legtöbb 
mézet találunk reggel; a melegebb tartományokban csakis ilyenkor 
gyűjtenek a méhek és már Algírban is 8 óra tájban beszüntetik a külső 
munkát, mert a nektár kiapad a virágokból.713

Hogy növénytani osztályzataik szerint mely virágok mézelnek 
legjobban, már mondottuk ; de ezek közűi is több mézet adnak azok, 
a melyeknek magja keményítőt, olajféléket, vagy kész szőllőczukrot 
tartalmaz; 711 így a hajdina, repeze, borágo és a gyümölcsfák, — kivéve 
a mandulát, mely igen korán virít, — mind jó l mézelnek.

Még több mézet adnak pedig a növények, a melyeknek mag
jában sok légeny van lerakodva, — talán, mert a légeny nagy részét 
azokban tévén le, nem assimilálhatják a carbonatokat, — legalább 
kétségtelen, hogy az ákáczj herefélék és a hüvetygs vélemények bizo
nyos nemei a leggazdagabban mézelő növények közé tartoznak.716

,ls Dr. Leuckart B. Z. 18G3. 144 I.
715 L. G. Bonniéi-: Les nectairs. Etűdé critique anatcfliquc et physiologique 

Paris 1879. 165 —166 1.
L. Réntsch B. Z. 1849. 157 I.

715 L. bővebben : Pitra B. Z. 1865. 141—143 1,



Ha azonban áttekintjük a mézelő virágokat, lehetetlen, hogy fel 
ne tűnjék, hogy azoknak túlnyomó contingense a fehér, kék és sárga 
szintiekből kérni k i ; a piros virágok igen kevés mézet adnak és ennék 
fogva, mint azt már Virgilius tudta,713 nem is igen látogatják azokat 
a méhek.

Nincs tudomásom róla, hogy a színezet és nekBrel választ ás 
között valami összefüggés, vagy oki viszony máris megállapíttatott 
volna; ha azonban a szín és illat ily viszonyban állhatnak egymás
hoz : 716 717 talán nem lehetetlen, hogy ugyanily viszonyban van a színezet 
a nektárelválasztással is, mert annyi bizonyos, hogy a prismaticus 
úton felbontott sugarak színképét tekintve, középett, -  a hová a fehér 
színt kellene helyeznünk, — legnagyobb a nektárelválasztásra való 
hajlandóság, innét a szélek felé fogy és pedig feltűnőleg jobban a vörös 
semmint az ellenkező viola szín felé, úgy, hogy míg a viola színű 
virágok között több jó l mézelő van, a vörösek alig adnak valami 
mézet.

Ugylátszik, hogy ezen az alapon fejlődött ki a méhek színérzéke 
és illetőleg bizonyos színek iránt való hajlandósága is, mert S. John 
Lubbock és Müller kísérletei arról tanúskodnak, hogy a méhek a fehér, 
kék és sárga, tehát épen ama színek iránt vannak legnagyobb vonzó
dással, a melyeket a leggazdagabban mézelő virágok viselnek.718 * 720 721

Már Darwin azt mondja, hogy a nem mézelő virágok kirívó színe
ikkel csalogatják a termékenyítésükre hivatott rovarokat, míg a melyek 
kevesebb pompát űznek,nektárral édesgetik azokat magukhoz :m hogy 
azonban a nektárelválasztás alkalmazkodott-e a virágok színéhez, 
vagy ellenkezőleg és általában, hogy minő összefüggés van a virágok 
színe és a nektár elválasztására való hajlandóság között? az még 
kikutatásra vár.

Hogy maguk a virágok is úgy alkalmazkodtak a rovarokhoz, 
hogy a nektár felszedése alkalmával szükségképen meg kell felelniök 
a termékenyítés követelménvének 130 és hogy a nektár felesleges a 
virágokra nézve, azt már mondottuk,7' 1 ismétlésekbe tehát nem 
bocsájtkozunk.

716 Georgicon IV. 54 v.
7,7 Gén 1873.1. és Térni. tud. társ. közt. V. köt. 332-334 1.
713 L. föntebb »23 * úgy H. Müller B. Z 1885. 165- 167, 178-179, 189—191, 

202-203, 215-216, 238-240 és 1886. 165-168, úgy 179-180 1.
710 A fajok eredete I. köt. 243 1.
720 L. föntebb Bevez. 17 *.
721 L. föntebb 760 1.
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Némelyek azzal gyanúsítják a méheket, hogy a nektár felszedése 
alkalmával megsértik, sőt meg is rongálják a virágokat. Ez a gyanú 
azonban teljesen alaptalan, mert a kik tüzetesen megvizsgálták a 
méhek által látogatott virágokat, arról győződtek meg, hogy a nőszir
mok és általában azok a részek, a melyek a gyümölcs vagy mag kifej
lődéséhez szükségesek, sértetlenek.723 * * * * 728 * * * 732

A mi megtörténhetik és a mit meg is tesznek a méhek, ha a 
nektárhoz máskép nem férhetnek, az, hogy megsértik a virág csészé
jét ; 733 * ez azonban a gyümölcs kifejlődésére semmi káros befolyással 
nincsen, a mit bizonyít a tapasztalás is, mert a hol sok a méh, a virá
gok jóval magasabb arányban terméken vilinek és több a gyümölcs is.721

Ha a méhek megrongálnák a virágokat, vagy valami kárt tenné
nek bennök, maguk alatt vágnák a fát és valószínűleg régen el is 
pusztultak volna.

Alaposabb a magtermelő kertészeknek az a panasza, hogy a 
méhek gyakran más, rokon növények hímporával termékenyítvén a 
virágokat, a magvak elfajzását okozzák,735 mert ez bizony nem ritka
ság, ha a növények nem csak rokonak, hanem viráguk színe is ugyanaz 
és egyszersmind egyidejűleg virítanak.736 Minthogy azonban ily virág 
kevés van és egy kis előrelátással elejét lehet venni a vegyes termé- 
kenyűlésnek is, tekintve másrészt azt a megbecsülhetetlen hasznot, a 
mit a virágok keresztezett termékenyítésével hajtanak be a méhek,737 
ezt az egy hibájukat szívesen elnézhetjük.

723 L. H. Müller: Die Anwendung d. Darwinischen Lehrc auf Bjencn. Vcr-
handlg. des naturhist, Vereius d. Preuss. Rlieinlande u. Westphalens Jgg. XXIX. 
és külön lenyomatban 1872., úgy E. L. Taschenbcrg: Was da krieclit u. íliegt 1878. 
214 1. és dr. Mobil: Das Lében u. d. rat. 7,uclü d. Hgbiene 1880. 15 1.

’23 L. föntebb 459—460 1., úgy Dobbratz B. Z. 1889. 127 I.
734 így dr. Magerstedt Dér prakt. Bvater III. Anti. 45 1. s*  alatt; tapasztalom 

ezt én is is évről-évre, mert ha máshol alig van valami gyümölcs, nálam az ágak 
törnek a teher alatt.

72“ L. J. B. Kellen B. Z. 1879. 174 1
728 L. föntebb 523 *.
427 Hogy mily nagy különbséget tesz a növényekre az, ha virágaik keresz

teződve tcrmékenyűlhetnek, szinte hihetetlen; Darwin szerint a kereszteződés
útján származó növények szervezetűkben erősebbek, növésükben magasabbak,
tömörebbek, szaporábbak több magot hoznak és életük is tartósabb. L. Ueber
die Wirkungen dér Iíreutz- und selbstbefruclitung im Pflanzenrciche. Aus d.
Engl. übersetzt v. J. V. Carujjft Stuttgart 1877. De mondhatok erre nézve valamit
saját tapasztalásom alapján is. Évek elölt meglátogatván egyik — pusztán lakó —
barátomat, kertjében egy szép növésű körtefát mutatott, azzal a panaszszal, hogy
meg azt sem tudja minő a gyümölcse, mert habár tavaszszal temérdek rajta a 
virág, alig néhány gyümölcsöt hoz és ezek is idő előtt lehullanak, tehát ki fogja



Arra a kérdésre, hogy miből gyűjtik a méhek a virágport, talán 
nem is kellene felelnünk, meri nyilvánvaló, hogy csak a virágokról 
gyűjthetik azt, ezeknek felsorolása pedig — a mellett, hogy hossza
dalmas volna, — nem is ide, hanem a gyakorlati részbe tartozik.

Mulasztást követnénk azonban el, ha ennyivel beelégednénk, 
mellőzve azokat a megfigyeléseket, a melyek ezen a téren az újabb 
időben történtek és némi betekintést engednek a természet csodálatos 
oekonomiájába, egyszersmind pedig arról tanúskodnak, hogy a méhek 
nem csupán a nektárgyűjtés alkalmával mellékesen szedik fel a talált 
virágport, — mint a legtöbben képzelik, — hanem különösen ennek 
kedvéért is hajlandók a virágokat felkeresni.

Ebből a tekintetből rendesen látogatják azokat a virágokat is, 
a melyeknek nektára a vadméhek és lepkék számára van föntartva, 
a mennyiben vagy keiyheik szűkeit és egyszersmind mélyek, vagy 
általában annak, hogy a mézelő méhek orrmányukkal a nektárhoz 
juthassanak, akadályai vannak; ilyenek, — hogy csak néhányat 
nevezzünk meg, — a vörös herén ltivűl a jáczint, kigyószisz lEchium 
vulg, L .i  füzény (Lithrum salicaria L.), az alraezél (Auchusa off. L.), 
és igen sok hasonló növény, a melyeket ennek daczára megkeresnek 
és ha az antherákhoz férhetnek, legalább virágport gyűjtenek is belőlük 
a méhek.

De gyűjtik azt oly növényekről is, a melyek nektárt nem válasz
tanak el, bár nagyrészüknek termékenyítése nincs is reájuk bízva.

A nektárt el nem választó virágokat ugyanis termékenyülésükre 
való tekintetből két külön csoportba kell beosztanunk.

Az első csoportba tartozók mintegy átmenetet képeznek a 
mézelő virágokhoz és termékenyítésüket is a rovarok foganatosítják; 
minthogy azonban nektáruk nincsen: kirívó színeikkel vonják magukra 
azoknak figyelmét, a mennyiben antheráik, keiyheik vagy pártáik a 
növény többi részétől feltűnően különbözőleg vannak színezve; így 
a mindenféle színű rózsák és györgvikéken kivűl fehéren a boglárka
félék közűi az iszalag (Clematis vitaiba e. recta L.), a fehér kökörcsin 
(Anemone nemorosa e. silvestr. L.), a legyező bajnócza (Spiraea 
ulmaria L .) ; sárgán a sárga kökörcsin (Anemone raununculoides L.), 
a tavaszi hérics (Adonis vern L.), a vérehulló fecskefű (Chelidonium

vágatni. A puszta könnyen áttekinthető volt és így hamar észrevehettem azt is, 
hogy a közelben más körtefa nincsen, a virágok kereszteződése tehát lehetetlen. 
Erre figyelmeztettem barátomat és tanácsoltam neki, hogy ültessen még nehány 
körtefát; szavamat fogadta! és meg sem is bánta, mert mióta a fiatalfák virítanak, 
nincs panasz a már halálra Ítélt fa termése ellen. A virágok kereszteződé® pedig 
csak a rovarok, különösen a méhek közbejöttével történhetik meg.
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május L.), a tetemtoldó fű (Helianthemum vulg. Gürtnfl az ökörfark
kóró (Verbascum Thapsus L.), pirosán a pipacs (Papaver Rhoeas L.), 
részben pedig a mákvirágok és rózsák, sőt kék és violaszínben is, 
mint az iszalag csucsor, vagy ebszőllő (Solanum Dulcamara L,), a 
májkökörcsin (Anemone hepatica L.) és a kék ökörfark (Verbascum 
Phoeniceum L.), valamint a krumpli virága is.

A második csoportba tartoznak azok a növények, a melyeknek 
termékenyítése a szélre van bízva; ilyenek a tűlevelűek általában és 
mindazok, a melyek igen korán virítanak, a midőn virágaikban nek
tár alig képződhetnék, mint a thujafélék, mogyoró, eger és jegenye
fák ; a később virágzók közűi a dió, tölgy, bükk, nyír és szilfa, a puha 
növények közűi pedig az útifűvek, sóska, libatopp, virnáncz (Thalic- 
trum L.) és többrendbeli növények, különösen a pázsitfélék, a melyek 
közé tartoznak a gabonaneműek is.

Minthogy e két utóbbi csoportba tartozó növények virágain is 
gyakran láthatunk méheket, kétségtelen, hogy csupán a pollen ked
véért is érdemesnek találják a virágok látogatását és látogatják is 
azokat, következőleg, hogy annak beszerzésére sokkal több forrás 
áll előttük nyitva, mint a mennyire a mézgyűjtés korlátozva van, 
vagyis, hogy a hímport adó virágok száma messze fölűlhaladja a 
mézel ők ét^p

De érdekes a dologban az is, hogy a természet még ott is gon
doskodott a rovarok által való termékenyítésről, a hol az tulajdon
képen a szélre van bízva, a mi nem is felesleges, mert ha az idő csen
des és a szél nem hordja a pollent, gyakran meddőn maradnának a 
virágok; a gyűjtő rovarok azonban felverik a port, a szárnyaik által 
keltett léghullámok pedig továbbítják azt, úgy, hogy a termékenyülés 
a legcsendesebb időben is megtörténhetik.

Es hogy a természet e virágok termékenyítésénél is a rovarokra 
számít, tanúsítja az, hogy már a tűlevelű és más, idetartozó fák vagy 
növények virágai is eltérnek színükre nézve a levelektől, hogy annál 
inkább magukra vonják a rovarok figyelmét.

Arról is volt már szó, hogy virágpor hiányában hajlandók a 
méhek a gabonalisztfélék, sőt oly anyagok behordására is, a melyek 
látszólag tápláló értékkel nem bírnak.

Hol találják mindezeket, az a helyi viszonyoktól függ; hogy 
azonban hol találhatnak általában gabonalisztet, azt megmondhatjuk.

Dzierzonnak egy időben feltűnt, hogy méhei kora tavaszszal 
előtte ismeretlen eredetű szennyes-fehér terheket szállítanak már

™ L. H. Mfillér B. Z. 1882. 22—24 és 117—120 1.



hetek óta, — mire utánajárván a dolognak, rá jött, hogy a méhek 
egy közeli malom födeléről és nyílt padlás-ablakából liszttel rakosz- 
nak meg, sőt sokan behatolnak a malomba isi némelyek bele esnek 
a lisztbe és mint a molnárlegények, fehéren jönnek haza.729

Mindenesetre megteszik ezt másutt is, ha a közelben malmok 
vannak,730 vagy bármi módon liszthez juthatnak ; 731 * a magyar méhé
szek pedig már Dzierzont megelőzőleg is tudták, hogy a malmokból 
lisztet lopkodnak a m éhek.B

A propolist különösen a nyár, fűz, eger, gesztenye, nyír, szil 
kőris és — a hol van — szurkos ákácz (Robinia viscosa) fakadó 
rügyeiről és fiatal hajtásairól, valamint a tűlevelű fákról hordják a 
méhek; a puha növények közűi pedig a zsálya, útifű, szurkos mécs
virág (Lechnis viscaria L.), úgy a csucsor (Solanaceae) és silenefélék 
bizonyos nemei szolgáltatják azt.

De hajlandók a méhek a kész propolist is elhordani, ha hozzá 
férhetnek, különösen ha napon áll és cllágyul; így gyakran leszede
getik azt ócska kaptárukról, méhészeti eszközökről,733 sőt lecsipkedik 
és elhordják a fákról az oltó viaszt is,734 * legfőképen ha egy kevés 
fehér szurok és gyánta van hozzá vegyítve és így a propolishoz 
hasonlóbb ; némelyek pedig' tapasztalták, hogy leszedték a még telje
sen meg nem száradt olajos festéket is a kaptárakról és propoiis 
gyanánt haza hordták.736

729 L. B. Z. 1847. 185—186 1. Minthogy abban az időben még azt hitték, hogy 
a lisztfélék erjedésnek indítják a mézet, — 1. Wurster Vollst. Anweismig z. e. Ma
gaz. Bzucht 1804. 379 1., Hiern u. Werner Dér prakt. Bvater 1798.163 1., úgy Christ 
Anweisung z. Bzucht 1809. 62 1. — Dzierzon is aggódott a méhek sorsa fölött; a 
következmények azonban megnyugtatták, mert a méhek a helyett, hogy elpusz
tultak volna, igen feljavultak; így kezdték azután mások is liszttel étetni a mé- 
heket.

730 L. Süsz B. Z. 1849. 182 1.
731 Rothe mellei egy fészerben álló teknőből hordták a lisztet 1. B. Z. 1849. 

165 1. és Korbbzucht III. Aufl. 53—54 1.
73i Dér prakt. Bvater nach Saru. Ruffiny 181 ].
733 Christ Wörterbuch 1807. 76 1.
734 L. már Gemnützige Arbeiten d. Churf. sachs. RiénengeseOsch. i. Obcr- 

lausitz 1773. Rd. I. 97 1., úgy Kniglit: Philosoph. Transact 1807. 242 1., újabban ta
pasztalták ezt Morlot: Die Bzucht 339 1. i) alatt; Kleiue Die Biene u. i. Zucht II. 
Aufl. 55 1., Ratzeburg: Die Hgbiene 11 1., Oettel Klaus IV. Aufl. 70 1. és én is igen 
gyakran; ha Fényes K. még mindig kételkednék a dologban, — 1. A magyar méh
1879. 54—55 1., - -  nálam meggyőződhetik arról, mert az én melleim oly szemesek, 
hogy ha ruhával le nem kötöm vagy sárral be nem tapasztom az oltóviaszt, estig 
nem marad az ojtványokon egy csipetnyi sem.

733 így Lieb flelen R. Z. 1858. 69 1. és Handvvörterbuch f. Rfreide 1867. 113 
és 155 1.
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A víz és sófélék forrásai ismeretesek lévén, befejezésül legyen 
itt megjegyezve, hogy kivéve a vizet, — a mit első sorban mindig a 
közelben keresnek, — örömestebb és többel is gyűjtenek a méhek 
lakásaiktól távolabb, semmint azoknak közelében730 és bármily külö
nösnek tessék is az, egészen természetes a dolog, mert közelben kez
deni a gyűjtést és kisebb-nagyobb teherrel indulni távolabbra, visszás 
eljárás volna; midőn pedig haza jőnek, többnyire úgy meg vannak 
már terhelve, hogy még ha a leggazdagabb legelő felett kellene is 
átröpülniök, ki nem zsákmányolhatják azt.

Csak ha esős vagy szeles idő gátolná a messzebbre való kirö- 
pülést, vagy este felé keresik fel a közelebb találtató virágokat; ha 
tehát szép idővel a méhes környékén méheket látunk a virágokon, 
bizonyosra vehetjük, hogy idegenek ; 737 saját méheinkre való tekin
tetből tehát a méhes közvetetten környékét mézelő virágokkal ellátni 
nem csak czéltalan, hanem — mint alább fogjuk látni — veszedelmes 
is volna.738

A mi azonban a legérdekesebb, az, hogy bármily gazdagon 
mézeljen valamely növény és bármily nagy területen kínálkozzék is 
az a méheknek, mindamellett nem hanyagolják el a szórványosan 
álló és kevésbbé mézelő növényeket sem ; 739 mi vezérli őket ebben 
a tekintetben, nem tudjuk, de bizonyosnak látszik, hogy a természet 
gondoskodott róla, nehogy bizonyos virágok javára a többi terméke- 
nyületlen maradjon.740

C) A családi háztartás egyéb teendői és azok 
beosztása.

6 .  M i v e l  f o g l a l k o z n a k  e g é s z  é v e n  á t  a  m u n k á s  m é h e k  ?
A munkás méhek teendőit legnagyobb részben már ismerjük ; 

tudjuk, hogy ők keresnek lakást a család számára, ők termelik a

736 Clirist: Amvcisung z, Bzncht 1809. 316 1., Kontor J. A méhekről II. kiad. 
276 1., újabban Lieb. Hel. B. Z. 1858. 69 1., Breiddach-Bürresheim B. Z. 1869. 212 1., 
Berlepsch Die Biene III. Aufl. 268 1. Sághy M. szerint 10 lépésen belül nem is tö
rődnek a virágokkal, Méhész, naptár 1856. 241., a mi úgy is van.

737 Merz B. Z. 1857. 175 1. és Lieb H. mint 786 * alatt.
738 Staudmeisler: Bienenlehre 1798. 101 1., úgy kiopfleisch u. KGrschner: 

Die Biene u. d. Bzucht. 216 1.
730 Spitzner Korbbienenzucht III. Aufl. 68 1.
740 Erről ugyan gondoskodva van egyrészt már azzal is, hogy a különböző 

virágok nem egyidejűleg nyílnak, másrészt pedig, hogy a virágpor kedvéért fel
keresik a méhek a kevésbbé, sőt az egyáltalán nem mézelő virágokat is.

Hogy azonban ezekkel e sajátságos jelenség megmagyarázva nincsen, az ter
mészetes; talán megmagyarázza valaha valaki, ezúttal meg kell elégednünk 
Du-Bois Reymond „ignoramus‘£-ával.
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viaszt, építkeznek, gyűjtik az élelmet s mindazt, a mi a háztartásban 
szükséges ; ápolják a hasítást, tisztogatják, szellőztetik a lakást, télen 
át testük melegével intenek: szóval, ők végeznek minden munkát, 
— nevüket tehát nem üres czím gyanánt viselik.

Kérdés azonban, mi történnék, ha a méhek mindnyájan, minden 
beosztás nélkül, össze-vissza végeznék dolgaikat, — mint némelyek 
képzelik, vagyis, ha a gyűjtők haza érkezvén, a beszerzett anyagokat 
nyomban fel is dolgoznák, úgy m int: viaszt termelnének, vagy a 
hasítás élelmezéséhez látnának, majd ismét kiröpülnének vízért, pro- 
polisért és haza érkeztiikkel ezeket akarnák felhasználni?741

A felelet nem nehéz, mert világos, hogy ez állal oly bábeli zavar 
keletkeznék, mely minden rendet megbontana, sőt semmi kétség 
benne, hogy így fönn sem is tarthatnák magukat a méhek.

A természet azonban bölcs előrelátással gondoskodott róla, hogy 
minden munkálataik — a mennyire lehetséges — beosztatván, a külön
ben elkerülhetetlen összeütközéseknek eleje vétessék.

Tudjuk már, hogy maga a kor is két, különböző irányban mun
kálkodó csoportba osztja be a méheket, a mennyiben a belső munká
latokat a fiatalok végzik, a külsőkkel pedig az idősebbek foglalkoznak 
és ezek közöl is a középkorúak virágport gyűjtenek, a legöregebbek 
pedig, a melyeknek szőrözete már megkopott, méz után járnak, míg 
csak tehetetlenségük be nem következik.Ul

Már magában véve ez is huzamosabb időre ugyanazokhoz a 
munkálatokhoz köti a méheket és pedig annál inkább, mert az átme
netek csak bizonyos előkészületekkel történhetnek, a mennyiben, ha 
a fiatal méhek a külső munkálatokhoz akarnak látni, ki kell ürítkez- 
niök, a belső teendőkre pedig csak úgy térhetnek vissza, ha megelőző 
bővebb táplálkozás által disponálják azokra szervezetüket.

Nem is örömest változtatják munkálkodásuk irányát a méhek,743 
sőt némelyek szerint olyannyira ragaszkodnak azokhoz, hogy ugyan
azok a méhek megmaradnak ugyanazoknak az álczáknak a gondo
zásánál, míg csak bölcsőik le nem pecsételtetnek.744

Lehetnek azonban esetek, — tél közepén pedig általában úgy 
is van, — hogy a családban nincsenek fiatal méhek és a rend még 341

341 így Pösel: Gründl. u. vollst Unterricht f. Bzucht 1784. 7 1. * alatt, Baróti 
Szabó Dávid Paraszti majorság 1794. 322—323 1., sőt Gundelach is: Naturgesch, 
40-41 1.

743 L föntebb. 75—79 1., úgy Dzierzon: Bírd. 1854. 65 l.j Fischer B. Z. 1873. 
15—16 1. és Berlepsch Die Biene III. 176 1.

143 L. Káló P. A méhtart. m. 11 1., úgy Fischer és Berlepsch mint 743 * alatt.
744 Obed: B. Z. 1859.154 1.

51
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sem bomlik fe l; kérdés tehát, hogyan vannak ily körülmények között 
beosztva a munkálatok?

Igen egyszerűen és a legtermészetesebben.
Midőn a tavasz közeledtével a fiasítás megindűl, többnyire még 

hó takarja a földet és így az idősebb méhek is — kénytelenek lévén 
odahaza tartózkodni, — a belső munkálatokhoz alkalmazkodnak; a 
mikorra pedig a tavasz nyílik, rendszerint annyi íiatal munkással ren
delkezik már a család, hogy a belső munkálatok fönnakadása nélkül 
megindulhat a gyűjtés is.

Nyáron a legritkább esetben és pedig csakis úgy fogyhatnak meg 
a fiatal munkások, ha a szaporodás huzamosabb ideig szünetelt, 
különösen ha a lerajzott kaptárak fiatal anyja későn termékenyült; 
ily körülmények között azonban annyira óhajtják már a szaporodást 
a méhek, hogy az idősebbek is szívesen vállalkoznak a hasítás gon
dozására, addig, míg felválthatják őket a fiatalok.

Nagyobb baj, ha valamely családban csak fiatal méhek vannak, 
a mi természetes viszonyok között ugyan nem szokott előfordulni, de 
a gyakorlatban, — különösen a számítás nélkül alakított műrajok
ban — ez is lehetséges, mert ily körülmények között a külső munká
latok teljesen szünetelvén, élelemfélékben vagy vízben oly szükséget 
szenvedhetnek a méhek, hogy a hasítással egyetemben elpusztulhat 
az egész család.

Ha tehát a méhek munkarendjét erőszakosan megzavartuk, 
helyre is kell azt állítanunk, a mire különben teljesen elegendő, ha 
8—10 napon át élelemmel és vízzel ellátjuk őket, mert a napról-napra 
magasabb korba lépő fiatalok csakhamar megkezdik a külső munká
latokat s ezzel az egyensúly is helyre áll.

Ezen az alapon megmagyarázható, hogy a belső és külső mun
kálatok mindig egyaránt és a szükségletnek megfelelőleg haladnak; 
hogyan van azonban az, hogy a hatal méhek is különböző irányban 
működő csoportokra oszolnak, vagyis, hogy némelyek viaszt termel
nek és építkeznek, mások a hasítást gondozzák és hogy az idősebb 
méhek is majd mézet és virágport, majd vizet vagy propolist gyűj
tenek ? arra nehezebb megfelelni. ,,

Némelyek szerint a méhek tevékenységeik a pillanatról-pilla- 
natra jelentkező szükségletek adnak irányt, vagyis teljesítik azt, a mi 
ott, a hol épen vannak, szükségesnek mutatkozik,745 a mit annál nehe
zebb volna megczáfolni, mert maguk a méhek nem nyilatkoznak e 
tekintetben.

ms Gundelach Naturgesch. 14—15 és 40—41 1., úgy Dzíerzon: Nachtrag z. 
Th. u. Prax. 16 1.
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Valószínű azonban, hogy nagy befolyással van erre a család 
hangulata és a benne uralkodó szellem is, a mi áthatja annak minden 
tagját már a világrajövetele alkalmával.746

Különben — mint tudjuk — a belső munkálatok igen könnyen 
és minden anyag vagy idővesztegetés nélkül váltakozhatnak, a mennyi
ben a hasítás élelmezéséről az építkezésre, vagy ellenkezőleg, egy 
lépéssel mehetnek át a méhek; Í4Í a külső munkálatok pedig nagy 
részben nem incompatibilisek, mert a virágport gyűjtők felszedik a 
mézet is, a mit a virágokban találnak és viszont,743 sőt némelyek sze
rint a virágport gyűjtők vizet is szokták hozni.749

Ha azonban a többit be is kellene ismernünk, az utóbbi állítást 
méltán kétségbe vonhatjuk, mert virágporral megrakodott méheket 
soha sem látunk a vizek mellékén és az sem valószínű, hogy elébb 
megtöltik gyomraikat vízzel és azután indulnak virágport gyűjteni, 
mert a vizekről felszálló méhek egyenest haza röpülnek.

A propolisgyűjtő méheknél szintén kevés méz van, a mi külön
ben természetes is, mert ezek ritkán találtatnak szomszédosán.

A víz és propolisgyűjtés czéljából tehát, ha változkodva is, de 
nem találomra, hanem külön-külön előre elhatározott szándékkal 
röpülnek ki a méhek.

A lakás kitakarításával úgy látszik vegyest foglalkoznak a röpködő 
méhek ; ha azonban nagyobb figyelemmel kiséljük őket, nem kerül
heti el figyelmünket, hogy letévén a kiszállított terheket, egyet fordul
nak a levegőben és visszatérnek lakásukba, a miből arra kell követ- 
keztetnük, hogy a takarítással is bizonyos méhek foglalkoznak, a 
melyek csupán ebből a tekintetből röpülnek ki.

Mi bírja a méheket lakásuk szellőztetésére, már tudjuk;750 
felesleges volna tehát ismételve bizonyítanunk, hogy arra, ha ugyan 
nem a levegő megújítása, minden esetre a terhes hőség eltávolítása 146 * 148

146 Dzierzon Bienenfrd. 1854. 78 1.
141 L. föntebb IX. 2. 628 1.
148 H a virágport gyűjtő méhek nagyobb mennyiségű mézre találnak, rend

szerint erre kapnak, nem igen törődve tovább a virágporral; néha annyira meg
feledkeznek még a gyűjtő kosárkáikban felhalmozott virágporról is, hogy több
ször térnek meg mézzel, a nélkül, hogy a virágport letennék, 1. Klopileisch u. 
Kürschner Dic Biene u. d. Bzucht 112 1. és Morlot: Die Bzuclit 14-i 1., különösen 
gyakori eset ez, ha rablásra kaptak s a ki ezt a sajátságukat nem ismeri, könnyen 
csalatkozhatik, mert virágporral megrakodott méheket látván a kaptárba menni, 
nem is gondol rablásra.

hó így Klopileisch u. Kürschner Die Biene u. d. Bzucht 127 1.
756 L. föntebb 532 1.

51-
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tekintetéből vállalkoznak a méhek, még pedig a lakásban jelen
levők korkülönbség nélkül.

Hogy a méhek egyszersmind rendes katonai őrséget állítanának 
a röpülő lyuk elé, mely a család személy és vagyonbiztonságára 
felügyel; különösen, hogy ez volna a feladata azoknak a — szerintünk 
szellőztető — méheknek, melyek forró nyári napokon, midőn a külső 
munkálatok megcsökkennek, a röpülő lyuk előtt, fővel a kaptár felé 
fordulva és szárnyaikat lebegtetve, foglalnak állást,751 azt a maga 
helyén már kétségbe vontuk; 752 itt a helye, hogy e régi tévedést és a 
mellette felhozott bizonyítékokat bírálat alá vegyük.

Huber F. szerint ugyanis éjjel-nappal ott állanának ezek az őrök 
a röpülő lyuk előtt,753 * a minek valótlanságáról azonban könnyen 
meggyőződhetünk, mert a mint az idő lehűl, egyetlen mehet sem 
látunk a röpülő lyuk előtt.

B. Ehrenfels szintén ebben a nézetben van, sőt azt állítja, hogy 
az erdei méhek, — a melyeket több veszély fenyeget, — erősebb 
őrséget is állítanak, mint azok, a melyek házilag tenyésztetnek ;764 ha 
azonban az odvas fákban lakó méhek röpülő lyuka előtt több méhet 
látunk, meg van ennek is a maga oka, mert vagy az odú, vagy a röpülő 
lyuk igen szűk, következőleg erősebb szellőztetésre van szükség, mint 
azoknál a családoknál, a melyek megfelelő űrméretű és elég tág 
röpülő lyukkal ellátott kaptárukba szállásoltattak.

Azt pedig, a mit Clausen mond, hogy t. i. Őrjáratokat is küldenek 
ki a méhek, a melyek a lakás környékén circálnak és minden gyanús 
méhet, vagy idegen alakot megfigyelnek, többnyire meg is támadnak, 
a közeledő veszély7 felől pedig értesítik családjukat,755 egyszerűen

751 L. föntebb VIII. 2. 133 * úgy Plinius: Hist. m. nat. L. XI. C. 10. 277 1., úgy 
Virgilius Georgicon IV. 165 v., újabban: TÍi. Wildmann: Ábnandl. v. Wart. d. U. 
1769. 40 1., Christ: Amveisung z. Bzucht 1809. 34 I., Klopfleisc.il u. Kürschner: Die 
Biene u. d. Bzucht 104, 127 és 132 1., dr. Magerstedt: Dér prakt. Bvater III. Aufl. 
338 1., Hofmann: Die Bzucht 1854.29 1., Buscli: Die Hgbieue 24 és 200—201 1., 
Oettel: Klaus IV. Aufl. 59—60 1., dr. Zivansky: Kurze Anleitung 1873. 26 1., dr. R. 
Molin: Das Leben u. d. rat. Zucht d. Hgbiene 1880. 5 és 44—45 1., Friedr. Jacob 
Die rat. Bzucht 1881. 5 1., sőt Kleine: Die Biene u. -^Zucht II. Aufl. 62—63 1., dr. 
Büchner: Aus d. Geistesleben d. ThiereIII.801—3021., J.ÍT. Beszler: Illustr. Lchrb. 
d. Bzucht 1887. 40 1., hazánkfiai közűi: Chabicsovszky Apiar. system. 16 1., Káló P. 
A mchtartás m. 12 1., Mradszky J. Gyakori, méhészet, vázl. 23—24 1.

153 L. föntebb 531 1. 134 * alatt.
553 Neue Beob. a d. B. Bd. I. 147 1., ugyanígy dr. Magerstedt: Dér prakt. 

Bvater III. Aufl. 255—256 1. * alatt.
’ "4 Die Bienenzucht 1829. 30 1.
733 B. Z. 1881. 74 -7 6  1.



mesének nyilváníthatjuk, meri ha ez igaz volna, úgy nem is közeled
hetnénk a méhekhez megtámadtatás nélkül.

Ellenben : csak mellékesen hozva fel, hogy legalább is érthetetlen 
volna, miért fordáinak az őrök fővel befelé, holott a veszélyt csak kí
vülről várhatják, — minden arra vall, hogy a méhek nemcsak nem 
állítanak őröket, de sőt az őrség' szükségességéről sem látszanak velük 
született tudomással bírni, mert ha bírnának, úgy minden esetre tud- 
niok kellene azt is, hogy hol és mikor van az őrökre legnagyobb 
szükség, a miről azonban fogalmuk sincsen, m ert:

1. Épen azoknál a családoknál, a melyek leggyengébbek és a 
melyeknek népsége a röpülő lyuktól legtávolabb van összehúzódva, 
híre sincs az őrségnek ; ellenben a legnépesebb családoknál, a melyek 
egész a röpülő lyukig elfoglalva tartják a lakást és így minden köze
ledő veszedelmet különös őrök nélkül is azonnal észrevehetnek, ritkán 
hiányzanak azok.

2. Nem alkalmaznak őröket tavaszszal és őszszel, vagyis épen 
akkor,a midőn a legtöbb veszedelem fenyegeti őket, miért alkalmazná
nak tehát nyáron, a mikor legkevesebb támadásnak vannak kitéve.

3. Nincsenek őrök éjjel, midőn a legszükségesebbek volnának, 
holott nappal az egész család talpon lévén, minden legkisebb fenye
gető jel nyomban köztudomásra juthat; 756 végre :

4. Nem alkalmaznak őröket a szabadon építkező családok sem, 
jóllehet épen ezeket érheti legtöbb irányból a megtámadás.757

A mennyire összeegyeztethetetlenek azonban mindezek azzal a 
felfogással, hogy a röpülő lyuk előtt szárnyaikat lebegtető méhek 
őrök : annyira érthetők és természetesek, ha szellőztetőknek tekintjük 
azokat, mert tavaszszal és őszszel, úgyszintén éjszaka és a gyengébb, 
vagy szabadon építkező családoknál szükségtelen a szellőztetés.

Ha azonban nem is alkalmaznak erre különös őröket a méhek : 
kétségtelen, hogy a család biztonsága és vagyona fölött szigorúan 
őrködnek és minden külső ellenség ellen életre-halálra védelmezik 
azokat; teszik pedig ezt a náluk már ezredévek óta rendszeresített 
általános védelmi kötelezettség alapján, a mi az emberi társadalom
ban is a legmegfelelőbbnek bizonyult.

A mint idegen méh, vagy bármi más ellenség közeledik, a 
legközelebb álló munkás 753 és így rendesen a röpülő lyuk előtt 
szellőzködőknek valamelyike, rendőrileg megvizsgálja és ha gyanus-

7:'*' L. dr. Dönlioff B. Z. 1856. 49—50 1. és Berlepsch Die Biene III. 290 1.
7«  Hruschka B. Z. 1867. 119 I.
7 “ Akár hányszor láttam, hogy az idegeneket a mezőről hazatérő, néha vi

rágporral is megrakodott méhek támadták meg, a melyek tehát semmi esetre 
sem lehettek őrök.
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nak találta, elmarja azt; ha szükség van rá, azonnal ott a segítség, 
az erőszakoskodó! letartóztatják! össze-vissza faggatják, szárnyait 
tőből kicsavarják, körmeit leharapják és ha nem menekül, vagy 
épen a bemenetelt erőszakkal kísérletié meg, nyomban le is szúrják.

Ha a támadás nagyobb erővel lép fel, az egész népség tudomást 
vesz róla; csapatostól tolulnak ki a méhek és elfoglalják a röpülő 
lyukat, hogy a betörni szándékozókkal élet-halálharczot kezdjenek s 
az elhullottak tetemei csakhamar sűrű rétegben feküsznek a röpülő 
lyuk és kaptár előtt.

Ugyanígy tesznek a méhek, ha másképen háborgattatnak, laká
suk rázkódásokat szenved, vagy általában vagyonukat fenyegetve 
látják; sőt, ha a háborgatás húzamosabb ideig tart, őröket is vehe
tünk észre, a melyek azonban nem farral, hanem fővel fordulva kifelé, 
gyanakodólag kandikálnak ki a röpülő lyukból és minden közeledő 
gyanús existentiát kíméletlenül megtámadnak ; mi több. úgy látszik, 
mintha ilyenkor őrjáratokat is küldenének ki, mert nem is kell a 
röpülő lyuk előtt mutatkoznunk, hogy szokásuk ellenére, már nagyobb 
távolságban is megtámadjanak a méhek.759

Ugyancsak távol áll a valóságtól, hogy minden idegent azonnal 
leszúrnak a méhek,700 ez csak gyakori eset; különben pedig, ha a 
a rendőri vizsgálat folyamán az tűnnék ki, hogy az idegen nem rósz 
szándékkal jön, vagy épen valamit hoz is, elnézéssel vannak iránta a 
méhek ; 761 így juthatnak idegenek a család körébe igen gyakran, a 
nélkül, hogy legkisebb bántódásuk volna.763

Viszont azonban képzelődés az is, hogy a behatolt idegenek
nek első dolguk az anya felkeresése és leszúrása vagy legalább meg- 
nyomorítása,768 mert az eltévedt méhek maguk sem tudják mindig, 
hogy idegen helyen vannak, leteszik terheiket, mint otthon és azzal 
ismét mennek, vagy maradnak ; csak ha az anyával esetleg találkoznak 
és felismerik, hogy nem sajátjuk, — a mi szintén nem mindig törté
nik, - -  támadják meg azt, épen azért, mert azt hiszik, hogy otthon 
vannak, s az idegennek felismert anya által saját anyjuk életét tartják 
veszélyeztetettnek.

Néha azonban a rósz szándékú rablód is kijátszók az őrködő
'

; L. Wurster: Vollst. Anleitung 1804. 111 1., úgy Dzierzon B. Z. 1857. 74 1.
76i így Brommwíeb : Geübter Bíenenwarter 1785. 14 1.
T“> így Christ: Anweisung z. Bzucht 1809. 34—35 1 * alatt; Kató P. A méh- 

tartás m. 13 I., Stőlir B. Z. 1845. 86 L, Stern B. Z. 1848. 158- 159 1., Demeter J. Út
mutatás 1867. 86 1. és Berlepsch Die Biene III. 284 I.

162 L. föntebb 497—498 1.
763 így Konnerth: Dér prakt. Bziichter. Wien, Pest, Leipzig 1876. 9—10 1.



méheket; teltetik magukat, mintha jóakarattal jönnének, sőt egy 
kevés mézzel meg is vesztegetik azokat és a bemenetel nyitva áll 
előttük ; no de nem történik-e meg ilyesmi az emberi társadalomban 
is, a hol pedig a rablókat különösen erre hivatott és jó l fizetett rend
őrség tartja szemmel?

Máskor — különösen ha a család gyenge és a röpülő lyuktól 
távolabb vannak összehúzódva a méhek, — épen nem is állja útját 
senki az idegeneknek, a melyek, ha már bejutottak, a nélkül, hogy 
feltűnést keltenének, jó l megrakosznak az idegen vagyonból, s addig- 
addig lopkodják ily módon a mézet, mig a tolvajkodás rablássá fajúi, 
a miről azonban csak alább fogunk részletesebben szólani.

A munkás méhek teendőihez tartoznak még a megsérült vagy 
hasznavehetetlenné vált építmények lebontása és újakkal való helyet
tesítése, úgy a szükséges átalakítások, különösen a közönséges sejtek
nek mézes sejtekké való megnyújtása és ha a viszonyok úgy kívánják, 
előbbi állapotukba való visszahelyezése; a mézes és fias sejtek bepe- 
csételése, valamint a íiasítás után kiürült sejteknek kitisztogatása és 
újabb használatra való előkészítése;7"4 mindezeket a belső munkála
tokra hivatott fiatal méhek végzik; az izclék és halottak kitakarítása 
az idősebb méhek dolga, a herék elpusztításában azonban — úgy 
látszik — részt vesznek a fiatalok is.

A fiatal méhek tartózkodásának rendes helye a fészek; a nap
közben gyűjtő idősebbek pedig éjszakára a méz körűi és az építmé
nyek alatt, vagy a falakon és melléklépeken foglalnak helyet; esetleg, 
ha a hely szűk és a hőség nagy, kifeküsznek a röpülő lyuk e lé ; a kint 
fekvő méhek tehát általában idősebbek.™5

Ha a kaptárt napközben megnyitjuk, a világossághoz még nem 
szokott fiatal méhek félénken húzódnak vissza ; mig az idősebbek épen 
a világosságra tollúnak elé minden oldalról és ezek is támadják meg 
leghamarább a háborgató! Ha az anyát elvesszük, első sorban a 
fiatalok veszik észre annak hiányát, nyugtalankodni kezdenek s ha 
húzamosabb keresés után sem találják anyjukat, megkezdik az anya- 
bölcsŐk alakítását; mindezekkel az idősebbek nem igen látszanak 
törődni és nyugodtan folytatják munkálataikat, mig a fiatalok nyug
talansága erőt vesz raj tuk is és az egész család mozgalomba jön .,B0

A mint tavasz felé a napok hosszabbodni kezdenek és az idő 
enyhül, megkezdődnek a belső munkálatok, a sejtek tisztogatása, 
kijavítása és a szaporítás megindúltával a Hasítás gondozása is.

164 L. Dzierzon Bienenfrd. 1854. 85 1.
?6- Dzierzon Bienenfrd. 1854. 66 1.
566 Dzierzon: Rationell. Bzucht 1878. 19—201.ésBerlepschDieBienelII.1731.
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Ha aztán az idő a kiröpülést is megengedi, megindulnak a külső 
munkák és pedig első sorban a vízhordás, a mire ilyenkor igen 
nagy szükség van ; 767 ha pedig a virágok nyílni kezdenek, hozzá lát
nak a méhek a hímpor gyűjtéséhez és folytatják azt késő őszig, mig 
csak virágok nyílnak és az idő is kedvező.

A mézelés csak a melegebb időjárás bekövetkeztével, — nálunk 
rendesen a bogyár bokrok és gyümölcsfák virágzásával — veszi 
kezdetét és végződik a sarjú letakarításával; másutt azonban, a hol 
hajdinát termelnek, vagy őszi tisztesfű, különösen pedig hanga termő 
területek, vagy fenyőfák vannak jóval később, néha csak október 
hóban.763

Ha a legelő záródott, a méhészeti évet befejezettnek tekinthet
jük, mert innét kezdve a méhek tevékenysége már csak a jövő  évi 
munkaerőről való gondoskodásra és ennek épségben tartására irányul.

Ezzel egyidejűleg a munkások teendői is kevesbednek; a viasz
termelés, építkezés rendszerint már jóval előbb beszűntek, a hasítás 
pedig, — ha ugyan már szintén be nem szűnt volna, — szűnő félben 
van és be lévén pecsételve, csak a szükséges hő föntartásáról kell a 
méheknek gondoskodniuk.763

A szellőztetés is csekélyebb erőt vesz igénybe, — csupán a gyűj
tés marad folyamatban, — a mennyiben a gyér virányon még valami 
gyűjteni valót, vagy valahol elrabolható prédát találnak; különben 
pedig erőiket kímélve, odahaza tartózkodnak a méhek, hogy a még 
hátralevő teendőkkel végződjenek.

787 így 111;ír Spitzner: Korbbzucht III. Aufl. 66—67 1.
768 Menzel tr. szerint a virágpor gyűjtés mintegy 269 napig tart, mig a mé

zelés időszaka átlag 86 nappal rövidebi® vizet kora tavasztól kezdve mindaddig 
hordanak a méhek, mig Hasítanak, tehát mintegy szeptember közepéig vagyis 
200 napig; a propolis gyűjtés pedig kezdődik április közepén és beszűnik szep
tember közepével.

Mindezek természetesen a climaticus viszonyokhoz képest módosúlnak és 
már hazánk déli részében is 10—14 nappal korábban kezdődnek, mint nálunk; az 
évad záradása pedig nemcsak a climaticus viszonyoktól, hanem a helybeli flórá
tól is függ.

709 Nálunk szeptember közepén túl már rendszerint nincs a méheknek nyílt 
hasítása; ha azonban az ősz korán és egyszerre nagyabb, hideggel, fagyokkal kö
szönt be, a hasításnak is hamarabb vége szakad. Ilyenkor kénytelenek lévén a 
a méhek szorosabban összehúzódni, nem ritkán takaratlanúl marad és elpusztul 
a hasításnak egyrésze s ha aztán az idő újból felmelegszik, kidobálják az elhalt 
álezákat és bábokat. Ezzel egyrészt értésünkre adják, hogy a hasításnak vége 
szakadt, de másrészt anyjuk állapotát is, mert a hol a kidobált álezák kivétel 
nélkül munkások, az anya bizonyosan termékeny és valószínűleg hibátlan: a hol 
herékkel vegyes, az anya is gyanús, — ha pedig csakis hereálczákat dobálnak ki 
a méhek, anyjuk termékenyűlve nincsen.



Ilyenkor ugyanis már javában halad a lakásnak telelőre való 
berendezése; a sejtekben szétmaradozott mézet felszállítják a méhek 
az éléstárba, a még nyitva álló mézes sejteket, — a mennyiben tele 
vannak, — bepecsételik, az itt-ott kifejlődetlenűl maradt bábokat 
kidobálják, a lakáson támadt réseket betapasztják s ha igen nagy, 
gyakran megszűkítik a röpülő lyukat is,770 szóval, készülnek a telelésre, 
a mi, éghajlatunk alatt rájuk nézve mindig végzetes.

E közben az időjárás mindinkább barátságtalanabb lesz, ennek 
következtében pedig beszűnik minden külső munka; csak a déli 
játékot tartják még meg alkalmas időben a méhek, míg végre a napról- 
napra közeledő tél által fenyegetve, a megtöltött éléstár alatt, szo
rosan zárt fürtbe húzódnak össze.771 *

Télen a munkás méheknek különös teendőik nincsenek és mind
addig, mig a flasitás újból meg nem indúl, csupán a szükséges hő 
előállításával járulnak családjuk jólétének főntartásához, a mint ezt 
már elmondottuk.

Sokan azt hiszik, hogy a méhek, — épen úgy, mint rokonaik a 
vadméhek és darazsak, — télen alusznak, vagy meg vannak der
m edve;773 a mi nem csak rájuk nézve, hanem tenyésztésükre való 
tekintetből is igen kívánatos volna; sajnos azonban, a dolog nincs és 
nem is lehet így, mert ha a méhek elaludnának, erőt venne rajtuk a 
hideg és soha többé fel nem ébrednének.773

Hogy pedig csakugyan nem is alusznak a telelő méhek, arról 
egyrészt erős zúgásuk, másrészt nagy fogyasztásuk, különösen pedig 
az, hogy ha élelmi készleteik kifogytak, elpusztúlnak maguk a méhek 
is, leghitelesebben tanúskodik.

De tömérdek méh pusztul el évente annak következtében is, 
hogy be nem várhatják az első szép tavaszi napot, a midőn — szoká-

770 L. föntebb 455 - 45)1. és 533—534 1.
771 L. Klopfleisch u. Kürschner: Die Bicno u. Bzueht 148 1.
7,5 Igv Colnmella: De re rust. L. IX. C. 14. 721 ]., úgy Plinifljl Hist. m. natúr 

L. XI. C. 6 -<76 L, újabban : dr. .1. G. Gleditsch: Allgem. Betracht. ü. d. Beschaff. d. 
ílstandes 1í69. 27 és 29 1., Schiraeb: Sachsische Bmeister 76 1., D. L. L. Vollst. Ab- 
handl. ii. Bkenntn. u. Bzueht 1795. 155 I, Réaunmr; Physical. oec. Geseh. d. B. 357
1., Kirby u. Spence: Einleitg. i. d. Entomolog. Bd. II. 2421., Okén: Allgem. Natur- 
gesch. 1041 1., Spamer: Bach dér Erfindungen, Gewerbe u. Industrie Bd. III. 3201.

773 A gyakorlati részben fogjuk látni, hogy a méhek téli elaltatásával már a 
múlt században többrendbeli kísérletek történtek, — újabban pedig Hittler Gyula 
lepte meg a méhészközönséget azzal az állítással, hogy a nála élelem hiányában 
novemberben elszenderült méhek tavaszszal felébredtek 1. Méhészeti Lpk. 1883. 
89 1., — állítását azonban senki sem vette komolyan, mi is csak mint curiosumot 
említjük fel azt.
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suk szerint — a szabadban kiürítkezlietnének; a telelés viszontagsá
gain tehát csak akkor estek át és vannak a jövőre biztosítva a 
méhek, ha megtartván tavaszi első kiröpülésüket, egyszersmind a 
télen át beleikben felszaporodott emésztetlentől is megszabadultak.’ 74

Itt az ideje azonban, hogy utána nézzünk, miképen tartja magát

7 .  A z  a n y a  c s a l á d j a  k ö r é b e n ,

a hová hivatása köti és a lionnét csak rendkívüli okok bírják őt 
kimozdítani.

Midőn a megtermékenyült anyák általában,775 az idősebbek 
pedig tavasz felé megkezdik a szaporítást, rendszerint nőnemű 
petéket raknak, a melyekből munkásokat nevel a család; hímnemű 
petékre csupán akkor kerül a sor, ha a munkaerő felszaporodván, a 
család megoszlása áll kilátásban, a mi a hazai fajnál — ritka kivétellel 
— csak a trónváltozásra következő évben szokott megtörténni.

A megindult szaporítás normális viszonyok között folyamatban 
marad az évad záródásáig,” 6 csupán arányaira nézve változó; kicsiny
ben kezdődik, az idő melegebbre fordűltával fokozódik, legmagasabb 
fokát akkor éri el, midőn az élelemnek legnagyobb bőségében úsznak 
a méhek, ezután pedig csökkenni kezd és a méz forrásainak kiapa
dásával véget ér.

A mely anya hivatásának ekként megfelelni nem bír, ha ugyan 
nem is volna teljesen hasznavehetetlen, hibás, és mint ilyen csak addig 
tűrhető, mig alkalmasabbal helyettesíteni nem lehet.

Kétségtelen azonban, hogy a szaporítás nem kizárólag az anyá
tól függ, hanem nagy befolyást gyakorolnak arra a munkások is, a

7.4 L. mindezeket részletesebben A. Menzel B. Z. 1863. 242—249 1.
Sajátságos, hogy ha a kaptárban fiasítás nincsen, a fiatal anyák legörö-

mestebb kezdik a szaporítást azon a lépen, a melyen keltek; azok pedig, a melye
ket kifejlődve kapott a család, azon, a melyre helyeztettek, 1. Gravenhorst B. Z. 
1870. 124 és 1872. 264 1., úgy Alberti B. Z. 1875. 217 1., a miről nekem is sokszoros 
alkalmam volt meggyőződni. Különben, ha a kaptárban fiasítás van, itt kezdő
dik a szaporítás is; 1—2 fias lépnek a kaptárba való függesztésével tehát kijelel
hetjük a helyet, a hol a szaporodásnak történnie kell,.!. Dzierzon Nachtrg. z. Th. 
n. Prax. 44—45 1. Bienenfrd. 1854. 58 1. és B. Z. 1885. 62 ].'

7.5 Ha a szaporítás időközben beszüntetendő volna, a mi élelem, vagy üres 
sejtek hiányában bekövetkezhctik, mindigfokozalosan történik az, mert a peték 
fejlődése rögtönösen be nem szüntethető. Ha a petéző anyát kifogjuk, vagy meg
fosztjuk az üres sejtektől, a már kifejlődött petéket elhullatja, 1. M. Debeauvoys: 
Guide de 1’ apicult. 1863. 24 1., úgy Böttner B. Z. 1864. 216 1. és Kanitz B. Z. 1864. 
281 1., a peték letételében felmerült rögtönös akadály pedig káros is az anyára, 
1. föntebb 63 1. és alább XIII. 1,



mennyiben ők tartják fönn a szükséges hőmérsékletet, gyűjtik az 
élelmet, táplálják az anyát és hasítást ; az anya képességét tehát a 
munkásokra való tekintettel kell megítélni, mert lehet az anya igen 
jó , bár nagyobb szaporodást nem látunk utána, ha ugyan a meg
rogyott munkások az anya képességének meg nem felelhetnek.777

De ezen kívül is előmozdíthatják vagy hátráltathatják a szaporo
dást többrendbeli okok, a melyek, bár csupán a háztartás viszonyai
ban, avagy külső körülményekben rejlenek, mégis oly nyomatékosak, 
hogy mind az anya, mind a munkások képességét ellensúlyozhatják.

Minthogy pedig a szaporodás nemcsak magukra a méhekre, 
hanem haszonra való tenyésztésükre nézve is a legnagyobb fontos
ságú : szükséges, hogy mindazokkal a tényezőkkel, a melyek befolyást 
gyakorolnak reá, alaposan megismerkedjünk.

1. A m i m agát az anyá t illeti, irányadó e tekintetben annak 
egyéni képessége,778 a mi annyira különböző lehet, hogy migaz egyik 
anya 3000 és több petét is letehet naponta minden megerőltetés 
nélküli a másik már 1000— 1200-al is megerőltetheti magát.

Az anya egyéni képessége pedig függ :
a) az ivarszervek tökéletesebb, vagy hiányosabb fejlődésétől, a 

miben, a bonczolások tanúsága szerint, szintén vannak különbségek.
b) A tcrmékegyűléstől ; a mi lehet oly teljes, hogy a szaporítás 

évek során át kitűnő, de lehet oly hiányos is, hogy már kezdetben 
is gyéren szaporít, néhány hónap alatt pedig teljesen kimerül az anya.779

c) Az f nya korától; fiatal anyák rendszerint jobban és csaknem 
kivétel nélkül munkásokat szaporítanak; a korban haladva azonban 
nemcsak képességük csökken meg, hanem a hímnem szaporítására is 
hajlandóbbak.760

d) A rovar sértetlen testi épségétől; ha a Lest valamely része,

m Ebből pedig következik a gyakorlati szabály, hogy az anyák képessé
gének elbírálása nagy ügyeimet kíván 1. Baist B. Z. 1888. 27—28 és 188—189 1.

1,8 Dzierzon B. Z. 1847. 37 L Berlepschnél egy anya valami bámulatos sza
porító képességet tanúsított; 5 év alatt legalább 1,300,000,évente tellát több mint 
250,000 petét rakott 1. Die Biene III. Aufl. 104 1., hasonló eseteket 1. Stöhr: Mo- 
natsblatt 1841. 107 1., Warnken B. Z. 1883. 177 1. és Mami B. Z. 1891. 32—33 l.,Bocs- 
kay Sámuel tanúsága szerint Berzeviczy Istvánnál Bajánházán (Ungmegye) 1893- 
ban egy család április 28-tól szabályos időközökben 4 rajt bocsájtott cl; az 1-ső 
raj 39 nap múlva szűz rajt, ez pedig 20 kiló mézet adott; a 2-od raj is annyit 
gyűjtött, hogy kitelelhetett; a 8-ad raj, szűz rajt, a 4-ed raj pedig 8 keret mézet 
adott; július 4-én újból rajzott, az anyatörzs és raja szintén Inteleit, valóban 
csodálatos termékenységre valló jelenségek.

™  L. föntebb III. C. 11. 418 *.
160 L. föntebb 293 1. és Berlepsch Die Biene III. Aufl. 105 -106 1.
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— kivéve a szárnyakat — megsérül, az anya soha többé nem fejthet 
ki oly tevékenységet, mint annakelőtte; csak egy körme hiányozzék 
is, már lassabban halad a peték lerakásánál és mert úgy látszik tél 
a lehullástól — a lépek szélein levő sejteket többnyire üresen hagyja ;m 
lia pedig fontosabb testrészei sérülnek meg, be is szűnteti a szaporí
tást ; 783 sőt lehetnek ennek kevésbbé jelentékeny okai is; így, bizonyos 
esetben azért szűntette be az anya a szaporítást, mert végbele igen 
meg volt terhelve emésztetlennel.783

Legjobbak az anyák, a melyek nem csak nagy kiterjedésben, de 
egyszersmind szabályosan és zárt csoportban szaporítanak.784

A mi
2. A m unkás méheket illeti, mint már mondottuk, ezek is nagy 

befolyást gyakorolnak a szaporításra j de nemcsak annyiban, a mennyi
ben ők tartják fönn a szükséges hőmérsékletet, gyűjtikaz élelmet és táp
lálják az anyát a fiúsítással együtt, hanem különösen és leginkább az által, 
hogy a népesebb családok korábban kezdhetik a szaporítást és nagyobb 
területet foglalván el, az anyának is tágabb tere van petéi lerakására.786

De függ a szaporodás a munkások korától is ; ha a fiatalok meg
felelő számban vannak, a fiasítás mindig gyorsabban halad előre, 
mintha a népség el van öregedve, a minek különben, mint már tudjuk, 
természetes okai vannak.793

A családi háztartás viszonyai közűi nem csekély befolyást gya
korol a szaporodásra

3. A lakás, nevezetesen annak anyaga, alakja, terjedelme, sőt a 
röpülő lyuk is.

Minél melegtartóbb a kaptár anyaga és minél inkább concentrálja 
a meleget annak alakja is, annál kedvezőbb az a fiúsításra ; igen ter
mészetes tehát, hogy a szalmából készült kúp vagy gúla alakú álló 
kaptáruk rendesen népesebbek a kevésbbé melegtartó anyagból, négy
zet vagy oszlop alakban készített, különösen pedig a fekvő kaptáruknál.

Nagy befolyással van azonban a szaporodásra a kaptár alakja 
abból a tekintetből is, hogy mily kiterjedésű Iépeket építhetnek benne 761 * * * * * * * * *

761 L. Dzierzon Bienenfrd. 185-1. 42 1., néha le is hull a talajra, — 1. Dobbratz
B. Z. 1891. 75 1., — a mi még inkább hátráltatja a szájjgrítást.

733 L. F. Huber’s neue Beob. a. d. B. Bd. t. 226-2271. és Bd. Ii. 118-119 I.,
úgy Dzierzon B. Z. 1857. 3 if  O. Itothe Korbbzucht III. 28 1. és M. Debeauyoys:
Gnide de l’apicult. 1863.25 1.

783 Dr. Leuckart: Untersuchgen v. J. Moleschott 1858. Bd. IV. 387 I.
784 Dzierzon RationelL Bzucht 1878. 18 1.
785 Dzierzon B. Z. 1847. 37 és 1853. 17 1., úgy Kleine: Bienenwirtscli. Cen-

tralblatt 1872. 46 1.
786 L. föntebb 78 1.
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szakadatlan összefüggésben a méhek, mert mint a következő szánt 
alatt fogjuk látni — ez is igen fontos; itt azonban legj'en elegendő 
tudnunk, hogy az igen alacsony, szűk, ferde és általában a szabály
talan kaptáruk, a melyekbe csak apró lépszeleteket építhetnek a méhek, 
útját állják a szaporodásnak.7*57

Hogy pedig az igen kis kaptárai? korlátozzák a fészek kiterje
dését, az igen terjedelmesek pedig azért nem felelnek meg a czélnak, 
mert nehéz bennük a szükséges hőmérsékletet főn tartani, azt legyen 
elegendő csupán rövidén megjegyeznünk.

A mi végre a röpülő lyukat illeti: minthogy a fészek ehhez alkal
mazkodik és nagyrészben ettől függ az is, hogy merre és meddig 
terjeszkedhetnek azzal a méhek, igen természetes, hogy ez is befo
lyással van a szaporodásra; mert ha a kaptár alsó részén van, a 
fészeknek csak felfelé lehet terjeszkednie, mig ha magasabban áll, 
nem csak fel, de lefelé is lehetséges az ; a kaptárait tehát, a melyeknek 
röpülő lyuka középtájon van alkalmazva, kedvezőbbek a szapo
rodásra.788

Még inkább előmozdítják, vagy korlátozhatják számban a sza
porítást

4. Az építm ények  és pedig nemcsak terjedelmükkel és minősé
gükkel, hanem összefüggésükkel és illetőleg azzal is, hogy könnyebben 
vagy nehezebben juthat-e hozzájuk a petéző anya.

Ha a fészek nagyobb kiterjedésű és az üres sejtek száma is meg
felelő, a szaporítás nagyobb arányokat ölthet; mig ellenkezőleg, a 
viszonyokhoz kell alkalmazkodnia, sőt üres sejtek hiányában — a mi 
a rajzás küszöbén nem ritka eset — teljesen be is kell szűnnie.

Különösen nagy, az egész évre kiható fontosságú az, hogy kora 
tavaszszal elegendő helye legyen az anyának petéi lerakására, mert 
ha ebben a fészek csekély terjedelme által korlátozva van : az egész 
év folyamában sem bírja a múlasztást pótolni.783

Kétségtelen az is, hogy minél újabbak az építmények és minél 
inkább csak munkás-sejtekből állanak, annál jobban szaporodnak 
a méhek; új lépekbe — úgy látszik — legörömestebb tojik az anya,790 781

781 L. Berlepsch B. Z. 1853. 178 1.
788 L. föntebb X. A 2. 788 j*
780 Ez az oka, hogy a túlságos sok élelemmel, de kevés üres léppel betelel

tetett családok a következő évben nem bírnak megnépesedni 1. Steril B. Z. 1851. 
62 1. és Baisl B. Z. 1873. 110 l.j valamint alább X. D. 12.

790 L. már Szuliányi J. Szorg. méhész 37 1., újabban Ivlopfleisch u. Kfirsch- 
ner: Die Biene u. d. Bzucht 246 jM Scholz B. Z. 1856 83 1., Obed B. Z. 1860. 83 1., 
Wernz B. Z. 1860. 218 1. Berlepsch: Die Biene III. Autl. 105 1, Baist B. Z. 1874. 155
1., Vogel: Die Hgbiene 1880. 377 1. L. Huber: Die neue nützl. Bzucht X. Auíl. 126 
1. és Isaac B. Z. 1892. 69 1. t *
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mert ha az elöregedett lépek közé újat függesztünk, csakhamar petéket 
találunk benne, mig a szomszédosak üresen maradnak.

Ha pedig a munkáslépek között herelépek állanak, sőt, még csak 
ha ugyánazon a lépen is a heresejtek nagyobb területet foglalnak el,
— különösen kora tavaszszal — igen hátráltathatják a szaporítást, 
mert az anya nem szokott a fészekben hézagot hagyni, midőn tehát 
a hímek szaporításának időszaka előtt heresejtekbe ütközik, ha ugyan 
ki nem kerülheti azokat, csak bizonyos vonakodás után lát betölté
sükhöz,7"1 a mi már magában is hátráltatja őt haladásában.

Ugyanebből a tekintetből sok függ egyszersmind a lépek kiter
jedésétől, egymással való összeköttetésüktől és attól is, hogy miké
pen jut hozzájuk az anya; minél nagyobb szakadatlan táblákat képez
nek, vagy minél közve tétlenebb összeköttetésben állanak egymással az 
építmények és minél könnyebben léphet át az egyikről a másikra a 
petéző anya, annál szabadabban halad a szaporítás is,733 különösen 
ha lefelé, — a merre maga az anya is leginkább igyekszik, — semmi 
sem áll útjában; oldalaslag csak akkor terjeszkedik a fészek, ha lefelé 
nincsenek a méhek által elfoglalva e lépek, vagy általában, ha ebben 
az irányban valami gátolja azt733

Ha pedig az anya csak bizonyos kerülővel, vagy akadályokon 
át juthat az egyik lépről a másikra, a szaporítás még inkább hátrál
tatva van.

Egyetlen, bepecsételt mézet tartalmazó lép is föltartóztathatja a 
petéző anyátBsőt a közbeeső, — bár beépített, — keresztfákon is 
csak vonakodva szokott áthaladni.154

Legkevésbbé hajlandó pedig az anya a talajra leszállani, vagy 
keskeny réseken, szűk sikátorokon, hidegebb tárgyakon áthaladni, 
vagy általában arra venni útját, a merre a munkás népség ritkásan 
van; 7 05 ha azonban a fészek megtelt és a hőmérséklet elég magasan

191 L. Kleine B. Z. 1858. 219 1. és Berlepsch: Die Biene III. Aufl, 93 1.
793 L. Vogel B. Z. 1879. 12 1. Ez az oka, hogy a hideg építmények között job 

ban szaporodnak a méhek, mert ha az építmények melegek, csak lépről-lépre 
terjeszkedhetik tovább a hasítás. L. X. 2. 31 *

793 Dzierzon B. Z, 1846. 72 1., 1855. 236—237 I., ezért szaporodnak jobban az 
álló kaptáraiéban a méhek. ,

791 L. Dzierzon B. Z. 1848. 185-186 1., 1854. 28 1. esHierlepsch B. Z. 1865. 136
I., valamint Die Biene III. Aufl. 358 1. Ebből a tekintetből kifogásolták némelyek,
— így Dzierzon B. Z. 1855. 236—237 és Dathe B. Z. 1868. 80 1. — a keretes építmé
nyeket, a mi azonban el ne idegeilítsen tőlük senkit, mert a mellett, hogy ezekkel 
sokkal könnyebb az elbánás, a méhek szaporodását sem akadályozzák annyira, 
hogy ebből a tekintetből elvetendők volnának,

795 Dzierzon Bírd. 1855. 116 és 148—149 1., a teszek terjeszkedésének útjába 
tehát nem szabad ily akadályokat gördíteni.
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áll, a család pedig oly népes, hogy az egész lakást elfoglalva tartja : 
épen nem ritkaság, hogy túlteszi magát mindezeken és átmegy a szapo
rítással a mézkamrába is,796 a honnét a föntebbi akadályok valame
lyikének közbevetésével szoktuk őt a gyakorlatban távol tartani.

Bármily kedvezők legyenek is azonban mindezekben a tekinte
tekben a viszonyok : ha élelmük nincsen, nem szaporodnak a m éhek; 
kétségtelen tehát, hogy a szaporodásnak, ha ugyan nem elsőrendű, 
nem is az utolsó tényezője

5. A z élelem] a mihez — mint tudjuk — leginkább alkalmaz
kodik a szaporodás; 797 vagyonos családok, még ha minden más 
tekintetben egyenlők is viszonyaik, mindig jobban szaporodnak, mint 
a szűkölködők.

Az élelem azonban nem csak mennyiségével, hanem minőségé
vel is befolyásolja a szaporítást; mig a méhek régi sűrű mézet fogyasz
tanak, nem szaporodnak úgy, mint ha már friss mézet és virágport 
gyűjtenek; különösen a híg méz az, a mi leginkább előmozdítja a 
szaporodást; 798 ennek oka pedig dr. Dönhoff szerint az volna, hogy 
ezt hamarább emészti az anya, a gyorsabb anyagcsere pedig meg
követeli, hogy több plasticus táplálékot is vegyen magához, a mi a 
peték fejlődésére nem maradhat befolyás nélkül.799

Ha azonban valahol, itt leginkább beválik a közmondás, hogy 
a sok a jóból is megárt, mert az élelem csak addig mozdítja elő a 
szaporodást, mig nagyon fel nem halmozódik ; ellenkezőleg, — elfog
lalván a sejteket, — épen akadályoztatja azt.800

Ez az oka, hogy a szaporodás sokkal nagyobb arányokat ölt, 
ha az élelem nem annyira bő, mint inkább állandó, és hónapokon át 
mindig annyi, hogy szabadon hasíthatnak a méhek ; csak hogy ily 
körülmények között őszszel ugyan népesek, de általában szegények 
maradnak.

Leginkább korlátozza pedig a hasítást, ha igen korán, már május 
elejével, — vagyis elébb, semmint a fészek jobban kiterjeszkedhetett 
volna, — megtelnek az üres sejtek mézzel; ily családok önmagukra 
hagyva, nem bírnak többé megnépesedni, sőt ha később nincs mit

m L föntebb X. 2., * úgy Dathe B. Z. 18G4. 8 1. * alatt és Morbitzer
B. Z. 1867. 221 1.

191 L. föntebb VIII. 6 298 *
296 Ehrenfels Die Bzucht 1829. 192 1., Dzierzon B. Z. 1815121 Lés lienenfrd. 

1854. 95 1., úgy Berlepseh Die Biene III. Aufl. 398 1, ha tehát felhígított mézzel 
gazdagon etetjük a méheket, igen előmozdíthatjuk szaporodásukat 1. Dzierzon 
B. Z. 1857. 109 1. és Berlepseh : Die Biene III. Aufl. j 06 1.

799 B. Z. 1859. 150—151 I.
899 Dzierzon B. Z. 1878. 30-31 1.



gyűjteniök, elfogyasztván élelmi készleteiket, vagyonilag is lenyo- 
morodnak.801

A külső viszonyok közűi nagy befolyással van a szaporodásra
6. A hőmérséklet, mert habár a fiasítás kemény hidegben is 

megindul,|nagyobb terjedelmet csak akkor ölt, ha az idő melegszik; 
egyrészt, mert a hő közvetellen befolyással van a fiasítás fejlődésére,802 
sőt már a peték képződésére i s ;8 3 másrészt és különösen pedig, mert 
a méheknek most már nem kell oly szorosan összehúzódniok, hogy 
a szükséges hőt föntarthassák, tehát a fészek is jobban terjeszkedhetik.

Ez az oka, hogy meleg napos oldalakon jobban szaporodnak,804 
tehát hamarább is rajzanak a méhek.805 Különösen fontos a külső 
hőmérséklet ott, a hol vagy a kaptár nem melegtartó, vagy a család 
gyönge; általában pedig abból a tekintetből is, hogy a méhek röpköd
hessenek és ha mást nem is, legalább vizet gyűjthessenek; de a fiúsí
tást tápláló és a kikelt fiatal méhek is ki kívánkoznak a lakásból, hogy 
ürülékeiket letehessék,800 mindez pedig hidegben lehetetlen volna.

Népesebb kaptáruk ugyan a tavaszi első kiröpülés előtt is sokat 
szaporíthatnak, de a középes erőben telelt családok már csak ez 
után látnak nagyobb buzgalommal a hasításhoz, a gyengébbek pedig 
csakis a röpködés megindűltával kezdik azt.807

Már e két utóbbi tekintetből, de — úgy látszik — ezeken kivfíl 
is nagy befolyást gyakorol a szaporításra egyszersmind

7. Az évszak és az időjárás.
Éghajlatunk alatt leghajlandóbbak a méhek a Hasításra kora 

tavaszszal és mintegy junius végéig; innét kezdve, bármily meleg az 
idő és bármily bőven van élelmük, csökken a szaporodásra való 601 * * 604

601 Észrevette ezt már Spitzner 1. Korbbzuclit III. Aull. 154 és 215—246 1., 
ugyanígy Káló P. A méhtart. ni. 70 I., Mussehl pedig tudta ennek okát is 1. Vollst. 
Anweisung z. Lüftgs. Bzucht 1837.13 — 141., ugyanígy Stern B. Z. 1853. 38 1., és Kiss 
J. Népszerű méhész kv. 97 1. Hasonló esetekben tehát a felesleg mézet el kell 
szedni a méhektől és annak helyébe üres lépeket adni, a mi szintén egy gyakor
lati szabály.

802 L. föntebb 507—508 1.
B«3 Hogy mily nagy befolyással van a hőmérséklet a szaporításra, tanúsítja 

dr. Dönhoff egy kísérlete, mely szerint a magasabb,;!- 35—40 Rfok melegnek ki
tett anya csakhamar megkezdte a petézést, de a min 20 fokra szállíttatott 
le a hő, ugyanoly hamar be is szüntette azt 1. B. Z. 1856. 186 1.

604 Dzierzon Bíenfrd. 1855. 97 1.
*«» L. alább XI. 1.
5°» L. alább XIII. 7.
t0; L. Gundelacli Naturgesch. 55 1., dr. Voigt B. Z. 1851. 134 1., úgy Dzierzon 

Bienenfrd 1854. 95 és 1555. 1,0 1. B. Z. 1802. 1 1. és Rationell Bzucht 1878. 264— 
265 I., valani nt Berlepsch Die Biene III. Anti. 368 1.

804
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hajlandóság.808 Augusztus végével többnyire már csak azokban a 
kaptárakban van Hasítás, a melyek vagy későn váltottak és illetve 
nyertek anyát,80’ vagy bármi oknál fogva legyengült a család és így 
a szaporodás kívánatos;8,0 a szeptemberben termékenyűlt anyák 
azonban — ha nem mézelnek a méhek — közönségesen csak a követ
kező évben kezdik meg a szaporítást és pedig rendszerint korábban 
a többieknél.811

Október végével általában megszűnik a szaporodás és újév előtt 
meg sem is indúl újra; 812 Közép-Európában a népesebb családoknak 
3, a középszerűeknek 4, a gyöngébbeknek pedig 5 hónapig nincs hasí
tásuk 813 de már hazánk déli részében is, legalább 14 nappal rövideb- 
bek e szünetek.

Rendkívüli körülmények között azonban találhatunk késő ősz
szel, sőt egész télen át is hasítást; 814 nevezetesen nem ritkaság ez oly 
családoknál, a melyek késő őszig híg mézzel tápláltattak,815 vagy 
gyakrabban háborgattattak, általában pedig azoknál, a melyek nem 
élveztek teljes nyugodalmat;810 ígyatúlnépescsaládok rendszerint,817 
igen enyhe,818 vagy szigorú telekben pedig a nem épen túlnépesek is 
igen rövid szünetet tartanak a hasításban,819 mert az első esetben a

®8 L. Berlepsch B. Z. 1853. 178 1. dr. IlanffB. Z. 1855. 156—157 1.
809 Dzierzon Bírd. 1855. 180 1. B. Z. 1872. 66 cs 1873 212 ljj Berlepsch B. Z. 

1855. 262 1. és O. Rothe Korbbzucht III. Aufl. 36—37 1.
810 L. Dzierzon B. Z. 1851. 10 1. és 1853. 17 1.
811 Dzierzon B. Z. 1857. 109—110 1,1861. 14—15 1., 1872. 66 1., 1880. 62 1. és 

1892. 15 1., Vogel B. Z. 1874. 123 -124 1„ úgy Berlepsch: Die Biene III. Aufl. 98 1. és 
Ziebolz B. Z. 1883. 244 1., a késő őszszel termékenyűlt anyák megítélésében tehát 
különösen óvatosnak kell lennünk.

812 Már Reider: Das Bienenbüchlein f. Jung. u. Alt. 35 1., újabban Witzthum 
Monatsbl. 1839. 20 1., Gundelach: Naturgesch. 47 és 55 1., Kaden B. Z. 1852. 202— 
203 1. és Berlepsch: Die Biene III. Aufl. 106 1.

813 Dzierzon B. Z. 1853. 17 1.
814 Én novemberben igen sokszor, 1886 bán pedig több kaptárben nyílt 

hasítást is találtam; Wurster deczemberben és januárban, Vollst, Anleitg. etc 
1804. 91—93 1., úgy Stöhr Monatsblatt 1842. 149—150 1. és Hoffmnun B. Z. 1851. 
711,; Reamnur Physical. oec. Gesch. d. B. 345 1, és M. Debeauvoys Guidede 1’ api- 
cult. 1863. 23 I. januárban, Scholtisz pedig egész télen át talált hasítást 1. B. Z. 
18j2. 150 1.

8l5‘ Baist B. Z. 1872. 59 1. Késő őszszel tehát nem gazdaságos a méheket híg 
mézzel feljavítani, mert nagy részét hasításra használják fel.

818 Dzierzon B. Z. 1857. 109 1. és Berlepsch: Die Biene III. Aufl. 106 1.
311 Gundelach: Naturgesch. 55 1.
8,8 Már Christ; Anweisung Z. Bzucht 1809. 41 1., Mussehl: Vollst. Anwei- 

sung z. Lüftbzucht 154 1., Kirsten: Vollst. Anweisung z. Betr. d. Bzucht 1837. 1611. 
és Berlepsch B. Z. 1853. 179 1.

81 Klopfieisch és Kürschner az 1829/30-iki rendkívül szigorú télen már 
januárban a fejlődés különböző fokán álló hasítást találtak !. Die Biene u.d. Bzucht

52



meleg, a másodikban pedig a nagy hideg miatt ezek is nagyobb tevé
kenységben vannak.920

Hogy végre az időjárás is befolyással van a szaporításra, az két
ségtelen ; legalább rég tudvalevő dolog, hogy a nedves meleg idő 
különösen kedvező arra, mig szárazságban, — bár különben ugyan
azok volnának is a viszonyok, — kevésbbé szaporodnak a méhek,821 
a minek különben meg van a maga természetes oka is, mert nedves 
időben hígabb a nektár, a készletek pedig nem szaporodnak oly 
gyorsan, hogy megszoríthatnák a fészket.

Ezeknek előrebocsájtása után felkereshetjük az anyát, hogy 
fogalmunk legyen arról is, hogyan rakja le a petéket.

A befiasítás alá került lépen 10—13 munkásból álló udvarától kör
nyezett anya, mielőtt a petét letenné, betekint a sorban következő sejtbe 
és — valószínűleg csápjaival is tapogatózva, — meggyőződik róla, 
hogy váljon tiszta és üres-e az.

Ha igen, úgy kissé előbbre lépve, farral fordul a sejtnek és két 
hátsó lábára támaszkodván, felemelt farát a sejtbe süllyeszti; midőn 
pedig 3—4 másodpercz múlva kiemeli azt, a pete már a sejt fenekén 
van, az anya pedig tovább halad, hogy ugyanezt ismételje napjában 
2—3000-szer.923

Ugyanígy rakja le a hímnemű petéket is ; hogy ezeket csak úgy 
hullatná a sejtekbe,928 az már csak azért is lehetetlen, mert a sejtek 
vízszintesen fekszenek.

Egy-egy pete letétele mintegy 10—15 másodperczet vesz igénybe 
s ha a petézés folyamatban van, csekélyebb okok által meg sem is 
hagyja magát az anya zavartatni.824

1836. 152—153 1., ugyanígy Pethe F. A méhtenyésztés sat. 1816. 222 1., Braun B. Z. 
1848. 149 1. és Dzíerzon is B. Z. 1882. 41—42 1.

820 így Stachelhausen B. Z. 1882. 16.) 1., Dzíerzon B. Z. 1887. 15 1. és Alberti 
Dic Bzucht im Blatterstocke 1889. 17 1. A téli Hasítás azonban mindig káros a 
méhekre, Dzíerzon Bienenfrd. 1854. 93—94 1., B. Z. 1855. 170 1. és 1857. 109—110 1.

881 Már Aristoteles : Hist. Animál. L. V. C. 22. 948—949 1., újabban dr. Dön- 
lioff B. Z. 1859. 1501.

822 L. Réaumur: Physical oec. Gesch. d. B. 200—202 1., J. Ch. Hirsch : Die 
Bzucht 1773. 58—59 1., Kl’ünitz: Das Wesentl. dxJBgescli. u. Bzucht. 1774. 150— 
152 1., Spitzner: Korbbzucht III. Auíl. 49—50 1., ftckre&t I.)ie Bzucht Th. I. 1808. 
51 1., Klopfleisch u. Kürschner: Die Biene u. d. Bzucht 20 1., Ratzeburg: Die 
Hgbiene 1832. 17 1., Gundelacll: Naturgesch. 3 és 42—43 I., Dzierzon B. Z. 1851 
93 1., Busch: Die Hgbiene 89 1. és Berlepsch: Die Biene III. Aufl. 71—75 1.

828 jgy dr. Rodiczky J. Elméi, és gyakori, méhészet I. 25 1.
824 Keretekre berendezett kaptárokból kivehetjük a keretet, ímelyS az anya 

petéz és a napon vizsgálhatjuk, a nélkül, hogy ez az anyát zavarná, 1. Dzierzon B. 
Z. 1853. 110—113 1. és Busch B. Z. 1854. 209 \.
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Minden 6 — 8 pete letétele után rövid pihenőt tart az anya, miköz
ben a környező méhek etetik, csápjaikkal hízelegve simogatják és 
minden mozdulatát figyelemmel kisérik ; ha megindulj helyet csinálnak 
neki, hogy szabadon haladhasson,B-5 ha pedig megállj megállapodik 
környezete is és nyugodtan várja be, mig folytatni kezdi a peték 
lerakását.820

Hogy az anya a teljesen ki nem épült sejtekbe is tojik, a királyi 
bölcsőket pedig csakis kiépülésük előtt tölti be, azt már tudjuk.8'27

Ámbár a szaporítás, — tekintettel a szűz nemző képességre, — 
független a párosodástól, a nemi ösztön kielégítése mégis — úgy lát
szik — befolyással van a szaporításra, mert a nem párosodott anyák 
nem csak későbben kezdik a fiasítást, hanem soha sem is tesznek le 
annyi petét, mint a melyek párosodtak, még ha valami oknál fogva 
el is vesztik képességüket a munkások szaporítására.825 * 827 828

Néha — úgy látszik — beteges visszatarthatatlansággal mennek 
el az anyától a peték, mert egész csoportokban rakja a sejtekbe, vagy 
elhullatja azokat; 820 ily esetekben állítólag nem is termékenyűlnek a 
peték, mert ha ugyan kifejlődnek, hímek válnak ki belőlük.B

A bajnak oka valószínűleg valami desorganisatiója az ivarszer
veknek, a mi többnyire halálos is.

Máskor ismét rendellenes szünetek állanak be a peték lerakásá
b a n ;931 hogy ml az oka e ritkább bajnak, nem tudjuk, valószínű

825 L. Sickler: Die Bzucht Th. I. 1808. 51—52 I., úgy Unhoch : Anleitg. z. w. 
Keuntn. d. B. Th. II. 1824. 34—35 1.

828 Midőn régi könyvekben olvastam ezt, — 1. Th. Wildmann: Abliandl. v. 
Wart. d. B. 1769. 25 1., Káló P. A méhtarlás m. 25 1., úgy Fuckell Meinl Bzucht II. 
Ami. 52—53 1,1 -Mnem hittem, mig saját, szememmel meg nem győződtem róla, 
hogy a rajzok, a melyekben ezt — dr. Magerstedt Dér prakt. Bvater III. Auíl. 189 
1. és L. Huber: Die neue nutzl. Bzucht X. Auíl. 54 1. stb. feltüntetik, csakugyan 
hűek, kivéve természetesen a méhek rajzait, mert ezek nagyon is hűtlenek.

827 L. föntebb 289 1., úgy Scholtisz B. Z. 1852. 101 1. és Berlepsch Die Biene 
111. 417 1.

888 Dr. Dönhoff B. Z. 1858. 74 1., kivéve a végső kimerülés esetét, a midőn 
ezek is gyéren raknak petéket 1. Berlepsch B. Z. 1853. 179 1. és Die Biene III. 
100-101 1.

8SS L. Fuckel: Meine Bzucht II. Auíl. 73 1., Baldenstein B. Z. 1848. 122—123 és 
129—130 1., úgy Waschbichler B. Z. 1850. 51 I. és Dzierzon B. Z. 1851. 100 1.; 
Allgem. Land- u. Forstwirtsch. Ztg. v. dr. Arenstein 1854. 25 sz. után B. Z. 1855. 
220 1., Esch B. Z. 1864. 203B204 1. és Ka H z  B. Z. 1884. 281 I.

ásó Hogyan győződtek meg azonban erről az illetők, az az ő dolguk, mert a 
kísérletek, melyeket Fuckel hozott javaslatba B. Z. 1856. 102— 104 1. és Hofmann 
foganatosított 1. B. Z. 1859. 44—45 1. nem sikerültek.

882 L. Dathe B. Z. 1867. 6—8 1., úgy Seibert B. Z. 1884. 216 1. és Ludwig E. 
Méhészeti Lpk. 1894. 69 1.

52'
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azonban, hogy egynél több oka lehet, mert néha múló, néha pedig 
ismételve jelentkezik, mig végre az anya is elvesz.

A rendellenes szaporításnak azokat az eseteit, melyekben az 
anyák vegyest rakják a hím- és nőnemű petéket, már ismerjük.832

Ha a szaporítás időszaka lejárt, a királynő népe közé vonúl 
vissza és legörömestebb tartózkodik a fürtbe húzódott méhek közép
pontjában, a hol nem csak a meleg legnagyob, de minden veszedelem 
ellen is legjobban biztosítva van; a fürt felszínén csak a rajokban és 
ezekben is csak addig marad, mig a raj szorosabban össze nem 
húzódott.

Ha az anyát népétől különválva, a kaptár valami félreeső részé
ben találjuk, bizonyosra vehetjük, hogy népével, ez pedig ő vele már 
nem törődik; bízvást meg is ölhetjük, mert legközelebb úgyis 
elpusztulna.833

Termékenyűlés előtt igen fürgék, mozgékonyak az anyák, elöre
gedve azonban nehézkesek s ha körmeik hiányzanak, könnyen lehul
lanak az építményekről; 934 különben pedig igen félénkek, s ha zaklatjuk 
őket, a méhek közé !úrakodván, eltűnnek szemeink elől.935

Most pedig lássuk az anyát a szabadban, a hol — mint tudjuk — 
csak a rajzás és párosodás adtaiméval találkozhatunk vele ; minthogy 
pedig a rajzás alább külön fejezet alatt van tárgyalva :

8 .  A  k i r á l y n ő  n á s z a
az, a mi elébbvaló alkalmat ad erre.

A méheltnél a királynő násza ünnepélyes, de a legválságosabb 
esemény, mert ettől függ a család fönmaradása vagy elpusztúlása; 
és a méhek maguk is tudni látszanak ezt, mert talán semmi körülmé
nyek között sem izgatottabbak, mint midőn királynőjük nászkirán- 
dúlásait tartja.836

E nagyfontosságú nász ugyanis abban különbözik más uralkodók 
nászától, hogy mig ezeknél az égben kötött frigy a földön consummál- 
tatik : a méheltnél a foganatba menetel sem a földön, hanem az égben 
— igazabban a levegőben — történik, ez pedig nem csekély ltoczká- 
zattal jár, mert, ha a párosodás a rajzás alkalmával végbe nem megy, 
a mi, úgy látszik, kizárva nincsen: 837 a fiatal arának néhány léguta
zásra kell vállalkoznia.

L. föntebb 293—294 1.
““ íg y  o. Rothe is: Korbbzucht III. Aufl. 41 1.
884 A királynőkre tehát minden műveletnél különös ügyelettel kell lennünk.
835 Berlepsch B. Z. 1854. 20 1. és M. Debeauvoys Guide de l’apicult. 31 1.
836 L. föntebb 477 1. 234 *.
837 Vogel ugyan lehetetlennek tartja ezt 1. B. Z. 1892. 20—21 1., minthogy 

azonban tapasztaltak ilyesmit már Klopileisch és Kürschner: Die Biene u. d. Bzucht
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Maga a nász, bár kihirdetésre szükség nincsen, — épen úgy, 
mint az embereknél, többrendbeli körülményektől függ és szó sem 
lehet róla addig, mig a trónkövetelő versenytársnők láb alól el nem 
tétettek ; 933 ádventtől húsvétig pedig még dispensatióval sem történ
hetik meg, mert elengedhetetlen feltétele a csöndes és meleg idő.

Ezektől eltekintve, leginkább függ az a fiatal infánsnő testi fejlő
désétől. mert a jó l fejlődöttek — mint már tudjuk — rendesen hama
rább tartják meg nászukat, mint a hitvány, csenevészek.839

De nagy befolyása van erre a családban uralkodó szellemnek, 
különösen pedig a tevékenységnek is ; 840 ha a méhek mézelnek, épít
keznek, vagy hasításuk van, a fiatal infánsnők párosodása is hamarább 
történik, mintha tétlenül vesztegelnek;841 így, már az utórajokban is 
hamarább, mint a lerajzott kaptárukban,843 a melyekben építkezésre 
szükség nincsen.

Végre: irányadó e tekintetben az is, hogy mennyire kívánatos 
a család szaporodása, mert tavaszszal és a gyengébb kaptárokban is 
hamarább következik be a párosodás, mint ősz felé, vagy a hol a család 
egyébként is népes.843

50—52 1., Baldenslein B. Z. 1851. 99—100 1., Kiss J. Népszerű méhész kv. 511., Klip- 
stein B. Z. 1807. 201—203 1., Deichert B. Z. 1878. 190—197 1., úgy bizonyos O. L 
Bienenwirthsch. Ctrlblatt 1882.192—193 1., megmaradhatunk a mellett, hogy ez is 
lehetséges; ugyanígy Dzierzon B. Z. 1845. 119 1. és 1878. 206 1., valamint Warnken 
B. Z. 1889.17-18 1. és Wachs B. Z. 1892. 213 1.

838 L. Kirsten: Vollst. Handb. d. Bzucht V. Aufl. 38 1., Dzierzon: Nachtrag z. 
Th. u Prax. 4 1, úgy B. Z. 1878. 206 1. és 1883. 66 1., Liebe B. Z. 1857. 142 1., Vogel 
B. Z. 1857. 233 1., 1872. 273 1. és 1874. 112 1., Frank B. Z. 1869. 15—16 1., Berlepsch: 
Die Biene III. Aufl. 60 1. és L. Huber Die neue nfitzl. Bzucht X. Aufl. 7 1. és igen 
helyesen, mert a termékenyűlt, nehézkes anya már alig bírna versenytársnőjével 
sikeresen megküzdeni. Arra azonban több példa volt, hogy a kiöregedett anya 
mellett párosodott a fiatal, — legalább mindazokban az esetekben, a melyekben 
két anya, egy idősebb és egy fiatal van a családban, ennek kellett történnie, — 1. 
alább D. 13. és úgy látszik, nem hátráltatja a párosodási az sem, ha a másik anya 
el van zárva 1. Vogel B. Z. 1857. 233 1. Die IIgbiene 1880. 177 1. és B. Z. 1886. 163 1. 
az idős vagy elzárt anyát tehát nem tekinti versenytársnőjének a fiatal infánsnő.

839 L. föntebb IV. 1. 10 *.
S4» Dzierzon B. Z. 1872. 270 1. és Vogel B. Z. 1874. 110—115 1.
841 így már Szuliányi J. Szorg. méhész 7—8 1., újabban Dzierzon B. Z. 1848, 

54 1., 1873. 213 1., 1885. 62 1. és Miller B. Z. 1853. 29 1., igen természetesen, mert a 
méhek ilyenkor több plasticus táplálékot vesznek magukhoz és az anyát is gaz
dagabban élelmezik, sőt Dzierzon tapasztalta, hogy egy kevés mézet fecskendezve 
a kaptárba, rá is lehet bírni az anyát, hogy nászát nyomban megtartsa 1. B. Z. 
1873. 213 1.

842 L. Wernz B. Z. 1858. 54 1. Dzierzon B. Z. 1869. 302 1., 1873. 213 1. és 1890. 
2801. Stahala B. Z. 1877.270-2721. Vogel B. Z. 1872. 273 és 1874. 112—113 1.

843 O. Rothe: Korbbzucht III, Aufl. 27 1. és B. Z. 1864. 140—141 1., valamint 
Krasicki B. Z. 1873. 70 1.
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Hogy a párosodás előjátéka a lakásban kezdődik,844 vagy hogy 
arra a családban jelenlevő hímek is valamelyes befolyást gyakorol
nának, 816 nem valószínű, mert ha egyetlen hím sem volna is a család
ban, a párosodás épen oly hamar bekövetkezhelik, vagy ugyanoly ké
sőre maradhat, mint a hol ezer számra vannak a hímek; 846 az pedig, 
hogy mielőtt az összes hasítás elhagyta volna bölcsőjét, a fiatal infanső 
nem párosodik,847 848 üres képzelődés.

Mindezekhez képest bekövetkezhetnek a nászkirándúlások már 
2-od,84S 3-ad napon; 849 de késhetnek 5—6 napig,850 sőt tovább is, 
addig, mig a családi nyugalom beálltával gazdagabban élelmezett 
infánsnő nemi ösztöne felébred, érezni kezdi, hogy nő és terméke- 
nyűlésre vágyik.851 852

A királyi arának ez az állapota külsőleg is felismerhető jelekben 
nyilvánül; mozgásaiban élénkebb, nyugtalanabb lesz és helyét nem 
találva szaladgál, feltűnő igyekezettel a röpülő lyuk felé,862 miközben 
altestének záró lemezei majd szétnyílnak, majd összecsukódnak és a 
méhek, — mintha csak értenék ezeknek jelentőségét. — annál nyug
talanabbak lesznek, minél közelebb jut anyjuk a röpülő lyukhoz; 
néha játékot kezdenek, de ha az anya nem indúl, beszüntetvén azt, 
visszahúzódnak.853 854

Ha e jeleket látjuk, a királynő násza a küszöbön áll, és, ha ugyan 
már az nap ki nem röpülne, a következő első kedvező napon, dél 
előtt 11 órától délután 3—4 óráig megfigyelés alatt tartva a kaptárt, 
tanúi lehetünk a nászünnepélynek.

Alkalmas idővel, dél felé, az előző nap játéka újrakezdődik; 
midőn pedig a herék is megindúlnak és gondtalan döngicsélésük a 
munkások százezreinek vidám zsongásával harmonicus légköri zenévé 
olvad : a fiatal ara is elhatározza magát a nászkirándúlásra.864

844 így Morlot: Die Bzucht 13-15 1.
845 így L. Huber B. Z. 1872. 271 1. és Krasicki B. Z. 1873. 71 1.
846 Vogel B. Z. 1874. 111 1.
«47 jgy Fuckel: Meine Bzucht II. AuÜ. 58 1. és Köster B. Z. 1883. 109 1.
848 Braunéi- B. Z. 1873. 241—242 1.
849 Berlepsch u. Vogel: Die Bzucht 1875. 104 1.
850 Szuhányi Szorg. méhész 7 1.
881 Dzierzon B. Z. 1872. 270 I. és Rationell. Bzucht 1878. 12 1., úgy Berlepsch 

Die Biene III. Aufl. 60 1., Kedvezőtlen idővel pedig késhetik a párosodás 14 napig 
sőt tovább is 1. Janscha: Abhandl. v. Schwármen d. Bienen 86 1. és Stahala B. Z. 
1873. 270-272 1.

852 Coliin: B. Z. 1872. 71—72 1. és L. Huber B. Z. 1872. 272 1.
Gundelach Naturgesch. 101 1., Vogel B. Z. 1861. 40 1., 1874. 110 1. és Die 

Hgbiene 1880. 177 1., valamint Berlepsch: Díe Biene III. 60 1.
854 Janscha: Abhandl. v. Sdrwárm. d. B. 861., Gundelach: Naturgesch. 1011.
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Valamint azonban a menyasszonyok egyike bátran mondja ki 
az »igen«-t, mig a másik alig meri azt elsuttogni: úgy a fiatal infánsnők 
sem tartják magukat egyformán ; a melyik szemesebb, a mint meg
jelenik a röpülő lyukban, azonnal fel is röpül, a tartózkodóbb 
azonban gyakran visszahúzódik és bele telik 7tóra is, mig újból a 
röpülő lyukban van, de még mindig haboz, nyugtalanúl szaladgál a 
méhek között, mig végre erőt vesz rajta a nemi ösztön és szár
nyakra kel.855

Ez az első kiröpülés azonban még nem a párosodás, hanem kö
zönségesen csak tájékozódás czéljából történik, mert a fiatal infánsnő 
csak a lakás közelében röpköd és néhány perez múlva visszavonúl 
abba.856

Nem soká kell azonb n várakoznunk, hogy újra a röpülő lyuk
ban lássuk őt; most már ismeri erejél, ismeri lakását, tehát habozás 
nélkül veti magát a szabad levegő karjai közé, hogy kiválassza vőle
gényét a kérők közűi, a melyek csapatostól indúlnak utána, egymással 
versengve, mig valamelyikük utolérheti a menyasszonyt.867

Eközben a méhek, — bár tudni látszanak, hogy anyjuk vissza
tér,— nyugtalanúl viselik magukat; sűrű sorokban foglalják el a 
röpülő lyukat és erősen zúgnak; a játék, mely már az anya kiröpü- 
lését megelőzte, egyre tart s ha csillapszik is, nem szűnik meg elébb, 
semmint az anya visszatért.858

A további kirándúlások alkalmával már kevésbbé törődnek 
anyjuk távoztával a méhek, mert sem nyugtalanságuk nem oly nagy, 
sem a játék nem oly élénk.859

A termékenyűlés ugyanis ritkán sikerűi az első nászúttal 860 s a ki
rándúlások még ugyanaznap többször ismétlődhetnek801 és alkalmas 
idővel mindaddig tartanak, mig bekövetkezik a szerencsés pillanat,

Dzierzon B. Z. 1845. 119 I., Bienenfrd. 1854. 58 1., B. Z. 1854. 88 1., Oettel: Klaus IV. 
Aull. 36 1,, Handwörterbuch f. Bfrde 1867. 16 1., Berlepsch Die Biene III. Aufl. 60 1. 
és L. Huber: Die neue nützl. Bzucht X. Aull. 8 1.

8íS L. Gundelach Naturgesch. 101 1., Rothe B. Z. 1850. 163 1. és Vogel B. Z. 
1861.401.

858 Humel: Gemnütz. Arbeiten d. churf. sachs. Bgesellsch. Oberlausitz 1773. 
Bd. I. 66 1., újabban Rothe B. Z. 1850. 163 1.

8«  L. Huber B. Z. 1872. 272 1.
rt Janscha: Vollst. Lehre v. d. Bzucht 1775. 52 1., Klopfleisch u. Kürschner 

Die Biene u. d. Bzucht 49—50 1., dr. Magerstedt Dér prakt. Bvater III. Aufl. 226— 
2271., O, Rothe Korbbzucht III. Aufl. 24—25 1., Dzierzon B. Z. 1854. 88 1. és Berlepsch 
Die Biene III. Aufl. 59-60 1.

889 Öettel B. Z. 1846. 5 1. és L. Huber: Die neue nützl. Bzucht X. Aufl. 8 1.
86° pr Hubers neue Beob. a. d. B. Bd. I. 15—17 I.
881 Vogel 18,54 julins 12-éu este 5'/a órakor, az nap már ötödször látta az 

anyát kiröpülni és 20 perez múlva a nász jelvényével hazatérni, B. Z. 1857. 279 1.,
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mely a fiatal arát termékeny anyává avatja s a fonmaradásáért ag
gódó családra áldást, szaporulatot hoz; a hímmel pedig, mely min 
dennek szerzője, a pillanatnyi kéjt életével fizetteti meg.

A nászkirándúlások 1—45 perczij tartanak; 802 ha azonban 
10—20 perez alatt vissza nem térne a királynő, feltéve, hogy el nem 
veszett, termékenyűlését bizonyosra vehetjük.803

Néha azonban igen sokáig marad el az anya, sőt voltak esetek, 
hogy szél, eső által leverve, elázva, sárosán csak másnap tért haza.801

Ily esetekben a méhek nyugtalansága, — a mi az anya vissza
tértével azonnal lecsillapszik, — nőttön n ő ; a játék egyre élénkebb 
lesz, csakhamar pedig az anyátlanság jelei mutatkoznak, s ha idáig 
jutott a dolog, az anya elveszte felett a méhekkel együtt aggódhatunk.800

Minél kifejlettebb, megtermettebb a királynő, annál hamarább 
termékenyűl; rosszül fejlődött, apró anyák termékenyűlése azonban 
igen sokáig késhetik, mert nem találván hamarjában magukhoz való 
hímet, több ízben kell kiröpülniök és így egyszersmind gyakrabban 
vesznek is el, mint azok, a melyeknek nem kell a hímekben válogat- 
niok.800

Hogy a termékenyűlés sikerüljön, csöndes időre és Berlepsch 
szerint legalább —]—16,e97 Vogel szerint 18,868 Dzierzon szerint pedig 20 
Rfok légköri melegre van szükség.860 Különben pedig maga az évszak 
nincs erre befolyással 870 és, ha csak herék vannak, kora tavasztól 
késő őszig egyaránt megtörténhetik az ; Ivnautf méhészetében 1801-ben 
márczius végével;871 Rothenál április 6. t ján termékenyűlt egy 
anya,873 nálam egy másik április 11-én; Dzierzonnál pedig október 
8-án mindazok a fiatal anyák termékenyűltek, a melyek nászútjokban 
el nem vesztek.373

Pöselnél pedig 1782 jnnius G-án d. e. 9 órától déli 12 óráig 18-szor röpült ki ugyanaz 
az anya 1. Wald u. Garten Bzncht 1781. 40 1. * alatt.

863 Gundelach Naturgesch. 98 1. és Berlepsch B Z. 1856. 231 1.
903 M. Debeauvoys: Guide de l’apicult. 1863. 16 1, úgy Berlepsch Die Biene 

III. Aufl. 60 1. és L. Hűben Die neue nützl. Bzncht X. Áufl, 8 1.
861 Dzierzon B. Z. 1854. 235 L, Berlepsch B. Z. 1856. 231 1. és Die Biene III. 50 

1., valamint Dathe B. Z. 1867. 33 1.
9" ' Kothe B. Z. 1850. 163-164 1.
800 L. föntebb 3211.
867 Die Biene III. 61 1.
338 B. Z. 1871. 257 1. és 1874. 122 1.
909 B. Z. 1862. 3 1. és 1873. 212—213 1.
978 Vogel B. Z. 1874. 114—115 1.
871 Behandlung d. Bienen 289 1.
972 B. Z. 1862. 175 1.
873 B. Z. 1872. 66 1.
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Hogy miképen történik a párosodásés termékenyűlés már tudjuk; 
mellőzve tehát ezt, figyeljük meg a királynőt, a ki özvegyül tért haza 
nászútjából és mint ilyen veszi ál az uralkodást; de teherben maradt 
és így bizalommal nézhet az ország a jövőbe.

A hazatért anyát feltűnő örömmel fogadják a méhek ; néha elébe 
röpülnek és mintegy csalogatják haza; körülveszik, szagolgatják és 
megnyugodva kísérik a lakásba.

Az anya azonban még mindig izgatottnak látszik ; altestének záró 
lemezeit játékban tartva, szaladoz a lépőkén ; néha a sejtekbe süly- 
lyeszti farát, mintha tojni akarna, vagy odafeni azt karimáikhoz, 
hogy a hímvessző kicsüngő szövetei megtapadván, a beszakadt részek
től megszabadítsa magát;*74 ha ez nem sikerűi, lábaival igyekszik 
azokat kivonni,915 végső esetben pedig a méhek szabadítják meg 
alkalmatlan terhétől.B7li

Hogy a méhek előtt az anya termékenyűlése nem marad titok
ban, az természetes; a mint a nászkirándúlások beszűntek, elkezdik 
anyjukat bővebben táplálni s ennek eredményéül beáll a peték kép
ződése, pár nap múlva pedig letételük is és ahhoz képest, mennyire 
siettetik a méhek a szaporítást, 3-ad, 4-ed, vagy 5-öd napon már 
petéket találunk a sejtekben ; 871 * * * * 876 877 de késhetik a szaporítás 8 -‘-10 napig,878 879 
sőt tovább is.

Vannak azonban esetek, hogy az anyák egyáltalán nem bírják 
magukat megszabadítani a nász jelvényétől;8711 Dzierzon egy alka
lommal márczius hóban találta az anya hüvelyében és vonta ki onnét 
az előző évi termékenyűlés alkalmával beszakadt és már egészen 
összeaszott hímvesszőt; 880 881 ha tehát a szaporítás igen sokáig késnék, 
tanácsos az anyát erre nézve megvizsgálni.

871 Gundelach Noturgesch. 93 1., Dzierzon B. Z. 1849. 164 1., 1854. 234 1., 1856.
242 1., Vogel B. Z. 1857. 279 1. és Dr. Leuckart Berlepschnél Die Biene III. Aufl.
48—49 1. Legjobban megfigyelhetjük ezt, ha a hazatért anyát egy darab lépen fel
fogjuk cs átlátszó pohárral letakarjuk.

Fr. Huber’s neue Beob. a. d. B. Bd. I. 34 és 46—47 1.
876 Látta ezt márPösel: Grftndl. u. vollst. Unterr. f. Wald u. Gart. Bzucht 

1784. 41 1. * alatt; újabban Vogel B. Z. 1857. 279 1. és L. Huber: Die neue nützl. 
Bzucht X. Aufl. 8 1.

877 L. Janscha: Abhandl! v. SclrwSrmen d. B. 87 1., újabban Dzierzon Bfrd. 
1854. 36 1. és B. Z. 1873. 213 1., Coliin B. Z. 1872. 82-84 1., Vogel B. % 1874. 123 1. és 
Berlepsch Die Biene III. 98 1.

878 Schleicher B. Z. 1873. 217—218 1.
879 M;'S Pösel: Wald u. Gart. Bzucht 1784. 42 1. * alatt; újabban Berlepsch B. 

Z. 1857. 141 I. * alatt; úgy Die Biene III. 49 1. és G. Dathe’s Lehrb. d. Bzucht IV.
Aufl. 246 1.

881 B. Z. 1845. 1201.
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A termékenyűlés jelei nem csak az anyán, — a mennyiben alleste 
megtelik, mozgásai pedig lassúbbak, kimértebbek lesznek, — hanem 
a méhek magatartásán is felismerhetők, mert minden tekintetben 
nagyobb szorgalmat fejtenek ki, különösen nagy buzgalommal gyűjtik 
a virágport; nagyobb önbizalmat tanúsítanak, ingerlékenyebbek; a 
kaptáron netán levő réseket betapasztják és a sejtek között zárt 
csoportba húzódnak össze, hozzá látván egyszersmind a hímek elűzé
séhez.331

Néha külső vagy belső okok miatt a párosodás igen sokára 
húzódik, olykor végképen el is marad és a fiatal anya, — ha ugyan 
szaporít, — csak heréket szaporíthat; Huber F,, a ki ezt felfedezte,892 
mindjárt szabályul is állította fel, hogy ha a párosodás 21 nap alatt 
meg nem történik, vagy nem is párosodik többé az anya, vagy ha 
igen, nem termékenyíti, tehát hímfíasító marad, és szabálynak tartják 
ezt sokan még most is.881 * 883

Es valóban, ha az idő tekintetében téves is e nézet, a mennyiben 
több példa van rá, hogy az anya 21 napon túl párosodott és mégis 
termékenyűlt: 884 * annyi bizonyos, hogy ha a termékenyűlés huzamo
sabb ideig késik, kevésbbé, vagy épen nem is fogékony többé az 
anya,895 akár azért, mert ivarszervei annyira összehúzódnak, hogy a 
párosodásnak physicai akadályai vannak; akár pedig, mert a nemi 
ösztön kifárad és így nem elég élénk arra, hogy a párosodásnak 
foganatja legyen.886

A mi azonban az időn túl kimaradt párosodásnak leggyakoribb 
következmenye, az, hogy az anya be nem várhatván termékenyűlését, 
megkezdi a petézést s mert most már nemi ösztöne nem jelentkezik, 
a párosodás elmarad és az anya egész életében hímeket szaporít.

881 Janscha : Abhandl. v. pchwárm. d. B. 87—88 1., Szuhányi: Szorg. méhész
8 —9 1., Chabicsovszky Apiarius syst. 75—76 1. és Kontor 1. A méhekről ifi 239—2401.

883 Fr. Huber’s iieue Beob. a. d. B. Bd. I. 55—78 1.
883 így Szuhányi J. Szorg. méhész 9 1., Ehrenfels Die Bzucht 1829. 43 és 99 1. 

Morlot: Die Bzucht 16 1., dr. Dönhoff B. Z. 1856. 220 I . J  Axthelm B. Z. 1867. 206 1., 
dr. Assnmss: Naturgesch. ul luclit d. Iigbiene 1855,.18 1.1 Grand M. Méhészeti Lpk. 
1884. 210 1. és Albu J. Méhészeti Kalauz 1887. 10 1.; —’Jyiss J. Népszerű ni. k. 51 1. 
és Semlitsch: Leltláden z. Bzucht 1850. 2 1., pedig csak 14' napra teszik ezt az időt.

884 Bcrlepschnél 34 és 36 napos — Die Biene III. 62 1., Kalbnál 37 napos B. 
Z. 1861. 92 1., Ilermanuál 46 napos B. Z. 1860. 249—250 1., — anyák még sikeresen 
párosodtak; én pedig egy lerajzolt kaptár anyját, az utolsó raj kivonulásától szá
mított 37-ik napon láttam a sikeres nász jelvényével haza térni.

981 Így Janscha : Vollst. Leltre 54 1., újabban dr. Dönhoff B. Z. 1856. 220 1., 
Axthelm B. Z. 1867. 206 1. és Walter: Unterrieht i. d. Bzucht 1893.

983 Vogel B. Z. i857. 234 1.



A megakadályozott, vagy sokára húzódó párosodás tehát min
denesetre oka lehel annak, hogy az anya hasznavehetetlenné váljék; 
hogy azonban mikor következik be ez és illetőleg, hogy mennyire ter
jed az idő, a melyen belül sikeres párosodás történhetik, azt határo
zottan megállapítani nem lehet; néha már 8-ad napon here hasítást 
találunk a fiatal anya után, máskor pedig igen későre maradt pároso
dás folytán is rendesen szaporít.

Chabicsovszky 6,687 Vogel 10 hétre teszi az időszakot, a melyen 
belül az anya sikeresen párosodhatik ; 888 Dzierzon szerint pedig, mind
addig, mig az anya annak czéljából kiröpűl, a mi nyáron mintegy 4, 
ősz félé azonban 6 hétig és tovább is tarthat, nem csak a párosodás, 
hanem a termékenyfllés is megtörténhetik,H a mi legvalószínűbb is, 
mert ha az anya a porosodásnál szükségességét nem érzi, többé ki 
nem röpül.

Minthogy pedig Berlepschnél egy 75 napos,890 Hemmannál 85 
napos,891 Dzierzonnál pedig egy augusztus 20-án kelt anya még novem
ber 3-án is kiröpűlt :89- a sikeres párosodás időszaka sokkal hosszabb 
lehet, mint gondolnánk. Vogel szerint hamarább vesztik el fogékony
ságukat azok az anyák, a melyek napról-napra röpködve keresték az 
alkalmat a párosodásra, semmint azok, a melyeket a rossz időjárás 
hátráltatott ebben,8113 a mi igen hihető is.

Annak okát pedig, hogy egyik-másik anya már 8-ad napon here- 
hasítást kezd, alkalmasint a munkás méhek magatartásában kell 
keresnünk; mert minél inkább óhajtják a szaporodást, annál hama
rább fogják bő élelmezés alá az anyát, a minek következtében meg- 
indúl a peték fejlődése és letétele is ; mig ellenkezőleg, ha kevésbbé 
törekesznek a szaporodásra, a mérsékelten táplált anya bevárhatja 
termékeny ülését.894

Ez az oka, hogy tavaszszal sokkal hamarább kezdenek a fiatal 
anyák herehasítást, mint ősz felé és ezen az alapon magyarázható meg 
az is, hogy ha az anyátlan méheknek módot nyújtunk arra, hogy 
maguknak anyát nevelhessenek, bármily jó l fejlődött legyen is az, 
könnyen herehasítóvá lesz, mert a szaporodást óhajtó méhek nem 
engednek neki időt a termékenyűlésre, hanem azonnal oly bőven

88! Apiarius syst. 76 77 1.
888 Die Hgbienc 1880. 177 i., ugyanígy Klempin B. Z. 1889. 125 1.
890 Rationell Bzuclit 1878. 15 1.
880 Die Biene III. 61 1.
88‘ B. Z. 1860. 249-250 1. és 1861. 146 1.
889 B. Z. 1859. 274—275 1.
893 B. Z. 1861. 41 1. és megokoltnak találja ezt Berlepsch is Die Biene Ili. 63 1.
894 Dzierzon B, Z. 1855. 140 I., 1859. 275 1. és 1861. 13-14 1,
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élelmezik, hogy, még mielőtt talán kiröpűlt volna, megindítja a here- 
fiasítást.895 896

Az anyák párosodásiról szólván, lehetetlen mellőznünk a kér
dést, hogy miért kell nekik a szabadban termékenyűlniök, hololt 
családjuk érdekében kívánatosabbnak látszanék, hogy ne járna az 
oly nagy koczkázattal.

A természet e rendelkezésének mindenesetre több és igen fontos 
oka lehet; 890 ezeknek egyike és legfontosabbika azonban bizonyára 
az, hogy a királynők idegen vérbő! származó hímektől termékenyűl- 
hessenelt,897 a mi a lakáson belül lehetetlen volna ; hogy pedig mi lenne 
ennek és illetőleg a rendszeres vérfertőztetésnek következménye, 
elképzelhetjük már abból is, hogy a természet inkább kitette az anyát 
az elpusztűlás veszélyének, semhogy a párosodásnak a család körében 
való megengedésével a méheket kikerülhetetlenül elkorcsosodásra 
kárhoztatta volna.

Úgy látszik, érzik ennek fontosságát maguk a méhek is, mert a 
párosodó anya nem keresi lakása közelében a hímet, sőt némelyek 
határozottan állítják, hogy idegen család híméivel hajlandóbb is pá
rosodni;898 * és legalább annyi bizonyos, hogy vegyest tenyésztve, igen 
nehéz a különböző fajtákat tisztán föntartani,900 mert a fiatal anyák 
rendszerint hímeket cserélve párosodnak,900 a mi talán a legérdeke
sebb vonás a méheknek érdekes életében.

Befejezésül, vessük fel még egyszer a kérdést: hogy

895 L. Fuckel Meine Bzucht II. Áuíl. 221 1.
896 így oka lehet ennek már az is, hogy ha a párosodás meg volna engedve 

a lakásban, a temérdek hím örökösen és olyannyira zaklatná az anyát, hogy hiva
tásának sem felelhetne meg 1. Dzierzon Kationéit. Bzucht 1878. 15 I.

Ennél is fontosabb azonban az, hogy a szabadban való párosodásnál a leg
kiválóbb szüló'k tulajdonságait örökli az ivadék, mert ha az anya gyenge, hibás, 
lehull és elvesz; a hímek versenyeznek a nőért s a pályabért a legéletrevalóbb 
érdemli ki; szóval maga a természet választja ki a tenyésztéshez szükséges anya
got és meg sem engedi, hogy az ember belé kontárkodjék a fajföntartás mun
kájába.

sói így Mehring B. Z. 1858. 134—135 1., Langstroth után Peters B. Z. 1863. 
41—42 1., úgy Krüger B. Z. 1866. 149—150 1. és Gravisnhprst B. Z. 1867. 150 1.

898 így Hamet B. Z. 1858. 187—188 1.
809 Már Baldenstein B. Z. 1851. 81 1., úgy llecklinghausen B. Z. 1868. 14 1.
900 Berlepsch szerint, a hol a sárga méhek a barnákkal vegyest tenyészt- 

tetnek, 30 esetből 29-szer hímeket cserélve párosodnak az anyák 1. Die Biene III. 
Au fi. 226 1.
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9 .  V a n - e  a  h í m e k n e k  a  n ő n e m  t e r m é k e n y í t é s é n  k í v ü l  
v a l a m i  r e n d e l t e t é s e  ?

E kérdés bizonyara meg is érdemli, hogy még egyszer foglal
kozzunk vele, minthogy helyes megoldása nem csupán a theoreticus 
kíváncsiságát elégíti ki, hanem gyakorlati tekintetből is igen fontos; 
mert ha a heréknek csakugyan van valami — habár mellékes — fog
lalkozása, úgy, daczára annak, hogy nevelésük és föntartásuk igen 
sokba kerül, mégis tűrnünk kellene őket, esetleg, ha fontosabb szolgála
tot teljesítenek, elő kellene mozdítanunk szaporodásukat is ; mig, ha 
nincs más rendeltetésük, mint a nőnem termékenyítése, úgy ennek 
megtörténte után kár nélkül pusztíthatok; sőt, minthogy az anyáknak 
csak egyetlen hímre van szüksége, korlátozandó volna szaporodásuk is, 
mert a méhek semmi mértéket nem tartanak e tekintetben és néha 
oly iszonyú, 5000-et is meghaladó számban nevelik a hímeket, hogy 
már csak ez is vagyoni romlásukat vonhatja maga után.901 *

Hogy a herék nincsenek semmi munkára hivatva, azt már munka
tagjaik visszafejlődéséből is, — a mi Réaumur figyelmét sem kerülte 
el,802 — alaposan következtethetjük.

Nem is állítja senki, hogy a heréket valamit dolgozni látta 
volna; ellenkezőleg, a figyelmesebb méhészek régen tudják, hogy nem 
dolgoznak semmit; 903 904 különösen mi is kifejtettük, hogy sem nem 
gyűjtenek, sem nem építkeznek, sem a hasítás élelmezésével nem fog
lalkoznak, sem a méheket, vagy rajokat nem kalauzolják és nem is 
képezik udvarát, vagy testőrségét a királynőnek."4

Ha pedig a méhektől várunk erre feleletet, minthogy a hímeket 
csakis fiatal anyák termékenyűlésének kilátásában nevelik és tűrik 
meg, azon túl pedig minden körülmények között elpusztítják azokat: 
félreérthetetlenül azt fejezik ki ezzel, hogy a hímeknek a nőnem ter
mékenyítésén kivfll semmi más, még mellékes rendeltetésük sincsen.

A mi nem szembetűnőleg lehetetlen és a mit ennélfogva sokan 
hisznek, sőt némelyek bizonyítani is akarnak, csak az, hogy a herék 
mellékes rendeltetése lehetne a szükséges meleg előállítása, vagy lega
lább föntartása.

Érdemes lesz tehát ezt megvitatnunk, annál inkább, mert többen 
érthetetlennek találják azt is, hogy miért utalná a természet oly 
temérdek hím szaporítására a méheket, ha azoknak az anya termé-

901 L. föntebb 55 és 85 1.
sós Physical oec. Gesch, d. B. 122 1.
903 L. föntebb 88 1. és az újabb méhészeti munkák igen kevés kivétellel.
904 L. ugyanott.
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kenyítésén kivűl semmi rendeltetése nem volna ; 905 különösen meg- 
foghatatlannak látszik pedig az, hogy miért nevelnek hímeket oly 
családok is, a melyek nem rajzanak, tehát fiatal anyák termékenyí
tésére szükségük nincsen."08

A jelenségek, a melyekre hivatkozások történtek és a melyeknek 
bizonyítaniok kellene, hogy a hímek csakugyan a meleget tartják 
fönn, a következők:

1. Hogy minél népesebb a család és illetőleg minél több hasítása 
van, annál nagyobb mennyiségű heréről gondoskodik.

2. Hogy a mely családok nem nevelnek hímeket, közönségesen 
nem is rajzanak, a miből arra kellene következtetni, hogy herék 
hiányában nem bírnak a szaporodással előre halat®,:,007

3. Hogy forró nyáron mindig kevesebb a here, mint esős, hűvöses 
idővel, midőn a meleg főn tartása ia nagyobb szükség van.

4. Hogy a beépíltetlen, tehát hidegebb kaptárukban több herét 
nevelnek a méhek, mint azokban, a melyek be lévén építve, melegebbek.

5. Hogy a herék csak a nap melegebb óráiban, tehát akkor röp
ködnek, a mikor a hasítás áthűlésétől nem lehet tartaniók.

6. Hogy a rajok kivomílása előtt kevesebb herét látunk röpködni, 
mert leköti őket a hasítás j a lerajzás után azonban megfogyván az, a 
herék is szabadabban röpködnek és végre

7. Hogy ha nincs mit gyűjteni, következőleg a munkások is 
jobban odahaza tartózkodhatnak, a feleslegesekké vált herék clpusz- 
títtatnak.SoS

A felsorolt megfigyelések helyességét senki kétségbe nem vonja, 
magyarázataik azonban kivétel nélkül tévesek, mert ma már minden 
értelmesebb méhész tudja, hogy a népesebb családok azért nevelnek 
több herét, mert hajlandóbbak a rajzásra ; hogy a mely családok nem 
éreznek erre hajlamot, hímeket sem nevelnek, sőt, hogy a heréknek 901

901 Dr. Magerstedt: Dér prakt. Bvater III. Aull. 219 1., valamint Erő és anyag 
Biichner L. után fordj Láng L. 1870. 91 1.

sóé Arbeiten dér churl saclis. Bgesellsch. i. Oberlausitz 1776. Bd. II. 2 I.
90T Jóformán innét nőtte ki magát az a nézet.is, hogy a heréflasítás kimelé- 

lésével meg lehet a rajzást akadályozni, így Janscftav. AJihandl. o. Schwarmen d. 
B. 26—27 1., Tokly Kurze Anleitg. 1773. 84 1., Erdmann'ÍIülfreich’s Anweisung z. 
Bzucht 1804. 108—109 1. és igen sokan.

sóé így jf. (i Hőfler’s Bzucht 1753.107 I., J. G. Walpurger: Dér grosse Gott i. 
kleinen 207—209 1., J. G. Krünitz Das Wesentlichste d. Bgesch. u. Bzucht 1774. 55 
1., Chabiesovszky Apiarius syst. 13 1., újabban Ehrenfels : Die Bzucht 1829.63 1., 
Morlot Bzucht 172 I., Burgtnm.it B. Z. 1845. 77 -78 1., Kettembeil Die Magaz. Bzucht 
1853. 28-30 1., fuekel: Merne Bzucht II. Aull. 84-86 I. és dr. Magerstedt Dér prakt. 
Bvater III. 284—286 1.
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befolyásuk sínes a rajzásra, mert fiasításuk kimetélésével nem lehel 
azt megakadályoztatni; hogy esős, nedves években azért nevelnek a 
méhek több herét, mert ily időjárás különösen kedvező a.rajzásra; 
hogy a beépíLLetlen kaptárait hézagainak kiépítésére többnyire akkor 
kerül a sor, midőn a megoszlás ösztöne már jelentkezik és így túl
nyomó részben lierelépekkel építik be azokat a méhek, a mi termé
szetes oka, hogy ily képtárakban több a here; hogy a hímek azért 
röpködnek a melegebb órákban, mert a hideg iránt igen érzékenyek ; 
hogy a hereíiasítás legnagyobb része csak az első raj kivonulása után 
hagyja el bölcsőjét, megelőzőleg tehát nem is mutatkozhatnak sokan 
a szabadban ; és végre, hogy a gyűjtés megszűntével azért pusztíttat- 
nak el a herék, mert a méhek lemondtak a rajzásról.

Ellenben : bizonyos az, hogy a herék épen ott és akkor vannak 
a legnagyobb számban, a hol és a mikor a meleg föntartására úgy
szólván semmi szükség nincsen és hiányzanak, midőn e tekintetben 
valami szolgálatot tehetnének.H

íg y : kora tavaszszal,' a mikor általában legnagyobb szükség 
volna a melegre, nemcsak nincsenek herék, de meg sem tűrik azokat 
a méhek, mig nyáron, midőn egyébként is elég meleg van, szintúgy 
hemzsegnek a kaptárakban.

A rajzásra való hajlandóság első nyilvánűlásával kezdődik a 
herék szaporítása; nagyobbrészt azonban — mint tudjuk — csak az 
első raj kivonúlása után, tehát akkor hagyják el bölcsőiket, midőn a 
hasítás megszűnt és a már meglevő is napról-napra kevesebb; ha 
pedig a fiatal anya termékenyűlvén, szaporítani kezd és a melegre 
szükség volna : elpusztítják a heréket a méhek és pedig annál hama
rább, minél gyengébb a család, következőleg minél nagyobb szüksége 
volna a meleg fokozására.910

Ugyanez történik, ha a rajzás stádiumán álló kaptárak népe 
záporok, jégesők, vagy a gyakorlatban alkalmazott műveletek követ
keztében hirtelen megfogy,911 mig az anyátlan méhek jóllehet több
nyire semmi fiasításuk sincsen, megtűrik azokat mindaddig, mig anyát 
nyervén, a hasítás megindul és a melegre szükségük van,919

809 így Brüíiing Monatsblatt 1843. 96 1.
911 Dzierzon B. Z. 1846. 42- 43 1. és Bienenfrd. 1854. 58 1., Brüning B. Z. 1846. 

86 1. és 1851. 187-189 1.
011 Christ Wörterbuch 1807. 111 1, Dzierzon B. Z. 1846. 43 és 1251., úgy Bírd. 

1854. 58 1. A gyakorlatban sokszor áthelyezzük vagy elcseréljük a népesebb kap
táraim!, a minek következtében méheik nagyrészét elvesztik és az első, a mit 
ilyenkor tesznek, az, hogy kidobálják a herefiasítást, sőt ha hamarosan meg nem 
népesednek, elűzik a kifejlett hímeket is 1. már Wurster Vollst. Anleitg. z. e. Mag. 
Bzucht 1804. 1501., úgy Brüning B. Z. 1848. 22 1., 1851.1881. és Buscli B. Z. 1854.1341.

913 L. föntebb 485-486 I.
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A ki még mindig kételkednék, tekintsen a kaptárba és meg fog 
győződni, hogy a Hasítást munkás méhek takarják, mig a herék csak 
sétálgatnak ; nu Unhoch pedig megállapította azt is, hogy a munkások 
sokkal nagyobb meleget fejtenek ki, mint a herék,014 és végre is mi 
volna a hímek mellékes rendeltetése a forró éghajlat alatt, holott pedig 
tudvalevőleg leghajlandóbbak a méhek herék szaporítására.

Mindezek határozottan arról tanúskodnak, hogy a meleg főn- 
tartása még mellékes rendeltetése sem lehet a hímeknek és hogy nincs 
is semmi efféle rendeltetésük, alig bizonyíthatná valami hitelesebben, 
mint az, hogy a méhtenyésztők nag}7 része nem csak a heréket pusz
títja folytonosan, hanem kimetéli hasításukat, sőt a herelépek eltávo
lításával elejét veszi még keletkezésüknek is, a nélkül, hogy mindennek 
valami káros következménye észrevehető volna ; 015 képzelődés tehát 
az is, hogy a herék jelenléte fokozná a méhek szorgalmát."10

Arra a kérdésre, hogy miért nevelnek tehát a méhek mégis oly 
Leméntelen herét? megfelelt már dr. Bevan és pedig igen helyesen, 
azzal, hogy ugyanabból a szemponlból, a melyből általában oly bőven 
van gondoskodva a termékenyűlésről, hogy midőn egyetlen hímpor- 
sejt vagy ondószálcsa elegendő volna arra, mindezek ezrekre rugó 
roppant mennyiségben állanak készen még ott is, a hol csak egyetlen 
petének kell termékenyűlnie.017

Ha pedig így van ez ott, a hol a hímnemű elemek el sem téveszt
hetik a termékenyítendő petét: annál szükségesebb ez ott, a hol az 
ivarok találkozása kevésbbé bizonyos; minthogy pedig a méhek nem 
számíthatnak idegen családokra, igen helyesen cselekesznek, midőn 
annyi hímről gondoskodnak, hogy az anya termékenyűlése lehetőleg 
biztosítva legyen.918

Meglehet különben, hogy a méheknek a herék nagy számban

913 L. Pichardt B. Z. 1845. 37 1.
914 Anleitg. z. v. Kenntn. d. B. Th. II. 1824. 94 1.
911 L. m. Ohlendorf: Grundsátzen u. Handgriffen 1799. 23 1., úgy Unhocli An

leitg. etc., m int913 914 * * 917 918 * alatt 96 -97 1., újabban Dzíerzon B. Z. 1845. 119 1., 1846. 42 1., 
Bírd. 1854. 59 1. és B. Z. 1854. 145-146 1.. Lahmeyer B. Z. 1846. 61 L, Kleine B. Z. 
1854. 135 1., Pruckner B. Z. 1855. 64 1., Berlepsch Die Bicne III. 121 1. cs az újabb 
méhészeti munkák általában. _. ...

910 így H. Miiller Wegweiser z. Höhe d. Bzucht III. Áutl. 1881. 17 1., Spies B. 
Z. 1884. 34 1., Károlyi Gy. Méhészeti Lpk. 1888. 35 1. és Méhészeti Közi. 1889. 85 1., 
valamint Neiszer Gy. Die Zucht d. Bienen 1888. 64 1.

917 Die Honigbiene etc. a. d. engíischen 1828. 36—37 1., ugyanígy Dzierzon 
B. Z. 1854. 145 1. és dl-. DönhoffB. Z. 1856. 172 1.

918 Dzierzon B. Z. 1845. 119 I., Brüning B. Z. 1848. 20—21 1. és Hanncniann B. 
Z, 1850. 20 1.
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nevelésére való hajlandósága még abból a korból maradt fönn, midőn a 
hímeknek is lehetett valami, habára csak mellékes foglalkozásuk, a mihez, 
hogy a megváltozott viszonyok között is ragaszkodnak a méhek, oka le
het maga a házi tenyésztés is, a mi útjában álla természeti kiválásnak.913

Hogy pedig azok a családok is nevelnek hímeket, a melyek nem 
rajzanak, abban épen oly kevéssé ütközhetünk meg, mint abban, hogy 
a fák virágoznak a nélkül, hogy egyszersmind bizonyosan gyümölcsöt 
is hoznának, mert a méhek, midőn heréket nevelnek, szintén szapo
rodásra, magzásra készülnek, talán mondhatnánk azt is, hogy virá
goznak ; valamint azonban a fák gyümölcseit tönkre teszik a kései 
fagyok : úgy hiúsítja meg a méhek családi megoszlását az alkalmatlan 
időjárás; de a fák virágzása és a herék nevelése azért nem czéltalan, 
hanem csak eredménytelen volt11,20

Néha nem is rajzásra, hanem csak anya váltásra készülnek a herék 
nevelésével a méhek, sőt elveszthetik anyjukat Váratlanéi is és hova 
jutnának ily körülmények közölt, ha hímekről nem gondoskodtak 
volna ? Nyilvánvaló tehát, hogy még ha rajzani sem szándékoznának, 
helyes okból nevelhetnek a méhek hímeket, sőt előrelátásból nem is 
szabad azt elmulasztaniok.

Különben, nem is csupán a méheknél nincs a hímeknek semmi 
mellékes rendeltetése, hanem így van ez a rovarok legnagyobb részé
nél ; sőt vannak olyanok is, a melyekneknek kifejlett hímjei nem is 
táplálkoznak; hogy pedig a méheknél nincs és nem is lehet így a dolog, 
oka az, hogy nem a heréken fordúl meg, mikor felelhetnek meg hiva
tásuknak, élelem nélkül tehát sokszor be sem várhatnák azt.

Nem lehetetlen ugyan, hogy a méhcsaládok csoportos együtt 
tenyésztése idők jártával befolyással lesz a méhek természetére ebben 
a tekintetben is és talán valamikor kevesebb herét fognak nevelni, ha 
ugyan a természeti kiválás erőt vehet az ember beavatkozásán; addig 
is azonban kénytelenek vagyunk a méheknek ezzel a rossz szokásával 
megalkudni és módokat keresni arra, hogy a herék szaporítását mér
sékeljük, a mivel azonban csak a gyakorlati részben fogunk foglalkozni.

D) A méhek figyelemre méltóbb sajátságai.
1 0 .  A  c s a l á d o k  n é p e s s é g e .

Ha a méhészeti munkákból akarnánk magunkat tájékozni a méh
családok népessége iránt, a legnagyobb bizonytalanságba esnénk, mert 
adataik az összeegyeztethetetlenségig különbözők.

910 Fr. Huber’sneueBeob. a.d. B. Bd. I. 201. és Hannemann B. Z. 1872. 22—23 1.
920 Dzierzon Bienenfrd. 1854. 58 1. és B. Z. 1854. 145 ].

53
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Nem fektetve súlyt arra, hogy Swammerdamm kísérletei folya
mában 8494, sőt 2433 főből álló családokat is talált,921 — a mi külön
ben a haszonra való tenyésztésnél sem lehetetlen, — hogy csak két ily 
adatot hasonlítsunk össze: b. Ambrózy a bánátit! méhek népességét 
családonként 1'5 kilóra, vagyis 15000 munkásra becsüli; 922 míg Nie- 
mandsfreund szerint Orenburgban a jó  rajok 10— 12 fontot — 6—7 
kilogrammot nyomnak, de vannak 112000főből álló rajok is ;923 mint
hogy pedig a mely család ily rajt ád, abban a lerajzás előtt legalább 
200,000 munkásnak kell lennie: az odavaló méhek körülbelül ily népes
ségű családokban élnének.

Réaunmr 1739 május 20-án reggel 8 órakor, — tehát midőn a

921 Bibét d. Nat. 1752. 215—219 1.
932 A magyar méh 1882. 43 és 1883. 119 1.
A családok népességét súlyuk nyomán szoktuk meghatározni, b. Berlepsch 

177 munkást számít 1 latra, — Die Biene III. 288 1., 1 Árminra tehát kerekszámban 
9 , - 1  kilogrammra pedig 9000 munkás menne; mások szerint 1 kiüri:kezeit 
munkás súlya 0 107 milligramm lévén, — így Gundelacll Nachtr. z. nat. Gesch. 12 
1. és Fischer Gy. 1871. 127 1., — 934G munkás nyomna 1 kilogrammot.

Éli 10-szeres próbamérés után 100 grammban átlag 987 munkást találtam és 
ezen az alapon,— a számítás könnyebbsége tekintetéből — 10,000 munkást veszek 
1 kilogrammra; ugyanígy M. Debeauvoys: Guide de Papicult 1863, 991., M. Gi- 
rard Les abeilles 1878. 131 L, F. Sourbe! Traite theor. e. pr. d’apicult. moh. 1880. 
451 1. és Rtihne F. is Méhészeti Káté 1882. 49 1.

A mézzel megrakodott — tehát a rajokban kivonult méhek is — azonban 
többet nyomnak; Fischer szerint a mézzel megrakodott méh súlya 127-7 milli
gramm 1. B. Z. 1871. 126 1., 7830 db. tehát már megütné az 1 kilogrammot; mint
hogy azonban a rajzó méhek nincsenek egyenlően megrakodva mézzel: az 1 kilóra 
szükséges raj méhek száma 7500—8000 között ingadozhat.

Nehezebbnek látszik egyes, vagy csekélyebb számú méhek Súlyának meg
állapítása, tulajdonképen azonban ez sem nehéz.

Valami könnyű papirdobozba 100—200 méhet rekeszlünk és érzékeny mér
legen kiegyensúlyozzuk azi; erre a sulyegyenlegből leveszünk 1—5 grammot, — 
pontosabb eredmény tekintetéből még többet, — a dobozon pedig akkora nyílást 
vágunk, hogy azon a méhek egyenként kiröpülhessenek s a kiröpülőket számlál
juk mindaddig, inig az egyensúly helyre nem áll, a miből aztán könnyen kiszá
míthatjuk bizonyos mennyiségű, sőt egyes méhek súlyát is.

Berlepsch Die Biene III. Aufl. 288 1., — mint saját találmányát közli a súly
meghatározásnak e módját, — tudta ezt azonban rnáűj Szathmáry Király György, 
az Angliai méheskert fordítója is I. 1781-iki kiadás a forcl. jegyzetei 137 1.

C. Pohlmann szerint a kaptár előtt kint fekvő méhckből, — mert üres gyo
morral vannak — 5600; a Jepekről lesöpröttekből 4300; az erősen felháborítottak- 
ből 4050; a rajokból veitekből 3600; a téli nyugalomban levőkből pedig, — mert 
beleikben sok az emésztetlen — 3000 megy 1 vámfontra =  0 5 kilogr. B. Z. 1871. 
194 1.; 6 íiatal vagy 5 termékeny anya megy 1 grammra; a petéző anyák pedig oly 
nehezek, mint a herék, a melyekből 4 db. csaknem megüti az 1 grammot 1. Gun- 
delach: Nachtr. z. Natgescli. 12 1.

833 Kurze Anleitg. z. Bzucht 1831. 55 1.



munkások nagyrésze már nem volt odahaza, — egy, 50000-et meg
haladó munkál és 2520 heresejttel beépített középszerű kaptárban 
26426 munkást és 700 hímet számlált meg, míg a munkás sejtekből 
mintegy 20000, a heresejteknek pedig több mint fele volt hasítással meg
töltve 924 * és így a család népessége körülbelül 35—38000-re rúghatott.

Ez positiv adat arra nézve, hogy mily arányban állhatnak egy
máshoz úgy a kifejlet™valamint a fejlődő rovarok, de ki nem zárja 
azt, hogy másutt vagy más időszakban, sőt csak más viszonyok között 
is ne lehetne a családok népessége jóval nagyobb vagy kisebb.

A mi a német méhészeti írókat illeti: maga Dzierzon is egyszer 
80,000-ig,926 másszor 60000 ig becsüli a kaptárai? népességét936 és még 
jobban ingadoznak a különböző írók által adott mennyiségek.

Némelyek 30—60000-re,927 928 mások 70—100,000-re számítják a 
családok népességét; 033 Berlepsch azt mondja, hogy nagyobb kaptá
rukban június végével 100,000-et is meghaladó munkás van ; 929 930 dr. 
Dönhoff szerint nyár közepén 126,000-re ; 980 dr. Menzel szerint pedig, 
-— tekintetbe véve a fejlődő hasítást is, — 136,800-ra rúghat a munkás 
népség létszáma.931

A franczia írók majd 20—30000-reH  majd 50—60000-re 933 és 
többre ; 934 az angolok 40 —50000-re ; 985 az olaszok 20—30000-re teszik 
a kaptárak népességét.936

924 Physical. oecon. Gescli. d. B. 271—273 i.
923 B. Z. 1846. 42 1.
926 Rationell. Bzucht 1878. 21 1.
821 így Rothe Korbbzucht III. Aufl. 34 1., M. Beyer: Illustr. neust. Bfrd. 1851. 

15 L, Oettel: Klaus IV. Aufl. 25 L, Kleine: Die Biene u. i. Zucht II. Aufl. 38 1. és dr. 
Pollmann: Die Hgbiene u. i. Zucht 1875. 47 1.

928 így Wallbrecht: Die Bienenwirtlischaft II. Aufl. 221., Kirsten Vollst. 
Handbuch d. Bzucht V. Aufl. 42 1., Konnerth: Dér prakt. Bzüchter 1876. 7 1., Vogel 
Die Hgbiene 1880. 9 1. és L. Huber: Die ueue niitzí, Bzucht X. Aull. 13 1,

829 Die Biene III. Aufl. 280—288 1.
989 B. Z. 1855. 165 1.
831 Die Biene u. i. Beziehungen z. Kulturgesch. 66 1.
933 p rj re Alberic Les Ibeilíes 1875. 61. és P. Ch. D. Hubert: Traite de ljapicult 

prax. Paris 1878. 45 1.
833 M. Girard: Les abeilles 1878. 132 1. és T. Sourbc: Traite theor. e. pr. 

dhpiculture. Paris 1880. 16 1.
834 Debeauvoys szerint, a ki állítólag 10 kilogrammnál is súlyosabb rajokat 

látott, — j. Guide de l’apicult. VI. ad. 981.—: meghaladhatná a népesség a 100000-etis.
832 L. Th. Wildmann: Abhandl. v. Wart. d. B. 1769. 5 1. * alatt; újabban: A. 

Neighbour: The Ipiar.y. London 1878. 27 1., A. G. Dawson: The amateurs Guide 
in Bee-Keepiug. Manchester 1884. 4 1. és T. W. Cowan: Führer des engl. Biénen- 
ziichters deutsch v. T. Kellen 1891. 5 1.-

930 D. S. G. Ulivi: Compandio teor. prat. d. apicult. razionale Firenze 1883.37 1.
5Í‘



A magyar méhészeti írók közül csak nehányat említve: A magyar- 
orsz. méhtartás tud. 20000 és több ; 937 Chabicsovszky 30000; 953 Kalo 
P. 30—40000; 939 dr. Farkas M. 30—60000; 940 dr. Ilodiczky J. 50000B 41 
dr. Tóth Imre kisebb kaptáraiéban 12—20000; nagyobbakban 40—70, 
sőt 100,000; 943 Kiss J. 20000 ; 043 K iflié  F. 12— 20000,944 b Ambrózy 
pedig — mint láttuk — még kevesebb méhet számít egj-egy családban.

Tessék ezeken valakinek eligazodni; összehasonlítva azonban e 
számadatokat, arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a melegebb 
tartományokban kevésbé népes családokban élnek a méhek, mint nyu
gat vagy észak felé, — sőt már hazánkban is ehhez képest különböző 
a méhcsaládok népessége, — a mit megerősítenek a zoológusoknak 
erre vonatkozólag szolgáltatott adatai is.945

Ugyanígy különböznek egymástól népességük tekintetében a rajok 
is, a melyek Oroszországban — mint láttuk — 112,000 munkásból is 
állhatnak,® míg a német írók az erősebb rajok népességét már csak 
40—50000 főre becsülik.947

Hazánkban csak északon, nevezetesen a Szepességben vannak 
8— 10 font =  4— 6 kiló súlyú rajok ; 943 vidékünkön azonban ez már rit
kaság; a legnagyobb raj, a melyet eddig kaptam, 1884 julijfe 1-én jött 
és 4127 grammot nyomott; az első rajok közönséges súlya 3 klgrl 
tehát mintegy 24000 munkást tartalmaznak, a gyengébbek pedig csak 
20 vagy 16000-et. Károlyi Gy. a jó  első rajokat már csak 4 fontra — 2^1 
kilóra becsüli,949 a melyekben tehát mintegy 17000 munkás volna; Kiss 993

993 Vácz 1795. 5 1.
939 Apiarius syst. 7 1.
939 A méhtartás m. 19 1.
9)0 Magyar méhész kv. 4 1.
941 Elmét, és gyakori, méhészet I. köt. 12 1.
842 A méhészet kézikönyve 1874. 25 1.
043 Népszerű méhész kv. 36 1.
944 Méhészeti Káté 1882. 49 1.
945 így Die Zoologie gemfassl. v. Ag. G. P. Th. II. 3571.40000-re; dr. Schmarda: 

Zoologie Bd. II. 198 1. 60000-re; Kriosch J. A természettan vezérfonala III. kiad. 
178 1. 20—40000-re; dr. Claus: Grundzüge dér Zoologiíü^lV. Aufl. 1880. Bd. I. 820 1. 
pedig 20—30000-re teszik azt.

946 l . 923 *, úgy dr. Assmnss B. Z. 1857. 2831. és J. Nachtmann Ueber die Poesie 
dér Landwirtschaft 1858. 60 1.

041 Krünitl: üas Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucht 1774.1841., Matuschka: Neues 
Lehrgebaude d. Bzucht Bd. I. 34 !., Spitzner Korbbíenehzucht III. 159 1., újabban 
Dzierzon B. Z. 1848. 68 1.

848 Scholtisz B. Z. 1846. 84 1.
849 Méhészeti Lpk. 1884. 192—193 1.



J. pedig nem többre 8 — 12000-nél, 950 míg b. Ambrózy a báiíatusi méhek 
után esett rajokat átlag 1 kilóra veszi s a 2 kilós vág}' ennél súlyosabb 
rajokat a kivételek közé sorozza.931

Jó másodrajok 12000, középszerűek 8 — 10000, a gyengébbek 
pedig és a 3-ad s4-ed rajok még kevesebb, néha csak 2—3000 munkás
ból állanak.

Hogy e különbségek okaival megismerkedjünk, első sorban is 
próbáljuk meg számítás útján levezetni, mennyire rúghat természetes 
viszonyok között általában a családok népessége.

Tudván azt, hogy a peték 3 nap alatt kelnek ki és hogy az álczák 
fejlődése átlag 6, a bábálom pedig 11— 12 napig tart, ha ezek mellett 
tudjuk a naponta lerakott peték számát, könnyen kiszámíthatjuk, hogy 
a fejlődés különböző fokán mennyi fiúsításnak kell a kaptárban talál
tatnia.

Ezeken az alapokon ugyanis, ha az anya naponta 2500 petét tesz
le, van a kaptárban

pete . . ................................................................. 7500
álcza (nyílt fiasítás) .................................... ...  . 15000
báb, vagyis bepecsételt f ia s í tá s ........................  30000

összesen tehát . . 52500
fias sejt; minthogy pedig a fiatal méhek 15—16-od napos koruk előtt 
nem szoktak a külső munkálatokra áttérni, a föntcbbi napi szaporulat 
mellett a belső munkálatokkal foglalkozó méhek száma 37500 körül 
fog állani.

Azon az alapon pedig, hogy a munka időszakában mintegy két 
hónapig élnek a méhek, következőleg minden 15 napban 1/,1 részük 
vesz el,953 körülbelül kiszámíthatjuk a gyűjtő méhek mennyiségét és 
illetőleg az összes kifejlett rovarok számát is.

Vegyünk számításunk alapjául egy népesebb és egy gyengébb 
kaptárt; nehogy pedig bizonytalan mennyiségekkel legyen dolgunk, az 
áttelelt méheket, - a melyek tavaszszal egyébként is gyorsan pusztái
nak,— hagyjuk figyelmen kívül. Népesebb családok ugyan már január
február hóban megkezdik a hasítást, mi azonban ilyenekre is márczius 
1-től, a gyengébbekre nézve pedig csak április 1-től kezdjük a számí
tást, tekintettel arra is, hogy ezeknél nem csak nem éri el a hasítás 
azokat az arányokat, a melyeket a népesebb családokban, hanem foko
zatos előre haladása is kisebb lépéseket tart.

"í0 Népszerű méhész kv. 60 1.
531 A magyar méh 1882. 110 1.
9'2 Dr. Dönhoff B. Z. 1855. 165 1.
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Népesebb 
kaptárakban i

Gyengébb
kaptárakban

n a p i
s z a p o 
r o d á s

á llo m á n y  |
n a p i

sz i.p o
r o d á s

á llo m á n y

Népesebb kaptárukban mártius 1-től 31-ig 
500 napiszaporulattal április 1-én van 15000 
munkás; április 1-től 15-ig pedig 1000-re 
véve a napi szaporodást és levonva fogyat
kozás czímen a martiusi állomány * /4 ré-
szét, v a n ...........................................................
mig ugyanakkor a gyöngébb kaptárban, 
mely április 1-én 300 napi szaporulattal

n 24844 77 77

kezdte a Hasítást, lesz.....................................
Április 16—30-án a szaporodás felszámításá

val és az időközi fogyatkozások levonásával

77 7? 77 4500

pedig................................................................ 1500 41133 400 9000
Május 1-től 15-ig hasonlóképen.......... 2 0 0 0 60283 600 15750
Május 16—31-ig „ ................ 2500 82571 900 25313
Június 1 — 15-ig •• ................ 2500 98143 1200 36982
Június 16— 30-ig' „ ................ 2500 111108 15C0 50237
Július 1—15-ig „ ................ 2000 113331 1500 60170
Julius 16— 31-ig „ ................ 2000 1149.38 1 2 0 0 63128
Aug. 1—15-ig 1 ................. 1500 108749 900 60816
Aug. 16—31-ig ,. ................ 1000 96562 600 54635
Szept. 1— 15 ig „ ................
Szeptemb. 15-től a szaporodás megszűnik, 

a fogyatkozások azonban még egyre tarta
nak s ezeknek levonásával a szeptember

500 79922 300 45476

15-iki létszám szept. 30-ig leolvad.B ...........
Októberben már kevesebbet röpködnek a 

méhek és így a fogyatkozást az állomány j1/ .

» GOOGO ' 7? 34000

részével számítva, október 15-én találunk.. 52500 77 30000
október 31-ig pedig........................................ 7? 45900 77 27000
re fog a létszám apadni és a betelelés talán 
munkással jöhet létre.

» 42000 77 25000

333 Hogy a méhek őszszel rohamosan pusztuljak, az köztudomású. Schiller 
azt mondja, hogy egy 12000 munkást számláló családban, .mely augusztus 2-án 
10000 iias sejtet és olasz anyát kapott, — a melynek szaporításából keletkezett olasz 
méhek szeptember 2-án kezdtek röpködni, — október 1-én alig volt néhány fekete 
méh — 1. B. Z. 1861. 99—100 l.J — a minél tekintetbe veendő az is, hogy legalább 
augusztus 21-ig csakis fekete méhek keltek. Ennek egyik oka a szaporodás korlá
toltsága mellett az, hogy a méhek nagy területeket barangolnak be, élelmet ke
resve, a minél igen sokan lesznek el, 1. Bzíerzon B. Z. 1847. 117—1181. és Fuckel 
ugyanott 119 1., a másik pedig, hogy nem találván gyűjteni valót, idegen családok 
megoldásával próbálnak szerencsét, a mi szintén temérdek méh életébe kerül
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Hogy e számítás nem apodildicus, az tagadhatatlan, mert igen 
sok függ úgy a szaporodás, valamint a fogyatkozások tekintetében a 
helyi viszonyok, időjárás, a család belállapota és sok mellékes körül
ményektől, a melyek bárjelentékteleneknek látszanak, mind a két te
kintetből igen fontosak lehetnek.

íg y : a hol a méhek igen korán és gazdagon kezdenek mézelni, nem 
szaporodhatnak ezekben az arányokban, mert a hasítást korlátozza a fel
halmozott méz, a fogyatkozás pedig ellenkezőleg, nagyobb a szokottnál.

Ugyancsak hátramaradást szenved a szaporodás ott is, a hol igen 
későn nyílik vagy korán záródik a legelő; míg ellenben, a hol kora 
tavasztól késő őszig állandó, de nem túlgazdag legelő van, még a fen
tebbi arányokat is meghaladhatja az.

De nagy különbségeket okozhat az évjárás is, a mennyiben néha 
májasban oly kedvezőtlenre fordái az idő, hogy a hasításban igen nagy 
visszaesés áll be, máskor pedig oly kedvező az, hogy már májusban 
eléri a hasítás a jimiusi arányokat.

Mennyire vannak befolyással a szaporodásra a család viszonyai, 
már tudjuk,084 ezekre tehát legyen elegendő csupán röviden hivat
koznunk.

Végre: sokat nyomnak a latban a fogyatkozások is, a melyekre 
való tekintetből igen fontos már az is, vájjon közelben találják-e a 
méhek, vagy távolról kénytelenek beszerezni élelmüket és mindazt, a 
mire szükségük van; járnak-e szelek, záporok, jégesők, vannak-e 
a közelben nagyobb vízfelületek, czukorgyárak vagy más édességek 
feldolgozásával foglalkozó üzletek; mennyi biztonságot nyújt maga 
állomásuk és végre, hogy mennyire vannak valahol elszaporodva ellen
ségeik, sőt még az is, bőgj' miképen kezeltetnek a méhek.

Mindemellett azonban, lia ugyan híven ki sem is fejezik, minden 
esetre érthetővé teszik e számítások a méhcsaládok népességének azt 
a hullámzását, a mely különben csaknem megfoghatatlan volna; neve
zetesen kitűnik belőlük, hogy a munkások száma az év szakaihoz 
képest igen különböző, mert a családok, a melyek áprilisban 300 napi 
szaporítással kezdték a hasítást, júniusban 60000-et meghaladó mun
kásokkal rendelkezhetnek, még lia a napi szaporítás 1500-on fölül nem 
is emelkednék ; márcziusban 5ö0-al kezdett és 2500-ig emelkedő napi 
szaporúlat mellett pedig júliusban 115,000 munkással bírhat a család, 
míg októberben e számok 25, illetve 42000-re apadhatnak le.

Ugyancsak megbízható adatokat szolgáltatnak e számítások arra
t. Dzieiwn B. Z. 1847. 117—118 1., Bienenfrd 1855. 09 1. és Kationéit Bzúcht 1878. 
293 1., úgy Berlcpsch Die Biene III. Anti. 528 1,

984 L. föntebb X. C. 7.



nézve is, hogy mennyire rúghat családonként a hasítás; tévednek tehát, 
a kik 100, legfölebb 120000-re becsülik a munkások számát, amelyek 
évente elhagyják a sejteket, mert ennyi és nagyobb lehet azok száma 
már a gyöngébb családokban is; a népesebbekben pedig meghalad
hatja aza 300,000 rét 065 és ebből következtetést vonhatunk a temén- 
telen élelemre, a mi évente a hasítás táplálására felhasználtatik.

Bevallom, hogy még nem tapasztaltam, hogy valamely család 
népe természetes úton 115,000-re szaporodott volna, sőt ritkaság az 
is, hogy 80 vagy 70,000 munkást számláljon a család ; ennek oka azon
ban nem a lehetetlenség, hanem az, hogj' a közhasználatban álló kap
tárait terjedelme nem felel meg e néptömegnek, a méhek tehát hama
rább rajzanak, mint sem ennyire felszaporodhattak volna.

De nem is látszik természetesnek, hogy éghajlatunk alatt egy csa
ládban ennyire szaporodjanak a méhek, mert ha mesterséges úton 
100,000-et meghaladó munkásokból alakítunk családokat, őszig igen 
sokat vesztenek népükből,af| egyrészt mert a pusztulással nem áll arány
ban a szaporítás, a mennyivel az anya pótolhatja a fogyatkozásokat; 
másrészt pedig, meri ily roppant munkaerő idő előtt megtölti a sejte
ket élelemfélékkel, tehát a szaporítás korlátozva is van.

60—65,000 főből álló családok azonban már jó l tartják magukat 
és nem is tartoznak a ritkaságok k özé ; én magam is gyakran tapasz
taltam, midőn úgy június közepével népesebb családokat más kaptárba 
szállásoltam át, hogy a népéből kiürített kaptár 7ya, sőt 81/! kilo
grammal is megkönnyebbedett; minthogy pedig a megzavart méhek- 
ből 8000 munkásnál nem számíthatunk többet 1 kilogrammra,357 a 
kiszállásolt méheknek 60—65.000 körűi kellett lenniök.

A rajzás azonban igen sokat törül a számításból, mert a rajjal 
nem csak a munkás népség nagy része, hanem a termékeny anya is 
megválván a családtól, a szaporodás a május-juniusi létszám felénél, 
vagy ha a család több rajt adott, talán csak harmad-, negyedrészénél 
megállapodik és innét kezdve legalább is 5 héten át az a rohamos 
apadás áll be, mely szeptemberben, a hasítás beszűnte után oly meg
lepő arányokban mutatkozik; ha pedig őszszel legyengültek a mé
hek, a következő évben a gyengébb családok módjára szaporodnak.

A családok népessége tehát alá van rendiefae a méhek faji ter
mészetének is ; minél hajlandóbb a rajzásra valamely fajta, annál 
kevésbbi népesedhetik m eg; és valóban az egyiptomi, cyprusi és a

£r"'’ Dzierzon B. Z. 1853. 78—79 1.
958 Ituhrig után Gfinthcr B. Z. 1880.104 1., úgy b. Ambrózy B. A magyar méh 

1882. 85—86 1. és saját tapasztalásom is.
“r; L. föntebb 928 *,



lüneburgi (hanga), sől: a banálusi méhek is, mint a rajzásra hajlan
dóbbak, kevésbbé népes családokban élnek.

Mindezekhez képest a méhcsaládok népessége igen különböző 
lehet, a mennyire pedig az írók teszik azt, legföljebb átlag, vagy relatív 
jelentőségű ; sőt, úgy látszik, némelyek csak úgy találomra mondanak 
egy számot, a mi azonban a próbát meg nem állja.

Hogy többeket ne nevezzek, dr. Claus, bécsi egyetemi tanár is, 
mig a napi szaporulatot 3000-et meghaladónak mondja, a családok 
népességét 20—30000-rl teszi,!,“3 holott 3000-re rugó napi szaporulat 
mellett csak a belső munkálatokhoz kötött — 15 napnál nem idősebb 
— munkások száma is meghaladja a 45000-et, az évi átlag pedig 
60000-en alúl semmi esetre nem állhat.

Leghelyesebb, ha nem is mondunk határozott számot, hanem 
azt, hogy a méhek kisebb-nagyobb, — néha (50—70000 főt is meg
haladó — társaságokban élnek.

A rajok népessége a családoktól függ; minél népesebb a család, 
annál erősebb rajt ad, a rajzásra kevésbbé hajlandó fajták tehát, — 
ha ugyan rajzanak — erősebb rajokat is adnak.

Minthogy pedig terjedelmesebb kaptárukban ugyanazok a méhek 
is népesebb családokká nőhetik ki magukat: a nagyobb kaptárukból 
általában népesebb rajokat várhatunk.nM De befolyással van a rajok 
népességére az évszak és időjárás is ; a korai rajok rendesen gyön
gébbek, mert a családnak ideje sem volt, hogy kellőképen felszapo
rodjék, szép időben pedig többnyire népesebb rajok vonulnak ki, 
mintsem ha az kellemetlen.

Ezeken az alapokon megmagyarázhatjuk a rajok népessége 
tekintetében oly gyakori és nem csekély különbségeket is.

Hogy a családok népessége sem magukra a mellekre, sem tenyész
tésükre nem közönbös, azt talán mondanunk sem kellene; minthogy 
azonban ennek is kell, hogy határai legyenek : kérdés, mily népesek 
legyenek a családok, hogy legjobban tartsák magukat és legtöbb 
hasznot is hozzanak.

A méhek tenyésztésével foglalkozók szabálynak tartják, hagy a 
családok jólléte és haszonhajtó képessége munkaerejükkel arányban 
fokozódik; ez azonban inkább megfordítva, vagyis abban az érte
lemben áll, hogy a méhek annál kevésbbé boldogíthatnak és annál

»*s Grundziige d. Zoologie IV. Auíl. 1880. Bd. I. 820 1.
959 Kandus tr. szerint a nagy tuskó kaptáruk nem í’itkán 14 fontos =  8 kiló 

súlyú rajokat is adnak 1. Nachtmann: Ueber die Poesie d. Lalidwirtsch. 1858. G0 
1. és bizonyára nagy kaptárból vonult ki az a raj is, a melynek súlyát Debeauvoys 
10 kilóra teszi. Guide de l’apicult. 1863. 08 1.
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kevesebb hasznot is adnak, minél csekélyebb a munkások száma, 
mert a tapasztalások arról tanúskodnak, hogy bizonyos határokon 
túl nem kívánatos a munkaerő gyarapodása, de sőt káros is lehet; 
mig ugyanis a gyenge kaptáruk azért nem gyűjthetnek, mert erőtlenek : 
a túlnépesek nem gyűjthetnek annyit, mint a mennyit erejükhöz képest 
gyfijtlietnének, minthogy ki nem fejthetik azt teljes mértékében.960

Sőt még e szabály alól is vannak kivételek, mert — mint alább 
fogjuk látni, — kedvezőbb viszonyok között jobban tartják magukat 
és aránylag többet is gyűjtenek a méhek, ha a munkaerő megoszlik.001

A mi a középeuropai viszonyoknak megfelelő népességet illeti: 
ámbár családonként 100,000-et meghaladó számra is felszaporodhat
nak a munkások, minden arra vall, hogy már a 80, sőt 70000 is a 
túlnépesedés számai és ily munkaerőnek concentrálása csak abban 
az esetben nem káros, ha maga a kaptár terjedelme is a népség e 
tömegének megfelel, alakja és berendezése pedig megengedi hogy az 
építményekhez minden irányból akadálytalanúl juthassanak a méhek 
és a túlságos hőség elvezetéséről is gondoskodva van ; különben pedig 
a megfelelő mennyiséget ezen alul kell keresnünk.

Berlepsch négyrendbeli kísérletből azt a következtetést vonta 
le, hogy úgy a méhek háztartásának, valamint a haszonra való tenyész
tés követelményeinek legjobban megfelelnek a családok, a melyek 
3500 gramm súlyú, tehát mintegy 35000 munkást tartalmaznak,063 a 
mi azonban nem általános érvényű szabály, mert a sok vagy kevés 
relatív valami, a mi első sorban is az évszaktól függ és ha kora tavasz - 
szal már a 20000 munkást számláló családokkal is meg lehetünk elé
gedve : május-júniusban az 50, sőt 60000-et sem sokalhatjuk; följebb 
északnak pedig azt tartják, hogy a gyűjtés időszakában a munkások 
száma soha sem is lehet túlságos nagy.963

Másodsorban függ az a kaptáruk terjedelmétől és igaz, hogy erre 
való tekintetből a 35000 munkás lehet elegendő, sőt lehet sok is, de, 
hogy nyáron a nagyobb kaptárukban inkább kevés, mint elegendő, 
arról én magam is meggyőződtem.

Végre : sok függ e tekintetben a helyi viszonyoktól, különösen a 
legelőtől és a méhek kezelésének módjától is^.de ezekre csak a gya
korlati részben reílectálhatunk.

A mi azonban a telelést illeti, igaza van Berlepschnek; legalább 
az én tapasztalásaim is arról tanúskodnak, hogy a 35000 főnél népe- 98

98' így Dzierzon B. Z. 1851. 19 sz. Beilage 1 lap.
981 L. alább 12. 1018 *.
983 Die Biene 111. Aufl. 529 1.
963 L. H. Wiltenhagen u. W. Biesenthal: Die nördische Biene 1805. 64 I.
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sebb családok nálunk is rosszúl telelnek és annál rosszabbul, minél 
enyhébb a tél.

Megvannak ennek a maga természetes okai is, a melyeknek 
egyike bizonyára az, hogy a nálunk használatos kantárakban nem 
helyezkedhetik el ennél több méh úgy, hogy az élelmi készletekhez 
mindnyájan egyaránt hozzáférhessenek, a népség egy része tehát 
távolabb esik azoktól, ennek következtében pedig, a szorosabb össze
húzódás időszakában, ha ugyan el sem is pusztul, többnyire nyug
talankodik.

A mi azonban a túluépes családok teleléseit mindig criticussá 
teszi, az, hogy a lakásban uralkodó nagyobb hőség által félrevezetett 
méhek igen korán kezdik a hasítást, ez pedig nem csak az élelmi készle
teket apasztja meg, hanem — mint alább fogjuk látni — más tekin
tetből is káros a családra.964

Általában véve : telelés tekintetéből túlnépes a család, ha a méhek 
vissza nem húzódhatnak a lépközökbe, hanem részben az építmények 
alatt fürtben csüngnek alá.

Viszont azonban a jó  telelés egyik feltétele az, hogy a család 
népes legyen, mert így nem csak a szükséges hőmérsékletet tartja fönn 
könnyebben, hanem a veszteségeket sem érzi annyira ; sőt igen kívá
natos ez r í  nézve abból a tekintetből is, hogy annak idejében meg
kezdhesse a szaporítást s ezzel biztosítsa jöv ő  évi boldogulását! mert 
— mint tudjuk — a tavaszi hasításban történt hátramaradást egész 
éven át megsínylik a méhek;965 későn szaporodnak, annak idejében 
nem gyűjthetnek, későn, vagy épen nem is rajzanak, szóval, semmi 
tekintetben sem versenyezhetnek azokkal, a melyek annak idejében 
megkezdhették a szaporítást.*0

Igaz, hogy melegtartó kaptáraidban, vagy védett helyen tűrhetően 
telelnek a kevésbbé népes csalápok is ; 15—16003 munkással már 
csakis így lehet azokat beteleltetni; otyauokat azonban, a melyek 
10000 munkást sem számlálnak és legfölebb 3—4 lépközt foglalnak 
el, nálunk már önállóan beíelelni sem érdemes.

Melegebb éghajlat alatt. — sőt már hazánk déli részében is, —• 
mások a viszonyok; itt a telek nem lévén oly szigorúak, 10—12000 
főből álló családok is jó l telelhetnek, sőt meg is kezdhetik annak ide
jében a hasítást; mi több, jobban boldogulhatnak ily körülmények 
között, ha nyáron is kisebb társaságokban maradnak, meri nem csak

964 L. alább 18, agy Berlepsch B. Z. 1854. 72 1.
865 L. föntebb 801 és 803—804 1.
He L. Dzierzon B. Z. 1840. 70 1., Lowanderski B. Z, 1855. 71 1. és Berlepsch 

Die Biene III. 529 1,
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hogy erejük kifejtésében akadályozva nincsenek, hanem a hőségtől 
is kevesebbet szenvednek; minthogy pedig ily helyeken korán nyílik 
a legelő és jó  is szokott lenni: helyesen cselekesznek a méhek, ha ide
jében megrajzanak, mert megosztván munkaerejüket, többet tehetnek.

Hidegebb clima alatt ellenkezőleg, még népesebb családokban 
kell élniöli a méheknek, hogy a tél zordonságával megküzdhessenek 
és a szaporítást is annak idejében megkezdhessék; minthogy pedig 
ugyanitt hirtelen tavaszodik, úgy, hogy a télből csaknem közve tétlenül 
lép át a természet a nyárba: világos, hogy csakis azok a családok 
boldogulhatnak, a melyek nagyobb erőben teleltek, következőleg, a 
mint az idő nyílik, nagyobb számú munkásokat állíthatnak a dologba.

Sőt nyáron is megfelelőbb, hogy népesebb családokban marad
janak, egyrészt, mert a rajok úgyis ritkán gyfíjtlietnének annyit, a 
mennyivel biztosíthatnák fönmaradásukat, tehát a legtöbb esetben 
elpusztúLnának; másrészt, mert az anyacsaládok is csak erejük össze
tartása mellett gyűjthetnek annyit, a mennyi a hosszú zordon télre 
szükséges; különösen pedig, mert a raj elbocsájtása után minden 
erejük megfeszítésével sem szaporodhatnának fel a rövid nyáron 
annyira, hogy a szigorú téllel dacolhassanak.

így lett a melegebb tartományok melleinek természetévé, hogy 
kisebb családokban élnek és örömest rajzanak ; a hidegebb éghajlat 
méhei pedig ezen az úton örökölték azt a hajlandóságukat, hogy 
népesebb családban élnek, rajt pedig csak akkor adnak, ha a viszo
nyok különösen kedvezők

Egy újabb bizonyítéka a Darwin féle elméletnek, a miből azonban 
a gyakorlatra nézve is többrendbeli hasznos tanulságot vonhatunk le.

így látjuk, hogy minél hidegebb a clima, annál nagyobb kapta* 
rakna van szükség, egyrészt, hogy a méhek megszorúlás következtében 
ne kényszerüljenek a rajzásramásrészt, hogy a hosszú télre szükséges 
nagyobb mennyiségű élelmet úgy helyezhessék el, hogy ahhoz k ön jl 
gyen hozzáférhessenek, mig ellenkezőleg, melegebb vidéken alkal
masak a kisebb kaptának is.

De nyilvánvaló egyszersmind, hogy a rajzásra hajlandóbb fajták 
nagyobb sikert ígérnek ott, a hol nemcsak a fegglp gazdagabb, hanem 
az éghajlat is enyhébb és hogy ilyenek tenyésztését hidegebb clima 
alatt, vagy mostohább talajon erőszakolni háládatlan dolog volna; 
viszont pedig azok, a melyek rajzásra kevésbbé hajlandók, nagyobb 
haszonnal tenyészthetők ott, a hol a helyi viszonyok egyébként sem 
Leszik a rajzást kívánatossá, vagy épen csak úgy tarthatják fönn magu
kat a méhek és hasznot sem hozhatnak különben, mint ha munka
erejüket concentrálván, egész éven át népesebb családokban élnek.
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11, A  méhek repülésének sebessége és terjedelme.

Hogy a méhek igen sebesen röpülnek, műiden méhész tudja, de 
nem vonja azt kétségbe a laicus sem, a kinek csak valamikor egy 
röpülő méh arczába vágódott.

Arra nézve azonban, hogy mekkora e sebesség, kevesen vannak 
tájékozva; legalább azok, a kik e tekintetben nyilatkoztak, igen alan
tasán becsülik azt.

Természetes oka ennek az, hogy a megfigyelések többnyire köz- 
vetetlenül a méhek állomása előtt történnek, a hol ugyan legköny- 
nyebben történhetnek, de bizonyosan meg is csalnak, mert a méhek 
röpülése kiindulásuk alkalmával nem ölti rögtön azt a sebességet, a 
melylyel útjuk nyílt folyamában haladnak, a haza érkezők pedig 
szintén annál csendesebben röpülnek, minél közelebb jutnak laká
saikhoz.

így: Witztluim szerint a méhek körülbelül oly sebesen haladnak, 
mint a futó ló ; 987 Gundelach szerint pedig mint a gőzkocsi; 303 mások 
még kevesebbre, hogy többeket ne nevezzek meg, Majer Károly is, 
másodperczenkint mintegy 2—4 méterre becsüli i'öpülésük sebessé
gét; 938 átlag tehát 3 méterre rúgna az.

Ha azonban ennél sebesebben nem röpülnének a méhek, úgy a 
közönséges széllel szemben már alig bírnának röpülni; a futó ember 
pedig épen könnyen menekülhetne üldözésük elől,970 holott köztudo
másúlag szél ellenében is röpülnek, futással pedig nem lehet tőlük 
menekülni.

Igaz, hogy lakásaiktól távolabb nehéz a méhek röpülését meg
figyelni, mert már csak 25—30 méter távolságban is oly magasra emel
kednek. hogy nem látjuk őket; szélben pedig, — a midőn alantabb 
szálúinak,971 — nem juthatunk positiv eredményhez.

A ki azonban csak 12—15 méter távolságban teszi is megfigye
léseit, — a hol még mindig lehetségesek azok, — jóval sebesebbnek 
fogja a méhek röpülését találni; én legalább, már e távolságban is 
másodperczenként 6— 7 méter sebességgel láttam a kiinduló méheket

Monatsblatt 1840. 146 I.
908 Naturgésch. d. Hgbiene 97 1. Persze nem azt a sebességet kell értenünk, 

a melylyel jelenleg a villamvonatok közlekednek, hanem a melylyel abban az idő
ben, 50 év előtt, a személyvonatok haladtak.

939 Méhészeti Lpk. 1884. 248 1.
970 A közönséges szél 5—6, a futó ember pedig 710 métert halad másodper

czenként, 1. Terin. tud. társ. Közi. 1885. XVII. köt. 190 fűz. 263—261 1,
9,1 Már az angliai méhes kert 1781. 28 1.



haladni, haza pedig 9—10 méternyi, sőt néha még sokkal nagyobb 
sebességgel röpülnek, úgy, hogy az átlag legkevesebb 7—8 méter,073 a 
mely sebességgel óránként 25-2 28-8 kilométert haladhatnak.

Rop ülésük legnagyobb sebességét megközelítőleg sem sikerült 
meghatároznom; ha az ég hirtelen elborul és a méhek sietve mene
külnek haza, oly sebesen röpülnek, hogy ha nem is a szó szoros értel
mében, de szinte nyílsebességgel érkeznek; 20 méternél minden esetre 
nagyobb e sebesség, mert a kísérlet czéljából kimért e távolságot — 
messzebbre nehéz a méheket szemmel kisérni — kevesebb, mint 1 
másodpcrcz alatt haladtak m eg; e sebességgel pedig óránként 72—80 
kilométernyi utat tehetnének. Ha pedig a fecskék másodperczenként 
67 méter sebességgel röpülnek, 073 ennél nem sokkal lehet csekélyebb 
a méhek által kifejthető legnagyobb sebesség sem, mert akárhányszor 
láttam és látták mások is, hogy seregestül csaptak a rájuk vadászó 
fecskék után és nagyobb távolságba üldözték őket,074 a mi, ha már a 
legyek is 53-35 méter sebességgel bírnak röpülni,076 épen nem is csodá' 
latos, következőleg az, hogy a postagalambnál sebesebben röpülnek,070 
egészen természetes.

Körülbelül ugyanily, némelyek szerint még nagyobb sebességgel 
röpülnek a herék ; 077 a királynők pedig saját megfigyelésem szerint is, 
legalább 1—2 méterrel röpülnek sebesebben a munkásoknál,978 a mi, 
tekintve az aránytalanságot, mely szárnyaikban oly föltűnő, szinte 
megfoghatatlan ; rájuk nézve azonban igen fontos, mert ha nem bír
nának sebesebben röpülni a hímeknél, bármelyikük is könnyen erő
szakot követhetne el rajtuk, a minek így vetLe elejét a természet.

Hasonló a bizonytalanság abban a tekintetben is, hogy mily 
távolságra szoktak kiröpülni a méhek és illetőleg, hogy mennyire 
terjed munkálkodásuk rayonja, a mit pedig gyakorlati szempontból 
is szükséges tudnunk.

Mig ugyanis Plinius szerint nem röpülnének messzebbre 
60,970 Colerus szerint pedig 70 lépésnyinél; 080 mások mértföl-

9,3 Csaknem ennyire, 7-(52 m éterre van számítva a légy közönséges röpülé- 
sének sebessége is I. mini: 968 *

f>i3 Mint970 * alatt.
'«« L. föntebb VII. 2. *•»* v ̂  -
875 L. m in t910* alatt.
976 L. B. Z. 1888. 203—204 1. és Méhészeti Lpk. 1888.204-2051., a postagalamb 

csak 27'0—51'32 métert halad másodperczenkint, 1. m in tn7°* alatt.
011 Hannemann, B. Z. 1850. 19 1.
078 Ugyanígy Fuckel i s : Meine Bzuclit. II. Aufl. 51 1.
973 Ilist. M. natúr. L. XI. C. 8.
880 Oeconomia rur. el domest. P. I. L. XIII. 542 1.



dekre,95,1 némelyek épen a mesék országának határáig látták a melle
ket elkalandozni.

Tengerészek beszélik, hogy Normandia partvidékére méheket 
láttak érkezni a 15 angol mérLföldnyire, — mintegy 5—6 óra járás
nyira — eső Jersey és Guernsey szigetelt felől, a melyeket hogy nem 
a szél ragadott magával, hanem gyűjtés czéljából jöttek oda, tanúsí
totta volna az, hogjr egyenes irányban hasították át e nagy távolságot.981 982 983 
A tengerészek ugyan szeretnek nagyokat mondani, ebben az esetben 
azonban nem sokkal messzebb vetették a sulykot a szárazföld lakói
nál, a kik közűi többen szintén csaknem ilyen, némelyek még nagyobb 
távolságokról beszélnek.

Egy falusi, — különben értelmes — méhész komolyan állította 
előttem, hogy megjelelt méheit a hatvani határban, állomásuktól leg
alább 51/a óra járásnyi távolságban ismerte feli és ne is mosolyogjunk 
fölötte, mert a tudós dr. Radlltofer maga is elhitte, hogy valaki zinno- 
berrel megfestett méláéit egy 8 órányira eső hajdina-táblán találta,958 
oly túlbajtás, a mi, ha komolyan van értve, csak tévedésen alapulhat.984 * *

A higgadtabban gondolkozó méhészek ugyan-már régen úgy 
vélekedtek, hogy a méhek 1/a, legfölebb 1 óra járásnyira szoktak éle
lem végett röpülni; 996 ez azonban hiteles bebizonyításra várt és csak 
az olasz méhek behozatalával volt megállapítható, hogy e gyanítás 
közeljár a valósághoz ; Berlepsch megfigyelései ugyanis arról tanús
kodtak, hogy az olasz méhek ritkán mutatkoznak állomásuktól 1/2 óra 
járásnyinál nagyobb távolságban, közönségesen pedig nem is röpülnek 
messzebb 20 percznél; kivételesen azonban elmennek í-j2 óra járás
nyira is,989 a mi újabb megfigyelések által is hitelesítve, jelenleg úgy
szólván általában el van ismerve.987 *

981 így: Die nfltzl. Biene (a szerző neve nélkül) Frankfurt u. Leipzig 1771. 
42 1. Delta Rocca Traité compl. sur les abeilles etc. Paris 1790. és Samuelson is 
Die Hgbiene 1862. 189 1.

982 Monatsblatt 1841. 269 1. és B. Z. 1801. 271 1.
983 B. Z. 1851. 116—117 1.
984 A melleknek zinnóbcrrel való megjelölése oly szokásos volt abban az

időben, hogy megtehette azt más is cs igy a megfigyelés könnyen tévútra vezet
hette az erre nem gondolok

38’ így már Grützmann : Neugebautes Innnenhauslein 1669. 40 1., úgy J. II.
Ivocli: Erfahrener Bienenwirth 1747. 103 1., Angliai méheskert 1781. 28 1., Fr. Hu- 
ber’s neue Beob. a d. B. Bd. I. 210—2411., Káló P.: A méhtartás m. 4 1., Spitzner: 
koi'bbienenzucht III. Aufl. 68 L, újabban Gundelach: Naturgesch. 32 l.Dzierzon B. 
Z. 1847. 67 1., Busch B. Z. 1852. 125 1., Fuckel: Meine Bzucht II. Aufl. 130 1. sat.

989 Die Biene III. Anti. 285 1.
981 így Kleine : Die Biene u. i. Zucht II. Aufl. 55 1., dr. Ziwanslcy: Kurze An-



m

A méhek tehát majd kisebb, majd nagyobb körben dolgoznak, 
a mi természetes is, mert ha a közelben megtalálják mindazt, a mire 
szükségük van, nem volna jó  dolguk, ha messze kereskednének; csak 
az a nagy különbség megfoghatatlan, hogy mig közönségesen nem 
röpülnek messzebbre 2—3 km.-nél, vagyis annyinál, a mennyire 5—6 
perez alatt eljuthatnak, rendes munkakör ük tehát x = r f§  szerint 12-56— 
28.26 Pl krnéter; néha elmennek 5— 6 kilométernyire, sőt messzebb is, 
úgy, hogy munkálkodásuk rayonja meghaladja a 100 □  kilométert.988

E különbségek a helyi viszonyoktól függnek; ezek közűi pedig — 
a szükség vagy bővelkedésen kivűl, a mik ebben a tekintetben legin
kább határoznak,S3B — befolyással van a méhek munkakörére :

1. Állomásuk környékének orographiai fekvése. Magas hegyeken 
ugyanis nem örömest repülnek át a méhek ; gazdag növényzetű völ
gyekben tehát, — a minő hazánkban a diósgyőri völgy, —  a gyűjtés 
rayonja igen szűk, ellenben a sík alföldön annál kiterjedtebb, minél 
kevésbbé szerezhetők be a szükségletek a közelben.

Ugyan e tekintetből, ha munkakörük határát egy oldalról magas 
hegyek szorítják meg, a nyílt vidék irányában szintén messzebb röpül
nek a méhek.

2. Az évszak és időjárás. Ha az idő meleg, csendes, sokkal mesz- 
szebb röpülnek a méhek; míg hideg, szeles, esős időben, vagy este 
felé, a munka csak szűk körre szorítkozik, kivéve, ha valahol igen gaz
dag legelő kínálkozik, a melyei már előzőleg is látogattak a méhek, 
mert ebben az esetben, bár távolabb volna, a rossz idő daczára is fel
keresik azt.990

Legmesszebb röpülnek a méhek augusztus—szeptemberben, 
midőn az élelmi források már apadni kezdenek és ugyanekkor észlel
hető legrohamosabb pusztulásuk is.091

3. Gazdagon mézelő virágok után, — különösen ha a közelben

leitg. 1873. 114 1., Dzicrzon Rationell Bzucht 1878. 323 1., Vogel: Dic Hgbienc 1880. 
77 1. sat.

088 L. Morfot: Die Bzucht 162 1. M. tíirard szerint pedig a Keleti Pyrenauso-
kon csupán csak a víz kedvéért is 7 kilométerny i re repüllek a méhek. Les abeil- 
les 1878. 129 1. ” X

089 Már Supersaxo B. Z. 1854. 1C5 1.
990 jgy Stern B. Z. 1848. 77 1., Rothe : Korbbzucht III. Aüfí! 243 1. és Hilbert 

E. B. Z. 1874. 257—258 1. Hogy pedig mily veszedelmes ez a méhekre, 1885-ben, 
legutóbb pedig 1893-ban tapasztaltam, midőn az akácz virágzásának vége felé 
szeles, esős idők jöttek, a méhek azonban ennek daczára egyre röpködtek és oly 
nagy mennyiségben pusztultak el, hogy június közepével gyöngébbek voltak a 
kaptának, mint 2 hónappal elébb.

Dzierzon B. Z. 1883. 15 1.
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nem sok a gyűjteni való, — igen messzire röpülnek a méhek ; nagyobb 
kiterjedésű hársasok, akáczerdó'k, virító repczeföldek tehát szokatlan 
távolságokra csábíthatják őket; így Dzierzon méhei oly útat tettek 
meg a repcze kedvéért, a melyet jó  gyalogoló egy óra alatt sem birt 
volna meghaladni; 993 Berlepsch egy i y a óra járásnyira fekvő repcze- 
táblán ismerte fel m éheit; 983 Blumhof pedig tapasztalta, hogy méhei 
P/a órányi távolságban egy gesztenye-ültetvényt látogatnak 091 és tud
nak hasonló esetekről mások is,996 sőt némelyek szerint messzebb is 
eljárnak a méhek.998

4, Űgv látszik, hogy a méhek meg is szokják a közelben vagy 
távolban váló gyűjtést, mert a banátusi méhek állítólag 1/2 óra járás
nyira sem röpülnek,997 mely sajátságuk bizonyára az odavaló gazdag 
legelőn fejlődött k i; míg a mostoha talajon küszködő dalmát-méhek 
i. 111 í tudjuk — tágabb körben munkálkodnak, mint a síklapályon élők.998

A közbeeső vízfelületek — még ha terjedelmesebbek volnának 
is — nem tartóztatják vissza a melleket, hogy fölöttük átrepüljenek ; 
Marton Gábor írja, hogy Szepezdről, a majdan 1 mértföld széles Bala
tonon átjárnak Somogyba is gyűjteni a méhek és hogy a megrakodva 
hazatérők sokszor megszállanak a halászbárkákon pihenni; 999 Huisch 
pedig May szigetén — Frith of Forth előtt — méheket látott, holott 
a sziget 2 órányira van a legközelebbi száraz földtől, a honnét érkez
niük kellett, mert a szigeten nem voltak méhek.1000

Ha azonban messziről is be birjálc szerezni szükségleteikéit a 
méhek, sem rájuk, sem haszonra való tenyésztésük tekintetéből nem 
kívánatos az, mert a hosszú utak temérdek időt rabolnak és e melleLt 
nagy koczkázattal is járnak, igen természetes tehát, hogy ily körülmé
nyek között nemcsak vagyonilag szegények, hanem néptelenek is a 
kaptárait.1001 892

892 B. Z. 1847. 67 1.
803 Mint a 080 * alatt.
881 B. Z. 1867. 108 1.
1,1,4 L. Menzel B. Z. 1863. 246 1. Dümmler B. Z. 1864. 264 1.
98c Ravazdi András: Méhtolmács 30 1. és Csórni P. Az okos méhesgazda 

1851. 2 lap szerint eljárnak 2 órányira is; Holborn londoni kereskedő méhei pedig 
Sydenhaniból, — London egyik külvárosa — 7 kilométernyi távolságból gyűjtöt
tek. Angol lapok után dr. Magerstedt Dér praki. Byater III. Aufl. 56—57 ll alatt.

3117 B. Ambrózy B. A magyar méh 1883. 78 1.
888 L. föntebb, V. 4. 228 *
888 Gazdaságos méhtart. 1816. 117 1.
ioo° ])r. Magerstedt: Dér prakt. Bvater 111. Aufl. 57 1. “+* alatt.
iooi így már Die rechte Bienenkunst v. Nic. Jacob d. M. C. Höller 1614. 114 

1., úgy Kontor J. A liléitekről II. 84 1. és Blumhof is tanúsítja, hogy a messzejáró
54
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Némelyek, nevezetesen dr. 0, J. B. W olff is, azt hiszik, hogy a 
méhek nem röpülhetnek messzebbre, mint legfölebb csak annyira, a 
mennyire egy lélekzetvétel, vagyis 21/a perez alatt eljuthatnak.1002

Ez ellen tanúskodnak ugyan már a í'öntebbiek is, de közvetetle- 
nűl is meggyőződhetünk az ellenkezőről, ha valami szép tavaszi napon 
hirtelen elborul az ég és a haza menekülő méheket figyelemmel kísér
jük, mert 4—5 perez múlva ugyan már elég sűrűn szállonganak haza, 
de a tömeges tolúlás csak 7—8 p. múlva következik be és tart 12—15 
perczig, hiteles bizonyságát!! annak, hogy a méhek nem 21/3 pereznyi 
távolságból érkeznek, mert ha meg is engednénk, hogy a bekövetke
zett homályt nem mindnyájan veszik észre ugyanabban a pillanatban: 
nem tarthatjuk valószínűnek azt, hogy daczára a borúnak, a keresgé- 
lők legnagyobb része 10 vagy 12 perczig kint maradjon.1003

Hogy a rajok sokszor 1ji óráig és tovább is kóvályognak a leve
gőben, míg megszállanak, köztudomású és számtalan példa van rá, 
hogy megszökve, 2—3 óra járásnyira is elmennek.

Panse írja, hogy 1846 junius 19-én egy raj, valószínűleg Riigen- 
b ő l1001 jött át a 4—5 mértföld széles Strela-Sundon és szárazai érvén, 
Greifswald és Wolgast között szállott meg,1005 következőleg 32—35 
kilométernyi útat kellett megtennie a tenger fölött, a mire egy óránál 
jóformán többre volt szüksége; Huber L.-nak pedig egy megszökött 
olasz raja 5 óra járás távolságban telepedett meg.1000

Kétségtelen tehát, hogy a méhek igen kitartók a röpűlésben és 
húzamosabb ideig bírják magukat a levegőben föntartani.

Minthogy az anyák a rajokkal mennek, nyilvánvaló, hogy leg
alább is úgy tudnak röpülni, mint a munkások ; az olasz méhek beho
zatala óta pedig több példa volt rá, hogy oly messze eső állomások 
híméivel párosodtak, hogy ha a találkozás a két állomás közepette 
történt volna is, legalább 3—4 kilométernyi útat kellett megtenniök.1007

méhek, bár igen sokat fiasítottak, népükben és vagyonúkban egyaránt szegények 
maradtak. B. Z. 1867. 108 1.

1003 L. föntebb II. 8. 174 *
!008 Érdekes megfigyelésre volt alkalmam e tekintetben 1879 év tavaszán, 

midőn a repezevirágzás alkalmával hirtelen beborult^rköze 1 i réten gyűjtő mé
hek már 5 perez múlva sűrűn tolultak haza, a mintegy 4 — 5 kilométernyire fekvő 
repczeföldről azonban csak 10 perez múlva jöttek és pedig oly sebesen röpülve, 
a hogyan alig láttam őket valamikor szállani.

íooí Sziget a keleti tengeren, melyet a szárazföldtől a Strela-Sund tenger- 
szoros választ el.

1003 B. Z. 1847. 77—78 1.
1006 B. Z. 1871. 198 1.
1007 L. föntebb III. 11. 3*e*
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Rothe épen azt tartja, hogy az anyák röpülnek legmesszebb,1008 a mi 
azonban még bebizonyításra vár.

Midőn azonban mások azt állítják, hogy a hímek röpködnek a 
legtágabb körben és legnagyobb kiterjedésben ismerik a vidéket, mert 
l ' / j  óra járásnyira áthelyezve is, visszatérnek régi állomásukra,1009 ha 
csak más bizonyítékot föl nem hoznak e mellett, csupán csak ez nem 
bizonyít semmit, mert ily távolságból visszatérnek régi állomásukra a 
munkások is.1010

Legvalószínűbb, hogy a méhek, tekintet nélkül nemi állapotukra, 
egyenlő távolságokban röpködnek ; ha pedig van e részben valami 
különbség, alkalmasint a munkások lesznek azok, a melyek legtovább 
győzik a röpűlést.

12. A  méhek munkabíró képessége és szorgalma.

A méh emberemlékezet óta jelképe a munka és szorgalomnak ; 
természeténél fogva soha sem henyél, a nap keltével indúl a külső mun
kára és a nap nyugtával fejezi be azt; odahaza azonban éjjel is dol
gozik, sőt annyira tevékeny, hogy nem kímélve életét, a szó szoros 
értelmében agyon dolgozza magát úgy, hogy alig él 3 hónapig, holott 
egy kis kímélettel kihúzhatná az évet is.

Érdekes tehát, gyakorlati tekintetből pedig fontos is a kérdés, 
hogy ily páratlan szorgalom mellett miért nem gyűjtenek mégis egyen
lően a méhek ? és mi az oka annak, hogy míg némelyek rendkívül 
felgazdagodnak, mások szegények maradnak, vagy épen éhen pusz
tulnak el.

Ha a méhek munkabírását és szorgalmát az eredmények után 
akarnék megítélni, első sorban, sőt csak nem egészben, a munkások 
számától függőknek kellene azokat tartanunk, mert míg a népesebb 
családok nagyobb vagyonra tesznek szert, közvetetten szomszédjuk,—

'»»3 B. Z. 1859. l'/l 1.
1009 így Gundelach: Naturgesch. 97 f, Brüning B. Z. 1816. 78 1., SupersaxoB. 

Z. 1854. 165—166 és Berlepscli B. Z. 1854. 255—256 1. Ha tehát nem csak az anyák, 
hanem a hímek is ily nagy kiterjedésben röpködnek, épen nem csodálkozhatunk 
rajta, ha a fiatal infánsnők kora tavaszszal vagy késő őszszel és általában olyan
kor tcrmékenyűlnek, midőn állomásukon egyetlen hímet sem lehetne találni; 1. 
ily eseteket Gey B. Z. 1858. 189—190. 1., Rothe mint 10 8 * alatt és B. Z. 1862. 175— 
176 1., valamint Roemer B. Z. 1861. 98 1.

1 10 L. Braun B. Z. 1848. 93—94 1. Tévedés tehát, a mit sok méhészeti mun
kában olvasunk, hogy a méhek */„ óra járásnyira áthelyezve helyben maradnak, 
mert ha a többség marad is, egy részük nagyobb távolságból is visszatér régi 
állomására.

54*
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a melyben pedig talán csak 1/u részszel kevesebb a munkás, sehogy 
sem bír zöld ágra vergődni.

Berlepsch mérleg útján állapította meg, hogy egy erősebb család 
naponta annyit gyűjt! mint 8 g y ö n g é b b s ő t ,  Rőtbe szerint egy népes 
kaptár 10,1011 1012 Matuschka szerint pedig 12 gyenge kaptárral is verse
nyez.1013

Minthogy egyikük sem jegyezte fel, mily munkaerőt számítanak 
az erősebb és milyet a gyöngébb kaptárukban: ily formán tűlhajtás 
nélkül mondhatnánk azt is, hogy egy népesebb család annyit vagy 
többet gyűjt, mint 20 gyönge.

Beszéljünk tehát határozott arányokban és mondjuk azt, a mi 
jóformán megfelel a valóságnak is, hogy : bizonyos számú munkások 
egy családban két annyit vagy többet gyűjtenek, mint ha két feleke- 
zetben dolgoztak volna, vagyis, hogy egy 30000 főből álló család két 
annyit gyűjt, mint ha kétfelé oszlik, tehát versenyez négy másikkal, a 
melyeknek mindegyikében 15000 munkás van.1014 *

Ennek természetes oka egyrészt az, hogy a méheknél is, — épen 
úgy, mint az embereknél, — két külön háztartás többe kerül, mint ha 
egyesítettek volna ; másrészt, mert a belső munkálatok akként kötik 
le a munkások bizonyos mennyiségét, hogy ez nem a munkaerővel 
egyenlő arányban, hanem csak csekély különbségekkel növekszik, 
következőleg, minél nagyobb a munkások száma, aránylag annál töb
ben láthatnak a gyűjtéshez.1016 Hogy azonban az eredmény fölebb is 
fokozatosan így hatványozódnék, vagyis hogy bárom annyi munkás 
3 X  3 — kilenczszer, négy annyi 4 X  4 =  tizenhatszor, tehát 75,000 
munkás 5 X 5  =  huszonötször annyit — és így tovább — gyűjtene, mint 
egy 15,000 főből álló,1016 az képzelődés, mert — mint tudjuk a túl- 
népes családok ki sem is fejthetik munkaerejüket.1017

1011 Die Biene III. 287 1.
1012 Korbbienenzucht III. Aníl 212 I.
mi3 Neues Lehrgebande d. Bzuclit Bd. II. 19 1.
ion így Braun B. Z. 1853. 64 1. és igazolja ezt Berlepsch mint 1011 * alatt, va

lamint saját tapasztalatom is.
10 0 Feltéve ugyanis, hogy valamely kaptárban̂ O,000 munkás van, a melyek 

közűi 10,000 a belső munkálatokkal foglalkozik, 20,000fjedig gyűjt: ha két, 15000 
főből álló családra oszolnék meg, ezeknek mindegyikében 10000 munkásnak kel
lene otthon maradnia, hogy hasonló hőmérsékletet tarthassanak a fészekben, a 
gyűjtésre tehát mind a két családban összesen csak 10000 méh maradna; de ma
radjon otthon bár csak 7—8000 mindegyik családban, még mindig kevesebb 
munkást bocsájthatnak a legelőre, mintha együtt maradtak volna, L. már Kontor 
J. A mellekről II. 203B204 1. úgy Braun mint 1014 alatt.

1016 így Morlot: Die Bzuclit 103—105 1., ágy Monatsblatt 1842. 250—252 1. és 
G. Layens : Elevage des abeilles Paris 1877.

B17 L. föntebb 829—830 1.
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Sőt még az is, hogy az egyesített munkaerő két annyit vagy töb
bet gyűjt, csak közönséges esztendőkben, vagy középszerű legelő mel
lett válik be igazságnak, mert ba az esztendő kitűnő vagy a legelő igen 
gazdag és állandó, bizonyos számú munkások — feltéve, hogy a szám 
nem valami nagyon is csekélyes — két felekezetben többet gyűjtenek, 
semmint ha egyesíttettek volna.1018

Ennek is megvannak a maga okai; ily körülmények között ugyanis 
egyrészt gyorsabban halad a gyűjtés, következőleg kisebb munkaerő 
is többet tehet; másrészt pedig, — minthogy a hasítást korlátozza a 
napról-napra szaporodó méz, — a két irányban munkálkodó méhek 
közölt is mások az arányok, mert minél kevesebbet köt le a fiasítás 
gondozása, annál többen láthatnak a gyűjtéshez és végre a munká
sok fogyatkozását sem pótolhatja egy anya — bár népesebb család
ban — annyira, mint két anya ugyanannyi külön családban ; mind
ezeknek végső eredménye pedig az, bogy bizonyos munkaerő ott 
szaporíthatja fel jobban az élelmi készleteket, a hol tágabb az éléstár 
és ennélfogva nagyobb mennyiséget lehet belőlük elhelyezni.1019

A második, a mi a munkaeredményre nagy befolyással van : a 
legelő és pedig nemcsak annak minősége, hanem az is, bogy mily távol
ságban találják azt a méhek, mert ha távolból gyűjtenek, vagy nagy 
területen kell az élelmet összeböngészniök, a sok munkának is kevés 
az eredménye.

Christ épen azt állítja, bogy a méhek annál nagyobb terhekkel 
rakosznak, minél közelebbről gyűjtenek,1020 a mi — ba ugyan igaz — 
az eredményre szintén nagy befolyással volna.

Végre a harmadik és az a tényező, a melyben leggyakrabban 
csalatkozunk, az időjárás, mert az még távolról sem kedvező idő, a 
melyben röpködhetnek a méhek, hanem szükséges, hogy egyszersmind 
előmozdítsa a virágok nektárelválasztását is ; különben hasztalan fárad
nának a méhek, vagy legalább nem gyűjthetnének annyit, mint külön
ben hasonló erővel gyűjthettek volna.

Hogy mindezek a viszonyok a legkedvezőbb combinatióban talál
kozzanak, nagy ritkaság és így azt, hogy mennyit bírna egy népes csa
lád közeli gazdag legelőről és kedvező időjárás mellett naponta gyűj-

1018 így Busch 15. Z. 1847. 78—79 1., Dzierzon Bieiienfrd. 1855. 115 1., B. Z. 
1862. 2 1. 1867. 284 1. és Dér Zwillingstock Kreutzburg 1890. 56—57 1., ugyan
így Weriiz B. Z. 1875. 31 1.

1010 L. Kiss J. Népszerű méhész kv. 22—231. és Berlepsch: Die Biene III. AuŰ. 
288 1. (Vierter Versuch.) Ezért szaporítják a lüneburgiak is inéheiket annyira, 
hogy a bőven mézelő hanga virágzása alkalmával többet gyűjtsenek I. Graven- 
horst B. Z. 1868. 27§ 1.

1020 Auweizug Z. Bzucht 1809. 60—61 1. * alatt,
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teni, határozott mennyiségben meg nem mondhatjuk, az előttünk fekvő 
adatok tanúsága szerint azonban igen sokra rúghatna az.

B. Ehrenfels in ifire i. midőn a fenyvesek mézeltek, kaptáronként 10 
fonttal =  5 Gkilóval gyarapodtak naponta1031 és Dzierzon is azt mondja, 
hogy a napi munka eredménye 6 kilóra és ezen fölül is rúghat; 1032 
Pethe Peren ez szerint egy jó  kaptár 20 font =  11 kilogr. mézet képes 
naponta behordani 1033 és csaknem ily eredményről tanúskodik Braun 
is ; 1034 * Berlepsch pedig lehetségesnek tartja, hogy egy népesebb kaptár 
naponta 30 font =  16 kilogramm mézet gyűjtsön;103B hivatkozva egy 
morvaországi méhészeti lapra, a mely szerint ez tényleg meg is történt 
volna.1036

A mi saját tapasztalásomat illeti, csak két esetet tudok, — 1884 
és 1889-ben, az akácz virágzása alkalmával, — hogy a népesebb 
kaptárok súlya egy-egy nap 5 kilóval gyarapodott;’ 021 minthogy azon
ban vidékünk nem jobb a középszerűnél és akáczfák is csak szórvá
nyosan vannak : semmi kétség benne, hogy másutt sokkal többet gyűjt
hetnek a méhek.

Ha azonban csak ennyi volna is az, a mit egy család naponta 
gyűjthet, tekintetbe véve, hogy 7.500,000 herevirág ad egy kiló ezuk
rot,1023 következőleg — 75°/0-ra számítva a méz czukortartalmát — 
5.625,000 herevirágot kell a melleknek felkeresniük, hogy 1 kiló és 
csaknem 30 milliót, hogv 5 kilogr. mézet gyfíjthessenek : munkabírá
sukat és szorgalmukat valami bámulatosnak kell találnunk.

A virágpor gyűjtése jóval lassabban megy, valószínűleg, mert 
tovább tart a megrakodás; ebből 1500 gramm már igen sok és 2

1031 Dic Bzucht 1829. 15 1.
1023 B. Z. 1846. 42 1., 1848. 68 1. és Bíenenfrd. 1855. 97 1., ugyanígy M. Girard : 

Les abeilles 1878. 31—32 1. és Schweitzer Bfreund 1892. 278 1.
ii)23 Méhtenvésztés 1816. 13 1.

B. Z. 1854. 197 1.
less ]y;c Biene III. Anti. Einleitnng XXV. 1.
>0“  Die Ilgbiene v. Brünn 1868. 112 1.
1027 a kik hasonló próbákat akarnak tenni, szükséges tudniok, hogy a kap

tárait súlya napközben ahhoz képest, a mint több vagy kevesebb méh van a legelőn, 
folyton ingadozik; d. e. 9 óra tájban általában legkisebb, d. u. 3 óra tájban 
pedig legnagyobb az, 1. GorizzuttiB. Z. 1870. 230—231 L, a kaptárokat tehát estén- 
kint kell megmérlegelni, hogy megtudjuk, mennyit gyűjtöttek egy nap a méhek.

a ás Vv'ilson szerint egy fuchsia virág 759; egy borsó virág 9 53; egy bük
köny virág 0158; egy bog vörös here virág pedig 7'93 milligr. ezukrot tartalmaz 
és igy 125 bog herevirág 1 gramm ezukrot ad ; 1 kilogramm ezukrot tehát 125000 
bogban! és mert minden bog átlag 60 virágból áll: 125OC0 X 60 = 7.500000 here
virágban találnak a méhek. L. a Vasárnapi Újság 1879. 512 l..úgy B. Z. 1885. 119 1, 
Journal des Dfebats 1891. 5/X. sz.
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kilogrammot talán a legnépesebb család sem bírna naponta behor
dani.1039

Gyakori eset azonban, hogy ugyanazon külső viszonyok közöd 
és a nélkül, hogy a munkaerőben nagyobb különbségeket vennénk 
észre, oly nagy eltérések mutatkoznak a méhek munkálkodásának ered
ményeiben, a melyek szinte érthetetlenek.

Ezeket némelyek a méhek faji természetéből,1030 ríj abban igen 
sokanazolasz válfaj nagyobb szorgalmából akarják megmagyarázni,1031 
a mi fölött azonban, — még ha hitelt is adnánk az olasz méhek nagyobb 
munkabíró képességéről forgalomba hozott híreknek,1032 — röviden 
napirendre térhetünk, mert hasonló különbségek mindig voltak és van
nak az olasz méhek között is.1033

Mások úgy vélekednek, hogy a méhek tevékenysége családon
ként különböző irányban nyilvánul, nevezetesen, hogy némelyek az 
építkezésre, mások a hasításra, vagy az élelmi készletek felhalmozásra 
bírnak nagyobb hajlandósággal.1034 Ebből azonban csak annyi áll, hogy 
egyes családok kiválhatnak a többiek közűi bizonyos tekintetben 1036 
és hogy a méhek tevékenysége az év szakaihoz képest változtatja irá
nyát ; kora tavaszszal túlnyomó a hasításra való hajlandóság és nem 
is hagy alább a rajzás időszakáig; az építkezésiránt később ébred fel 
a hajlam, legmagasabb fokán május—júniusban áll és innét kezdve 
ismét hanyatlik ; míg az élelmi készletek gyűjtésére egész éven ál haj
landók a méhek, leghajlandóbbak azonban, midőn legnagyobb szük
ség van reájuk, általában pedig ősz felé.1030

A többi nem állja meg a bírálatot, mert a méhek végczélja az, 
hogy fajukat fontartsák, szaporítsák és mindennemű munkálataik e

lost Dzierzon Bírd. 1855. 100 1., Lehrbursche i. Kr. Koblenz B. Z. 1864. 115— 
116 1. és Berlepsch Die Biene III. 508 1.

loso Wurster Vollst. Anleitg, 1804. 46—50 1.
1031 Dzierzon B. Z. 1856. 193 -194; 1857. 39; 1877. 1—4 1. és Kationéit Bzucht 

1878. 35—38, úgy 227-229 1. Kleine B. Z. 1859. 232-234 1. és Rostéi B. Z. 1859. 2601.
i°3a Nem volna ez lehetetlen, ha bebizonyosodnék, a mit némelyek annak 

idején állítottak— 1. Rathnlf V. 3. 30 * — hogy az olasz méhek orrmánya csak
ugyan hosszabb, mert így gyfijthetnének oly virágokból is, a melyeknek nektá
réhoz a rövidebb orrmányú méhek nem juthatnak.

1033 L. Dzierzon B. Z. 1877. 3 1.
1034 jgy már: Die rechtej Bkunst v. Nic. Jacob 1614. 233 1., Schirach : Baye- 

rischer Bmeister 1770. 76 1., Neidhart: Prakt. vollst. Auszug été. 1771. 217 1., újab
ban: Kirsten: Vollst. Wörterbuch d, B. K. u. BzuchtII. Aull. 40—411., Hannemann 
B. Z. 1847. 48 1., O. Rotlie Korbbzucht III. 52 1., Schachinger: Die Bzucht 1880. 5 1. 
Kühne F. A magyar méh 1882. 141 1. és b. Ambrózy ugyanott 1883. 1 1.

10I  L. Gf. Stosch B. Z. 1858. 236 1.
i°36 Már Lukas: Vermisclite Beytr. z. F. i.d. Wiss d. Bzucht 1803. Bd. 1. stk. 

1. 119—121 1., újabban Dzierzon B. Z. 1857. 62 és 1861. 90 1.
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tekintetnek vannak alárendelve; minthogy pedig úgy az építkezés, vala
mint a vagyongyűjtés a munkások számától, ez pedig a hasítástól függ: 
világos, hogy a mely család nem hasítana megfelelőkig, sem az épít
kezésben, sem az élelem felhalmozásában meg nem előzheti azokat, 
a melyek a szaporításban előbbre haladtak.

Ha valahol csekélyebb terjedelmű hasítás mellett nagyobb meny- 
nyiségű élelmi készletek találtatnak, vagy ellenkezőleg : ennek — mint 
alább fogjuk látni — más okai vannak és nem a család különös irá
nyú hajlandósága.

Minthogy tehát ezeken az alapokon meg nem magyarázhatjuk 
a dolgot, végre is fel kell vetnünk a kérdést, hogy: váljon csakugyan 
absolut-e hát a méhek szorgalma és illetőleg, hogy annyit dolgoznak-e 
minden körülmények között, a mennyit csak bírnak; ha pedig nem 
az, hogy vájjon lehet-e őket és miképen nagyobb szorgalomra ösz
tönözni ?

A német méhészek sokat vitatkoztak ezek fölött, a nélkül, hogy 
megállapodásra jutottak volna ; némelyek absolutnak tartják a méhek 
szorgalmát, mely soha ki nem fárad és a melyet fokozni sem lehet ;1037 1038 1039 
mások szerint a viszonyokhoz alkalmazkodik az és ezekhez képest 
— Dzierzon szerint is — oly különbözők lehetnek az eredmények, 
hogy egy 60000 főből álló család nem gyűjt többet, mint egy másik, 
a melyikben csak 30000 munkás van ; 108S sőt akadtak olyanok is, a 
kik állították és be is akarták bizonyítani, hogy a méhek általában 
nem dolgoznak annyit, a mennyi telnék tőlük.1089

Vegyük bírálat alá mi is e különböző véleményeket.
Kétségtelen, hogy sokat lehetne felhozni a méhek absolut szor

galma mellett is, mert legalább annyi bizonyos, hogy ha nem látszanak 
annyit dolgozni, mint erejükhöz képest dolgozhatnának, többnyire 
oly akadályok hátráltatják őket, a melyek az eredményre nagy befo
lyással vannak.

1037 j g y  m . ; r  Spitzner Korbbzucht III. 135 1., újabban Brillek: B. Z. 1855. 41 — 
42 1., Sághy M. B. Z. 1857. 81 I., Wernz B. Z. 18G0. 198—199 és 216-219 1., úgy 1861. 
154—157 1., b. Rose B. Z. 1860. 268 L, Obed B. Z. 1862 21 L, gf. Stosch B. Z. 1862. 
263—269 |  Berlepsch Die Biene III. 286 1. cs Schachinger: Die Bzucht 1880. 8 I.

1038 jgy Dzierzon B. Z. 1851. 19 sz. Beilage 1. 1. 18ö4!"2a4 2551. ésRat. Bzucht 
1878. 139—140 1, Lahmeyer B. Z. 184/. 91 L, Suda B. Z. 1855. 145 L, Scholz B. Z. 
1856. 81 1., Rostét B. Z. 1861. 56 1., Wetzler R. Z. 1862. 78—79 1., Fischer B. Z. 1863. 
119-120, 129—131, 166-167 és 199-200 1, Rothe B. Z. 1865. 34-35 I. és Graven- 
horst B. Z. 1874. 293—294 1.

1039 Már J. E. Reider: DasB.biichleinf.JuH u.Alt 181., JahneB. Z. 1850. 161., 
Thieme B. Z. 1858. 183—184 L, Köíiler B. Z. 1860. 161 I. Különösen pedig dr. Don- 
hoff B. Z. 1854. 140-141 1.



így : okai lehetnek a mutatkozó különbségeknek :
1. A kaptár, a mely lehet oly nagy vagy szellős, hogy nem tart 

elegendő meleget, a melléknek Lehát nagyobb számban kell otthon 
maradniok. hogy a szükséges hőmérsékletet föntarthassák; vagy ellen
kezőleg, oly szűk, hogy munkaerejüket ki nem fejthetik; sőt lehet oly 
hibás szerkezetű is, hogy a mézet csak nagy időveszteséggel tehetik 
le és indulhatnak ki újból a gyűjtő méhek.1010

2. Az építmények, különösen az üres sejtek hiánya ; néha ugyanis 
a hasítás azért nem ölthet nagyobb arányokat, mert az élelmi kész
letek foglalják el a sejteket;1011 máskor ismét a hasítás az, a mi az 
élelem felszaporodását a k a d á ly ozza 043 sőt hátráltathatja a gyűjtést 
az is, ha a röpülő lyukhoz közelebb eső lépek el lévén foglalva, az 
üres sejtekhez csak mulasztással juthatnak el a méhek.

3. A fogyasztás különbözősége, a mire befolyással lehetnek az 
építmények is, a mennyiben vagy nincsenek szoros összefüggésben, 
vagy nem alkalmasak a hasításra, minélfogva a szaporítás korlátozva 
lévén, az élelmi készletek kevésbbé fogynak, vagy ellenkezőleg, kor- 
iá ttalan terjeszkedést engednek a fészeknek, esetleg aránytalanul sok 
heresejtet tartalmaznak, következőleg a hímek nagy felszaporítására 
vannak utalva a méhek.1043

4. Az anya képessége, a mi lehet oly korlátolt, hogy az élelmi 
készletek fönnakadás nélkül szaporodhatnak, vagy ellenkezőleg, oly 
korláttalan, hogy minden kiürült sejtet nyomban betölt és így leg jobb  
akaratuk mellett sem gyűjthetnek a méhek.

5. Sok függ a munkások korától is; ha az idősebbek bármi okból 
megfogynak, mint például a lerajzott anyakaptáralcban, az utolsó raj 
kivonulásától számított 4—5-ik héten, vagy a rajoknál a megtelepedés 1040 1041

1040 L. Mussehl: Airweisung z. Lüft-Bzucht 1837. 16 Í,
1041 L. Abhandl. u. Erfahr. d. frank. ph. ök. Bgesellschaft 1772. 189 1., újab

ban Dzierzon B. Z. 1857. 24 1. cs 1883. 3 1., Gravcnhorst: B. Z. 1876. 209 1., ugyan
ott L. Huber 190—191 1., a ki egy elnéptelenedett kaptárban csak 7 sejtben talált 
Hasítást, a többi mind mézzel volt megtöltve, 1. Die neue nützl. Bzuclit X. Aull. 
214-245 1.

L. Semlitsch 13. Z. 1846. 101 1., Dzierzon B. Z. 1851. 179 1. és 1852. 190 1. 
Vannak ugyan rá példák, hogy népesebb családok, ha gazdagon mézelnek és a 
kaptárban helyük nincsen, kívül is építkeznek cs itt helyezik el a mézet, 1. már 
Niedhart: Prakt. Vollst. Áuszug etc. 1774. 74 l.,Pösel: Gründl. u. vollst Unterricht 
v. Bzucht 1784. 170 1., Wurster: Vollst. Anleitg. z. Magaz. Bzucht 1804. Vorrede 
LIV. 1., újabban Dzierzon Bírd. 1854. 83 1., Knden B. Z. 1847. 27 1., Donauer B. Z. 
1856. 247 1., Krug. B. Z. 1862. 23—24 1. és Schlösser B. Z. 1871. 239 1., csak hogy 
ilyesmire nem lehet a méheket kényszeríteni; ha a méz el nem helyezhető a 
kaptárban, közönségesen vesztegelnek a munkások.

“>4:l Dzierzon B. Z. 1846. 42 1,
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után ugyanebben az időben, a gyűjtés csaknem teljesen szünetel; inig 
ha a munkások túlnyomó részben idősebbek, a hasítás megy lassab
ban, de annál inkább szaporodnak a készletek.

A mi azonban a legnagyobb és döntő befolyással van az ered
ményre,

ö. az, hogy mily munkaerővel rendelkeznek a méhek a gyűjtés 
irányadó időszakában és hogyan bírják a mézet elhelyezni.1014

Ila ugyan a legelő igen gazdag és állandó, az idő pedig alkalmas, 
vagy ellenkezőleg, nincs mit gyűjteni, az eredmények között általában 
nem nagy különbségek mutatkoznak; az első esetben a munkaerő
höz képest meglelnek az éléstárak, az utóbbiban pedig kivétel nélkül 
üresen maradnak; ha azonban a jó  legelő csak rövid ideig tart, vagy 
az időjárás nem engedi annak rendes kizsákmányolását: az ered
mények között csupán annál az egyetlen oknál fogva is, hogy a döntő 
időszakban az egyik család nagyobb erővel rendelkezett, mint a 
másik, oly nagyok lehetnek a különbségek, hogy mig az előbbieknél 
felesleget is találunk, az utóbbiak éhen vesznek el.1015

A dolog egészen természetes, mert a nektár nem várakozik a 
virágok kelyhében addig, mig a méhek felszedhetnék, hanem, a mi a 
maga idejében össze nem gyűjtetett, elvész. Sokszor épen csak néhány 
napig mézelnek gazdagabban a virágok! a mely családok ilyenkor 
elegendő erővel rendelkeznek, megtöltik éléstáraikat, mig a gyöngék 
alig gyűjtenek valamit; 1010 » i a  később nyílik is újból legelő, vagy 
messzebb esik az, vagy az idő alkalmatlan, mindenképen pedig pótol
hatatlan marad, a mi elmulasztatott.

így lehet aztán valamely családban az évad záródásával temér
dek munkás, a nélkül, hogy élelmi készleteivel csak meg is közelítene 
egy más családot, melyben a munkaerő, —■ ha később meg is fogyott, 
— a döntő időszakban síkra készen állott; ez a magyarázata annak 
is, hogy a maga idejében kivonult rajok felgazdagodnak, mig a sok
szor csak 8 nappal késettek semmire sem mennek.1017

11,14 L. Dzierzon B. Z. 1852. 190 1. Bienenfrd. 1855. 145—146 1. úgy Braun B. Z. 
1853. 63 I., Weitzel: B. Z. 1858. 113 1., Klein: B. Z. 1871). 204 1. cs Hilbert E. B. Z. 
1878. 128 1.

fi*'' L. Scholtisz B. Z. 1853. 160 I. úgy Dzierzon Bfrd. 1855. 103 1. és B. Z. 
1881. 37-38 1.

H46 Már Komor J. A méhekről II. 204 1. és Dzierzon B. Z. 1876. 89—91 1. Ezen 
az alapon fejlődött ki a méhek páratlan szorgalma is, a mennyiben mindazok a 
családok, a melyek kevésbbé voltak szorgalmatosak, elvesztek a létért való 
küzdelemben.

i»47 Burghardt B. Z. 1847. 28 1. és Dzierzon Bfrd, 1855. 103 1,
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Mindezekből azonban mi csak azt a következtetést vonjuk le, 
hogy a méhek szorgalma fölött nem lehet a Hitatkozó eredmények 
alapján ítélni; magát a méhek szorgalmát pedig relativnek tartjuk, 
m elyH ép en  úgy, mint az emberi szorgalom — a viszonyokhoz alkal
mazkodik és ezekhez képest majd nagyobb, majd kisebb,1043 mert a 
tapasztalások tanúsága szerint vannak okok, a melyek zsibbasztólag 
hatnak a méhek tevékenységére és ellenkezőleg, vannak olyanok, a 
melyek szembetűnően fokozzák azt.

így mindjárt:
1. Rég tudvalevő dolog, hogy a terjedelmesebb lakásokba szál

lásolt gyengébb családok elvesztik bizalmukat és nem dolgoznak oly 
szorgalommal, mintha erejükhöz mért lakásokat nyernek^™  de

2. talán még énnél is jobban ellankasztja a méhek tevékenységét, 
ha népesebb családok igen szűk lakásokba kerülnek, mert a mellett, 
hogy munkaerejüket ki nem fejthetik, sokat szenvednek a hőségtől 
is,1060 a mi

3. már egymagában is olyannyira elveszi a méhek kedvét min
den munkától, hogy midőn árnyékban élénk tevékenységet fejtenek 
ki, a napnak kitett kaptárakban csak hűselnek és alig szállonganak ;1051 
úgyszintén

4. visszatarthatja a méheket a gyűjtéstől a túlságos sok élelem,1042 
különösen, ha az igen szem előtt áll és a méhek folytonosan látják, 
hogy az üres sejtek megtöltése akadályoztatná a fiúsítást is ; ellenben

1048 így már Réaumur: Physic. oec. Gesch. d. B. 35—37 í. újabban Dzierzon 
B. Z. 1848. 68 i. A. Alberti: Die Bzucht i. Blatterstocke 1889. 25 1. stb.

1049 Tudta ezt már Aristoteles: Hist. animál L. IX. C. 40 1076 1., úgy Nic. Ja- 
cob: Rechte Bienenkunst d. M. C. Hötler 1614. 141 a  Eyrich: Entwurf d. vollk. 
Bienenpflege 1768. 141., Neidhart: Prakt. vollst. Auszug etc. 1774. 39 1., Krünitz: 
Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucht 1774. 109 1., Totdy: Kurze Anleilg. sat. 1773. 
28 1. Angliai méheskert 1781. 42 1., Szuhányi J. Szorgalm. Méhész 33 1., Wurster : 
Vollst. Anweisung etc. 1804. 396 1., Chabicsovszky: Apiarius syst. 35 1., Christ An- 
Anweisung z. Bzucht 1809. 87 1., Káló P A  méhtartás ni. 170 1., újabban Graven- 
horst B. Z. 1874. 293 1.

ioó° Már n ;Cí j acoh mint 1049 * alatt Kontúr J. A méliekről II. 102—103 1., 
újabban Dzierzon B. Z. 1852. 190 1. és 1855. 2 L, valamint Gravenhorst mint
iM9 * a i att.

1031 C. L, Hasé: Anweisg. z. Bzucht 1771. Th. 1.21., Staudmeister : Entdcckun- 
gen u. Erfahr. etc 1799.68—69 1., Wurster: Vollst. Anleitg. etc. 1804. 12—13 1., 
Christ: Anweisung z. Bzucht 1809. 68 és 70 1., Káló P. A méhtartás m. 60 L, újab
ban Dzierzon Bienenfrd 1855. 146 és 150—151 1., és Rationell. Bzucht 1878. 40 1., 
Gravenhorst mint 1049 * alatt, Berlepsch Dic Biene III. 323—324 1. és Vogel Die 
Ilgbiene 1880. 79 1.

lója Knauff: Die Beliandlg. d. Bienen 1819. 342 L, G. S. Ritter: Die Lelire v. 
d, Bienen. Leipzig 1831. 115 1,, Klopfleisch u. Kürschner: Die Biene u, d. Bzucht
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5. ha nincs élelmük ez is és pedig még jobban megbénítja a 
méhek tevékenységét ;1053

ü. kedvetlenül dolgoznak a méhek, ha érzik, hogy lakásuk tart- 
liatallan és eléhb-utóbb ki kell költözniök; 1051 ugyan e tekintetből

7. a rajzás ösztönének befolyása alatt állő méhek is kevesebb 
szorgalmat fejtenek ki a külső munkákban; 1055 ha pedig az utőrajzás 
folyamában pártokra' szakadnak, épen nem törődnek azokkal1053 
és végre,

8. minthogy az anya, ha nem is kormányzója, de legalább 
lelke a családnak: kelletlenül dolgoznak a méhek, ha az anya termé
kenysége igen korlátolt, vagy kimerülő félben van,1057 különösen pedig, 
ha hibás, liímíiasító, vagy magtalan; sőt különbséget tesz az is, ha a 
fiatal anya még nem szaporít, vagy épen csak anyabölcsői vannak a 
családnak.1053

Általában: annál nagyobb szorgalommal gyűjtenek a méhek, 
minél nagyobb szükségét érzik az élelemnek, vagyis, minél nagyobb 
kiterjedésben űzik a hasítást; 1030 mások szerint akkor legszorgalma-

351 I., Lahmeyer B. Z. 1847. 91 1., Dzíerzon B. Z. 1848. 68 1., 1854. 10 1., Bírd. 1856. 
233 1., B. Z. 1859. 25 1. és Rationell Bzur.ht 1878. 344 1., Berlepsch B. Z. 1855. 14— 
15 11} Wetzler B. Z. 1862. 78-79 1., gf. Stoscli B. Z. 1832. 268 1. ésM.Pauly: Dér Ho
nig etc. 1890. 126—127 I. Ugyané mellett tanúskodnak a gyakorlattal foglalkozók
nak ama tapasztalásai, hogy időről időre elszedvén a mellektől a felesleges mé
zet, sokkal többet gyűjtenek, mint ha a kaptárban hagytuk volna azt, 1. Dzíerzon 
B. Z. 1848. 69 1., Gravenhorst B. Z. 1881. 8—-91. és L. Huber Die Neuenützl.Bzucht 
X. Anti. 189 L; Spitzner Korbbzucht III. 134—135 1. és dr. MagerstedtnekDér prakt. 
BValér III. 423 1., ezzel ellenkező állításai tévesek.

1053 Már Abhandl. u. Erfahr d. frank, pli. ők. Bienengesellsch. 1770. 43 1., 
ugyanezt tanúsítja a mindennapi tapasztalat is.

1934 L. alább D. 14.
1053 L. Schirah Baverisch. Bmeister 1770. 123 1, Sokszor rajt ad valamely 

kaptár és a méhek mégis úgy járnak, mint annakelőtte, jeléül, hogy a rajzásra 
való készülődés megbénította tevékenységüket, L. Dzíerzon B. Z. 1881. 38 1.

i°í6 Berlepsch azt mondja, hogy a ínéheket csakis az utórajzás folyamában 
lehet heveréssel vádolni. Die Biene III. 473 1.: nem csoda, ha a kormányválság 
megzavarja a méhek fejéi, midőn az emberek fejét megzavarják még a sokkal 
csekélyebb jelentőségű képviselőválasztások is. X .

1071 L. már Ko.ilor J. A méhekről II. 126 1., újabbauKjGöbel B. Z. 1856. 142 1. 
és Gravenhorst B. Z. 1871. 293 1.

íoös Dzierzou B. Z. 1885. 61—62 1. A méheknek termékeny anyjuktól való 
megfosztása tehát, abból a tekintetből, hogy az élelmi készletek így kevésbbé 
fogyván, jobban felszaporodnak, problematicus dolog, mert számolnunk kell az
zal is, hogy ennek következtében hanyatlik a méhek szorgalma.

1959 Már Réaumur: Pliysic. oec. Gesch. d. B. 47—48 1., újabban Dzierzon B. 
Z. 1868. 266 I., Rationell Bzucht 1878. 56 és 182 I., úgy B. Z. 1885. 61 I., Gravenhorst
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sabbak a méhek, midőn építkeznek,1060 a mi azonban szintén csak a 
hasításra való tekintetből történik és így természetes is.

Hogy azonban a herefiasítás is fokozná a méhek tevékenységét,1051 
az képzelődés, mert az anyátlan családok — bár berefiasításuk van 
— igen lanyhán munkálkodnak és csak akkor kezdenek nagyobb 
érdeklődést tanúsítani minden dolog iránt, ha anyanevelésre alkal
mas munkás hasítást nyernek; a dolog úgy áll, hogy a hol herefiasítás 
van, ott a család is rendesen népes és így nagyobb tevékenységet fejt 
ki, mint oly családok, a melyek gvöngeségük miatt heréket sem nevel
nek, ha csak a herék fogyasztása nem fokozná a méhek szorgalmát, 
úgy, mint az emberekét a nagy adó ? csakhogy ez is még bebizonyí
tásra vár.

Népesebb családok, ha anyjuk igen szapora, élelmük pedig 
kevés, rendkívüli szorgalmat fejthetnek ki a gyűjtésben; különösen a 
jó  rajok, oly erővel és kitartással dolgoznak, hogy lakásuk beépítése 
mellett gyakran többet gyűjtenek, mint mások, a melyek igen keveset, 
vagy semmit sem építettek,1063 s ugyanígy a családok is, a melyek épít
ményeiktől és élelmi készleteiktől megfosztatván, mesterséges úton 
raj-állapotba helyeztettek.1063

Kevésbbé népes családok többnyire csekélyebb szorgalmat is 
tanúsítanak; ha pedig valahol igen megfogytak a munkások, a család 
elveszti bizalmát és — ha ugyan ki nem költözik, — semmi kedve 
sincs a munkához, mintha csak belátná, hogy minden igyekezete 
hasztalan, így is, úgyis, puszLúlnia kell.1064

Már 1000—2000 munkást számláló családokban kevés hajlandó
ság mutatkozik a munkákra és annál kevesebb, minél inkább apad 
a munkások száma; a megfogyott méhek nem bírván a szükséges 
hőmérsékletet föntartani, korlátozzák a külső munkákat, ennek daczára 
azonban lassan balad a hasítás, mert kevés az élelem, a népség tehát 
uapról-napra fogy, mig végre alig marad az anya körűi egy félma-

B. Z. 1868. 298 1., Klausmeyer: Die Bienenfrd. Warburg251. ésL. Huber: Dieneue 
iiüzl. Bzucht X. Aufl. 167 1.

1000 Mussehl: Anweisung z. Luft Bzucht 1837. 117 1., Fuckel Meine Bzucht 
II. Aufl. 167—168 1., Schiller B. Z. 1858. 171 1., Rostéi B. Z. 1861. 55—57 1., Graven- 
horst mint 1051 * alatt; Dér sachs. Bienenvater Zittau évsz. nélk. 25 I., b. Ambrózy 
B. A magyar méh 1883. 3 1, Alberti: Die Bzucht i. Blatterstocke 1889. 25 1., sőt 
Dzierzon isB Z. 1856. 153 1., 1858. 26 1., 1876. 2 és 270 1.

i05' L. föntebb C. 9. 818 *
1063 Épen úgy, mint a fészekrakó madarak ;Berlepsch csaknem csodadolgo

kat beszél egy rajról Die Biene III. 319 I. és én is tapasztaltam ilyesmit több ízben.
<°60 L. Rothe B. Z. 1865. 34—35 1.
laai Stöhr: Monatsblatt 1842. 150 1.
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foknyi méh. Ha aztán az elnéptelenedés idáig jutott, beszűnik a fiasítás 
is és vagy kiköltözik a család, vagy megadással várja be pusztulását, 
a mi nem is szokott sokáig késni.’ 065

Ha azonban mindezekből kétségtelen is, hogy a méhek szorgalma 
nem absolut, hanem a viszonyokhoz alkalmazkodik, az, hogy vannak 
lomha méhek is, a melyek természetüknél fogva hajlandók a heverésre, 
vagy, mint dr. Dönhoff állította, hogy a méhek általában nem dolgoz
nak annyit, a mennyit bírnának, nagy tévedés, mert ha voltak vala
mikor lomha méhek, ki is pusztűltak a létért való küzdelemben, csak 
azok tartották fönn magukat, a melyek legszorgalmasabbak voltak ; 
így lett a szorgalom a méhek természetévé.

Dr. Dönhoffnak a méhek ellen emelt panasza azonban mégis oly 
érdekes, hogy méltó a bírálatra.

A külső munkálatokat illetőleg ugyanis azt mondja, hogy miután 
egy 20000 munkást számláló kaptárból perczenként mintegy 80, egy 
napi, vagyis 12 órai munkaidő alatt tehát 57600 méh röpül ki a legelőre, 
következőleg minden munkás átlag csak 3 térést tesz. holott lakásuk 
beépítésére 14 napot számivá és erre minden napból 2 órát vonva le, 
10 órájuk maradna a külső teendőkre, a mi alatt 40-szer isfordúlhat- 
nának : nem számolnak be pontosan az időről s a különbözetet keve
réssel töltik.1066

Hogy a méhek 14 nap alatt beépíthetik lakásukat, az igaz, sőt 
beépíthetik hamarább is,1007 b á r -  mint tudjuk — néha az egész nyár 
sem elegendő arra, mert a dolog nem egészen a méhektől függ; de 
azért dr. Dönhoff számítása mégis több, mint egy tekintetből téves.

így mindjárt: minthogy a munkások ’ /.-ada állandóan a belső 
munkálatokhoz van lekötve,1086 * 1088 — a melyekhez az építkezésen kívül 
a hasítás gondozása is számítandó, — 20000-ből a külső munkákra tu
lajdonkép csak 13000 munkás marad, az 57600 kiröpűlésbőftehát ke
vés híjával mindegyikre 5 esik és még több, ha a két irányban munkál-

1086 Dr. Dönhoff B. Z. 1859. 159 1. Ebből pedig következik a gyakorlati sza
bály, hogy az elnéptelenedett családok föntartásával vesződni nem érdemes, mert 
csekély erejükkel és hanyatló tevékenységükkel semmire sem mennek 1. gf. 
Stoscli B. Z. 1862. 263 -269 í. " -

1086 B. Z. 1854. 140-141 1, W‘'“"
lóé? Nálunk az alcáczvirágzás kezdetéval jött jó  rajok, ha irányadó lépala - 

pokat kapnak, 5—6 nap alatt többnyire beépítik kaptáraikat; Brinck B. Z. 1855. 
41 1. és Dzierzou B. Z. 1873. 211 1., azonban tapasztalták, hogy már 3 nap alatt be
építették azokat.

i se Körülbelül ez az arány a belső és külső munkálatokkal foglalkozó mé
hek között, ha ugyan az idő is meleg, 1. Wurster: Vollst. Anleitg. 1804.1461., Kon 
tor J. A méhekről II. 203—201 1. és Spitzner: Korbbzucht III. Aufl. 69 1.



kódú méhek közöli mások az arányok, a melyek állhatnak úgy is, 
hogy csak */, rész gyűjt és 2/s rész van a belső teendőkhöz kötve.1069

De, hogy — ha ugyan van mit gyűjteniök — nem is csupán ötször 
röpülnek ki napjában a méhek, tanúsítja az, hogy jóval több mézet 
gyűjtenek, mint a mennyit öt téréssel beszállíthatnának.

Ha ugyanis a példaképen felhozott kaptárból kiröpűlt méhek 
mindnyájan egész teher, vagyis testsúlyuk jj-ának megfelelő mézzel 
rakodnának meg, úgy a 13000 X  5 =  65000, vagyis 6500 gramm súlyú 
méhek legfölebb 2200 gramm mézet szállíthatnának be, sőt, minthogy 
a gyűjtő méheknek alig 2/3-ada hoz mézet és ezek is ritkán vannak 
egész teherrel megrakodva, alig rúghatna az többre 1800 grammnál.1070 
Már pedig egy ily kaptár 2, sőt 3 kilogrammal is gyarapodhatik súlyá
ban naponta ; ha pedig e mellett tekiutetbe vesszük a fogyasztást is : 
a mindennapi kiröpűléseketkétannyinál is többre kell számítanunk, a 
mit hitelesítenek mások megfigyelései is.1071

Es ennél többet talán nem is kívánhatnánk a méhektől, midőn 
már csak az is, hogy hányszor térhessenek, első sorban nem fölük, 
hanem a legelő távolságától és attól függ, hogy miből és mit gyűjtenek,

lóén Nevezetesen ebben az arányban oszolnak meg a munkások már akkor 
is, ha az idő nem elég meleg, 1. mint 1068 * úgy Staudmeister: Bieuenlehre 66 1. és 
igen gyakran, ha az idősebb méhek bármi okból megfogynak.

1050 L. Neumann S. számítását Méhészeti Lpk. 1889. 169 1.
10,1 Réaumur 18000 munkás mellett a perczenként haza érkező méhek szá

mát 100-nak találta s ehhez képest egyesek kiröpülését4—7-re becsüli: Physical. 
oec. Gesch. d. B. 171—172 1., Gnndelach 6-ra, Naturgesch. 39—40 1., Busch ugyan
ennyire: Die Hgbiene 189 1., Schiller 8—10-re B. Z. 1861. 99—1001., dr. Magerstedt 
20—25-re Dér prakt. Bvater III. 59 1., Morlot pedig 24—30-ra — Die Bzucht 143 1. — 
teszi’a gyűjtő méhek egy-egy napi kiröpülését.

B. Ehrenfels szerint azonban 1 óra alatt 10-szer is fordulnak a méhek Die 
Bzucht 1829. 79 1., S. J. Lubbock megfigyelései szerint pedig a közelben kitett mé
zet napjában 40—59-szer keresték léi ugyanazok a méhek, 1. Ameisen Bienen u. 
Wespen 234 1., sőt Müller H. — 7 óra alatt 70-szer látta ugyanazokat a melleket a 
kitett mézre visszatérni 1. B. Z. 1885. 190 1.

Én, 1882. május 11-én d. e. 10 órakor,H-nem bírván máskép számbavenni a 
röpködő méhekei — hálót alkalmaztam egy népesebb kaptár röpülő lyuka elé és 
2 perez múlva 1071 méliet találtam benne, a miből 1 órára 32000 esik; a kaptár
ban lehetett vagy 48000 munkás, a külső munkákra tehát 32000 járhatott és így 
óránként mindegyik egyszer röpülhetett ki. Huber L. is tapasztalta, hogy ha a 
méhek erősen járnak, perczenként 500 is röpül k i: Die neue nützl. Bzucht X. Autl. 
189. De minek folytassuk, maga Dönhoff B, Z. 1860. 8—9 1., írja, hogy Berlepsch- 
nél 11 font, Kadennél 21 font, Stein lelkésznél pedig 28 font =  16 kilogr. mézet 
szállítottak be egy nap alatt egy-egy kaptárba a méhek; ha ez áll, úgy a 16 kilogr. 
méz behozatala! legalább 600,000 térésbe került, a miből, még ha 40000 méh gyűj
tött volna is, mindegyikre 15 esik.
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következőleg illusorius az is, liogy a gyűjtő méhek kimaradása leg- 
fölebh 5— 15 perczig tarthatna.'072 Ennyi idő alatt csak akkor térhetnek 
meg a méhek,ha vizet hordanak, vagy igen közeli bő legelőn találják a 
mézet, különben pedig, ha virágport, vagy propolist gyűjtenek, maga 
a megrakodás is jóval tovább tart ennél; 1072 1073 * végre pedig a terhek leté
telére és pihenésre is kellene valami időt engednünk a méheknek, a 
miket dr. Dönlioff mind kifelejtett a számításból.1374

Úgy látszik azonban, hogy dr. Dönlioff egyszersmind alkalmatlan 
helyet és időt is választott megfigyelésére, mert a méhek annál keve
sebbet térnek, minél silányabb a legelő; 1075 1076 természetesen, mert ilyen
kor a megrakodás is jóval tovább tart, sőt a nap különböző óráiban 
is különbözőkig járnak,1078 a mit — ha ugyan nem csupán időtöltésből 
tesszük a megfigyeléseket — nem szabad figyelmen kívül hagyni.

A belső munkálatokra, különösen a fiasítás ápolására vonatko
zólag azt mondja Dönlioff, hogy ha valamely családnak, a melynek 
10000 sejtje van íiasítással megtölve, még 20000 fias sejtet adunk, mind 
a 30000 kellő ápolásban fog részesülni, a nélkül, hogy a munkálatok 
más irányban megcsökkennének, tehát a munkásoknak ugyanaz a 
mennyisége három annyi fiasítás! is gondozhatna, mint közönségesen; 
fine finali, hogy e tekintetben sem végeznek annyit, a mennyi tehet
ségükben állana.1077

A kísérlet eredményét nem vonjuk kétségbe; természetes viszo
nyok között is gyakran jönnek oly helyzetbe a méhek, hogy arányta
lanul sok hasítást kell ellátniok ; nevezetesen így vannak minden kap
tárban az első raj kivonulását követő napokban és még rosszabbul a 
rajokban, a megtelepedés 3 —4-ik hetében, midőn néha40000 fias sejt 
gondozása alig 4000 munkásra nehezedik.1078

Hasonló esetekben azonban túlerőltetésük csak rövidebb ideig 
tart, mert az óráról-órára kifejlődő fiatal munkásokkal új erők csat

1072 Ennyit számít egy térésre Dönlioff 1. ,osc * alatt.
1070 L. föntebb X. B. 4, *
7074 L. Brinck B. Z. 1855. 41 -42 1.
1075 Gf. Stosch szerint jó legelőről 12 térést is tesznek naponta a méhek ; ha 

azonban fáradságosan kell az élelmet ö.sszekcresgétftjpk, alig térnek ('-szór B. Z. 
1858. 9 1.

1076 Ide nem értve a kora reggelt, legerősebben járnak a méhek 8 óráig ; 
folytatólag 10-ig még mindig jól, de még sem oly erősen; innét kezdve csillapszik 
járásuk, ’d. u. 4. órán túl pedig már igen gyöngén röpködnek. L. Morlot: Die 
Bzucht 142 i. Ha a méhek estig erősen járnak, jele, hogy igen gazdag forrásokból 
gyűjtenek.

« 77 B. Z. 1854. 140—H l 1.
1078 igy Dzierzon B. Z. 1854. 245—216 1.
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lakoznak hozzájuk; más az, megbírna-e a méhek szervezete állandóan 
is ily megerőltetésl és érdekében állana-e a családnak, hogy munkásai 
mindég túl legyenek terhelve a hasítás gondozásával? — a mi fölött 
már a priori is kételkedhetünk.

Lássuk azonban, mi történik a kaptárban, ha a mélieknek arány
talanul sok hasítást adunk.

Az első az, hogy a netán folyamatban levő építkezés csaknem 
azonnal beszűnik, mert a méhek tápnyál alakjában adnak túl a ned
veken, a melyekből viasznak kellett volna képződnie ; a második az, 
hogy az anya korlátozza a peték lerakását mindaddig, míg annyi fiatal 
munkás nem kel, hogy a megzavart egyensúly ismét helyre állhat, 
mindezek pedig egyáltalán nem kívánatosak a családra.

E mellett azonban még sem részesül a hasítás oly ápolás és élel
mezésben, mint ha erre kellő számú munkások állanak készen és ennél
fogva a legkedvezőbb esetben is később fejlődik; ha pedig esetleg hűvö
sebbre fordul az idő, kisebb-nagyobb részben el is pusztul, mert az 
aránytalanul csekély erő nem birja azt kellő melegen tartani, ezzel 
pedig ki vannak téve a méhek a legnagyobb veszedelemnek, a keltés
rothadásnak, a mit tudni is látszanak, mert ha hűvöses időben több 
hasítást kaptak, mint a mennyit melegen tarthattak volna, a nagyobb 
baj elől menekülve, kiköltöztek lakásukból.1079

Bizonyára ezekkel az eshetőségekkel számolnak a méhek, midőn 
csak annyira engedik terjedni a hasítást, hogy az koczkázatnak kitéve 
ne legyen ; de nem hagyhatják figyelmen kivííl azt sem, hogy a hasítás 
élelmet kíván, a mit fáradságosan kell összegyűjLeui, sőt az sem bizo
nyos, hogy lesz-e m iből; hogy a gyűjtő méhek pusztulása igen nagy 
és hogy a veszteségeket a hasítást gondozók sorából kell pótolni, a 
miben szintén fennakadások történhetnének, ha az utóbbiak mindig 
túl volnának terhelve; ha pedig záporok, jégesők sokat elpusztítanak 
a gyűjtők közűi, a temérdek hasítás éhen veszhetne e l; és végre kérdés 
az is, hogy ha annyira' engednék terjedni a hasítást, a mennyit csak 
megfeszített erőkkel jól-rosszúl gondozni képesek volnának, föntart- 
hatnák-e magukat egyáltalában a méhek ?

Hogy pedig a szaporítás tekintetében is a legtöbbet teszik a 
méhek, semmi sem bizonyíthatná hitelesebben, mint az, hogy még 
természetes viszonyok között is gyakori eset, hogy a váratlanul bekö
vetkezett hideg idő összehúzódásra kényszerítvén őlcet, mindazok a 
családok, a melyek elszámítva magukat, aránytalanúl hasítottak,

10,9 Berlepsch Die Biene III. 445 1.
5 i



kénytelenek annak egy részét takaraliánul hagyva, a pusztulásnak 
átengedni.

Nem is tanúskodik dr. Dönhoff e megfigyelése másról, mint arról, 
hogy a méhek annyira ragaszkodnak fiaikhoz, hogy életben tartá
sukért a végső erőmegfeszítésre is hajlandók.1030

Ha tehát a méhek szorgalma nem is absolut, mindenesetre valami 
rendkívüli; 1031 csak a viszonyok által hátráltatva, nevezetesen, ha azok 
a munkát akadályozzák, a népséget más teendőkre utalják, csalódá
sokba ejtik, lehangolják, pártokra szaggatják és különösen akkor lan
kad az, ha állapotuk tarthatatlan ; egyébként pedig, ha van mit gyűj
teni és hová letenni vagy felhasználni, általában pedig, ha a munkának 
czélja van : szorgalmasan dolgoznak a méhek, mig csak tevékeny 
életük meg nem szakad.1080 1081 1082 1083

A méhek szorgalmát fokozni tehát felesleges; de abból a tekin
tetből, hogy munkájuknak nagyobb eredménye legyen, mégis sokat 
tehetünk, h a :

1. Gondoskodunk róla, hogy hibátlan anyjuk legyen.
2. Ha megfelelő lakásokat adunk nekik, egyszersmind azonban 

a hidegebb lakások melegen tartása, a túlságos hőségnek pedig elve
zetése iránt intézkedünk.1088

3. Ha a méhek tevékenységét úgy irányítjuk, hogy a szaporodás 
legmagasabb fokát már a gyűjtés döntő időszakának bekövetkezte 
előtt elérje, vagyis, hogy a szükséges munkaerő a maga idejében 
készen álljon.

4. Ha a szétszóródott erőket egyesítjük, ellenben a túlnépesedett 
családokat megosztjuk, vagy elegendő tért nyitunk nekik a munkára.1084

5. Ha az építkezésre és hasításra módot engedünk a méheknek.
6. Ha a családi megoszlás ösztönét úgy támogatjuk, hogy az a

1080 L. bővebben : Brillek B. Z. 1855. 41—42 1.
1081 jgy Ratzeburg Die Hgbiene 1832. 7 1. úgy Klopílleiscli u. Kürschnel; Die 

Biene u. (I. Bzucht. 141 1.
1082 Már Spitzner: Korbbienenzucht III. 135 1. gf. Stosch B. Z. 1862. 264 1. és 

Dzierzon B. Z. 1876. 89—91 1. Némelyek azt tartják, hogy a méhek nem is annyira 
szorgalomból, mint inkább telhetetlenségből vagy torkosságból gyűjtenek, — így 
Csáti Szabó Gy. A magyarorsz. méhes gazda 1792. 17 f ’'6öjabban Gundelach Na- 
turgesch. .35 1., Gelieu B. Z. 1853. 67 1. és Rebling : Archív f. Pharmacie 1858. III. 
fűz., — a minek azonban ellene mond mértékletes fogyasztásuk, Sokkal valószí
nűbb, hogy a méhek azért gyűjtenek oly szorgalmasan, mert tudják, hogy sokra 
van szükségük és mert nem mindig gyűjthetnek, a kínálkozó alkalmat ki kell 
használniok, úgy J. Ph. Gloch Die Symbolik d. Bienen 1891. 45 1.

1083 Dzierzon Ralionell Bzucht. 1878. 226 1.
1084 £z _  mint tudjuk — a legfontosabb.



gyűjtés elöntő időszakát megelőzőleg már ki legyen elégítve és annak 
idejében ne csökkentse a szorgalmat, a mire, ha természetes úton 
nem volnának hajlandók a méhek, mesterségesen, — műrajok elvé
telével — rajoztatjuk meg őket.fS5

7. Ha az élelem hiányában mutatkozó lehangoltságot etetés által 
serkentjük; ellenben

8. Elejét vesszük, nehogy az élelem túlságos felszaporodása akár 
a hasítást, akár a készletek elhelyezését akadályozza.

9. Ha az eredményre mindig káros hímek szaporodását lehetőleg 
korlátozzuk és végre

10. Ha az összegyűjtött felesleges mézet időről-időre elszedjük, 
az ez által keletkezett hézagokat pedig üres lépekkel töltjük ki.1086

Helyesen mondotta tehát gf. StoschHa német méhészgazdák 
1862. szeptemberben Potsdamban megtartott Xl-ik vándorgyűlésén : 
hogy nem a méhek szorgalma, hanem tenyésztőik iparkodása volna 
fokozandó, mert a mulasztás nem a méheket, hanem a méhészeket 
terheli, a mennyiben az akadályokat, a melyek a munkaerő kifejté
sének útjában állanak, vagy egyáltalában vagy legalább a maga ide
jében el nem hárítják.

Ha a méhek szorgalma hanyatlani látszik, keressük és hárítsuk 
el az okokat és nem lesz kifogásunk szorgalmuk ellen. Minél eszesebb 
a kezelés, annál szorgalmasabbak a méhek is.1087

1 3 .  A  m é h e k  c s a l á d j u k  k ö r é b e n  s e m  i d e g e n e k e t ,  s e m  
t ö b b  a n y á t  n e m  t ű r n e k .

A méhek társadalma szorosan zárt családi kört képez, 
melynek tagjai nemcsak anyjükhöz gyermeki, hanem egymáshoz is

io8i jgell fontos dolog, mert ha a méhek tevékenysége a gyűjtés döntő idő
szakában inkább a szaporodás felé hajlott, igen sokat mulaszthatnak.

1088 Ez legalább is másodfontosságú 1. Dzierzon B. Z. 1847. 49 1. és Bírd. 1855.
151 1.

1087 B. Z. 1862. 265 l. sőt már Komor J. A méhekről II. 168 1.
Ahhoz tehát, hogy a méhek többet jövedelmezzenek, nem szerencse, nem 

is boszorkányság, hanem — mint a gazdaság más ágához — szorgalom, kitartás 
és mindenre kiterjedő figyelem szükséges.

Plinius II. írja, hogy a szolgaságból felszabadíilt C. Furius Cresinus cse
kély területen nagy haszonnal gazdálkodván, irigyei által boszorkánysággal vá- 
doltatott. Megidéztetvén Sp. Albinus curulis által, bemutatta kitűnő gazdasági 
felszerelését és tenyeres-talpas leányát, a ki a gazdaság vezetésében támogatta: 
íme polgárok! úgymond — ezekben rejlik az éli boszorkányságom; álmatlan 
éjszakáimat, mindenre kiterjedő figyelmemet és fáradtságos verítékemet azon
ban nem tudom bemutatni! Hist. m. natúr. L. XVIII. C. 6. 460 1.
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testvéri szeretettel ragaszkodnak; minthogy pedig magán érdeket nem 
ismernek, rendkívüli eseteket kivéve, sokkal bensőbb egyetértésben 
élnek, mint az emberek.

A vendégszeretetről azonban fogalmuk sincsen; minden idegen
ben ellenséget látnak és ha a bemenetelt erőszakolja, megtámadják, 
többnyire meg is ölik, a mi gyakorlati tekintetből, — különösen, ha 
több család népe volna egyesítendő, — igen kellemetlen.

Minthogy azonban a méhek szagáról ismerik fel az idegent: ele
jét vehetjük az ellenségeskedésnek, ha az egyesítendő méheket füstö
lés vagy szagos anyagok alkalmazásával egyforma szagúakká tesz- 
sziik ; 1088 1089 néha, nevezetesen oly időszakban, midőn erősen |yűjlenek 
és a virágokat vegyest látogató méhek szaga között nincs nagy különb
ség, minden mesterfogás nélkül is megtűrik az idegeneket.1083

Ha azonban több család tagjai egyenlő szagúak, az veszedelmes 
is lehet, mert addig-addig járnak egyik kaptárból a másikba és — ter
mészetesen titokban — csipkedik is egymástól a mézet, míg végre kitör 
a nyílt rablás, a mivel alább fogunk megismerkedni,1090 persze ezúttal 
szintén csak elméletileg.

Az idegen hímeket, — különösen a rajzás időszakában, - leg
könnyebben fogadják be a méhek1091 és a hímek — úgy látszik, — 
tudják is ezt, mert nem igen tartózkodnak attól, hogy idegen lakásokba 
hatoljanak, a mitől a munkások többnyire óvakodnak.

Minél inkább érzi a család erejének hiányát, minél több a munka 
és az élelem : annál hajlandóbb az idegenek befogadására 1092 és szíve
sebben fogadja a fiatalokat, semmint az öregeket; 1093 ha pedig valami
vel igen elvannak foglalva a méhek, nevezetesen, ha igen gazdagon 
mézelnek: észre sem látszanak venni a behatoló idegeneket, különösen 
ha azok is mézzel megrakodva jőnek, bántatlanúl térhetnek be akár
melyikidegen kaptárba,1094 míg az üres gyomrúakat minden körülmé
nyek között kevésbé hajlandók befogadni,1095

Különbséget tesz az is, vájjon egyenként vagy csapatosan jönnek 
az idegenek, mert míg az előbbieket kevésbbé tűrik, az utóbbiakat

1088 L. Sfahala B. Z. 1865. 295 1. és Hoffmann ugyanott 2961.
1089 L. Kirsten B. Z. 1850. 137 138 1.
|90 L; Alább XIII. 2.
1091 Káló P. A méhtart. ni. 13 1.
1093 Lieb H. B. Z. 1861. 118 1.
1093 Szobányi J. Szorg. méhész 73 1. Chabicsovszky.: Apiarius syst. 43—44 1, 

és Kontor J. A mellekről II. 92 1.
1094 L. föntebb X. C. 6. au,™!* úgy Káló P. Méhtart. m. 13 L Busdi B. Z. 

1846. 19 I. és Lieb. H. mint 1092 * alatt.
1095 StaudmeisLer: Entdeck u. Erfahr. 1799. 72—74 1.

856
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barátságosabban fogadják,10!"1 különösen ha békés szándékot nyilvá
nítva és mintegy könyörögve várják a röpülő lyuk előtt a bevonúlásra 
az engedelmet.1007

Jobban megférnek továbbá az idegenek, ha családi viszonyaik 
egyenlők, tehát idősebb anya családjának tagjai olyanokkal, a melyek
nek szintén ilyen anyjuk van ; míg a fiatal anya mellül való méheket 
barátságosabban fogadják a hasonló anyával bíró ; az anyát nevelő 
kap tárakból származókat pedig a szintén csak királyi bölcsőket cul- 
tiváló családok.1038

Rajok rajokkal, de nem kiilömbség nélkül, hanerii első rajok 
ilyenekkel, utórajok pedig hasonlókkal, mindig könnyebben egyesül
hetnek, mint oly családokkal, a melyek már régebben meg vannak 
telepedve; ez utóbbiak néha -  különösen ha a rajzásra hajlamuk 
nincsen, — oly ellenségesen fogadják a rajokat, hogy csaknem egytől- 
egyig legyilkolják az egész népséget.10’3

Legkönnyebben egyesülnek az anyátlan méhek, főképen ha egy
úttal munkás hasítást is kapnak, hogy abból közös megállapodással 
anyákat nevelhessenek és ez a módja az idegenek egyesítésének a leg
biztosabb is.

De szívesen csatlakoznak az anyátlan méhek oly családokhoz is, 
a melyeknek anyja van és a melyek nem rég anyátlanodtak meg, több
nyire ellenkezés nélkül be is fogadtatnak; a rég anyátlan, vagy tojó 
munkásokat uraló méhek azonban a rendezett viszonyok között élő 
családoknál a legbarátságtalanabb fogadásra találnak.1096 * * 1099 1100

Igen könnyen egyesülnek az idegen méhek a szabadban, vagy ál
talában, a hol nem érzik magukat otthonosan, sőt már csak ha építmé
nyeiktől megfosztatnak is.1101 * Népes, erős családok ellenben csak nehe
zen, ha pedig élelmük is kevés, épen nem fogadják be az idegeneket1103

1096 Stöhr B. Z. 1845. 87 1. és Burghardt 1847. 42 1.
1001 L. föntebb VIII. 2. 133 * úgy Rothe B. Z. 1868. 22 1. így jutnak családhoz 

a raeghontalanított méhek, a melyek mesterségesen is utalhatók arra, hogy vala
hová így bekérődzenek.

mos Már Janscha: Volst. Lehre v. d. Bzucht. 1775. 541., Toldy : Kurze Anleitg. 
31—32 1., Szuhányi J. Szorg. méhész 9 1. és Lieb Ideien B. Z. 1861. 119, úgy 1863.
133 I.

1099 L. Dzierzon B. Z„ 1846. 76 1. úgy Vogel B. Z. 1884. 22 1. A gyenge rajokat 
tehát legjobb azonnal egyesíteni, mert később koczkázattal is jár a dolog.

1100 L. Kirsten B. Z. 1847. 72 1., Dzierzon B. Z. 1872. 35 1. és G. Dathe’sLehr-
buch d. Bzucht IV. Aull. 21 és 188 I.

11,11 Stahala B. Z. 1879. 307—3081.
1109 Lieb Heten B. Z. 1861. 119 1.
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és még kevésbbé a felingerelt méhek, a melyekkel tehát, — mielőtt meg
csillapodtak volna, •— nem is tanácsos az egyesítést megkísérlem.1103 *

Éjszaka, hős idővel, mindig hajlandóbbak a méhek befogadni 
az idegeneket, mintha csak tudnák, hogy ilyenkor rossz szándékkal 
nemisjöhetnek,1101ésméghajlandóbbak erre, ha egyszersmind zavarba 
hozzuk őket; ezért oly hatásos az egyesítésnél a füst, a mi nemcsak 
egyenlő szag'úakká teszi, hanem zavarba is hozza a méheket.1105 1106

Könnyen történhetik az idegenek egyesítése, ha hirtelen össze- 
vegyíttetnek és megfüstöltetnek; ha pedig még egy kevés felhígított 
mézzel is bepermetezzük ők et: mire lenyalogatták egymást, szent a 
barátság is.1100

Legkönnyebben egyesülnek pedig az idegenek, ha elkábítva ve- 
gyíttetnek össze, mert mikorra eszmélni kezdenek, egy család tagjainak 
tekintik magukat; 1107 ha tehát minden más kísérlet cserben hagy, az 
egyesítésnek ezt a módját akkor is sikerrel alkalmazhatjuk.

Szívesebben vállalják el a méhek az idegen fiasítást; legalább 
arra, hogy ellenséges indulatot tanúsítottak volna iránta, példa nin
csen ; 1108 * értve itt természetesen a munkás fiasítást, mert a herefiasí- 
tást csak az anyátlan vagy oly családok tűrik meg, a melyeknél meg
oszlás vagy trónváltozás áll közeli kilátásban; a királyi fiasítást pedig 
még az anyátlan méhek sem fogadják el mindég, általában mégis 
jobban megszívelik a nyílt anyabölcsó'ket, semmint a már lepecsé- 
teltekct.1103

A mi már most a méhelmek idegen királynők iránt való maga
tartását illeti: igen természetes, hogy ez mindig ellenséges, mert az ide
genben saját anyjuknak legveszedelmesebb versenytársnőjét látják.1110

Az olasz családok ugyan, állítólag, ha anyjuk harmadik évében 
jár, rendesen nevelnek fiatal anyát is, mely az esetleg elhalálozandó 
öregnek azonnal helyébe lépjen és a két királynő huzamosabb ideig, 
néha a következő évig is együtt él, a nélkül, hogy akár egymást meg

1103 Saját tapasztalásom.
1131 Dzierzon B. Z. 1846. 84 1., Gindly B. Z. 1879. 232-233 1., 1. Huber: Die 

neue nützl. Bzucht. X. Áufl. 263 1. és Baist B. Z, 1887>43 1.
1105 B. Dathe B. Z. 1884. 33 1.
1106 L. Huber: Die neue nützl. Bzucht. X. Autl. 267 1.
I, 07 Már Réaunnir tapasztalta, hogy az együtt eszmélés annyi a méhekre 

nézve, mint ha együtt születtek Volna. L. Physic. oec. Gesch. d. B. 264 1.
nos Christ Vörterhuch 1807. 94 1.
I1OT Dzierzon B. Z. 1877. 34 és 67 1. úgy L. Huber: Die neue nützl. Bzucht. X. 

Autl. 252 1.
II, 0 L. Föntebb 59 1,



támadnák, akár a méhek valamelyiküket bántalmaznák;1111 sőt az 
eg)Tplomi méhek állandóan is tartanak termékeny anyjuk mellett 
afféle másodrendű anyákat, a melyek csak hímeket szaporítenak ; 1112 
a hazai és általában a középeurópai válfaj azonban — egyes, ritkább 
eseteket kivéve — termékeny anyja mellett másik, vagy idegen anyát 
nem tűr.1113

1111 L. Dzierzon Bienenfrd. 1855 181 1. és B. Z. 1872. 67 1., úgy Diederichs B. 
Z. 1859. 256—257 1. és Hruscha magán levélben Berlepsch-hez, 1. Die Biene III. Aufl. 
28—29 1.

1113 L. föntebb V. 3. 111 ’ úgy dl'. Siebold B. Z. 1866. 8 -9  1.
1113 A régiek általában azt hitték, hogy sem a méhek több anyát, sem az 

anyák maguk mellett hasonlót nem tűrnek, 1. Sehirach Bayerischer Bmeister 
1770. 62 1., és némelyek még most is 1. Witzthum: Monatsblatt 1843. 192 1. dr. Ma- 
gerstedt Dér prakt. Bvater III, Aufl. 246 1. és M. Zimmermann Dér Bienenfreund 
aus Glan 1862. 1 1. — a mi azonban tévedés, mert azon kivííl, hogy az utórajzások 
folyamában épen nem ritkaság, hogy rövidebb ideig két anya van szabadon a 
kaptárban — 1. Vogel B. Z. 1861. 41 1. — a példák hosszú sora bizonyítja, hogy 
huzamosabb ideig is megfér egymás mellett két anya ugyanabban a családban, 
különösen többen találtak egy kiöregedett és egy fiatal anyát a legjobb egyetér
tésben. így márRéaumur: Physic.oec. Gesch.d. B.45—471.úgy Strausz: Wurster’s 
Journal Bd. I. Hft. 1. 136 I., újabban Gundelach; Naturgesch. 84 1. és Nachtrag z. 
Natgesch. 35-36 1. Dzierzon B. Z. 1855. 121 1., 1849. 137 1., 1851. 139-140 1., 1854. 
89 1., 1855. 84—85 1. és Bienenfrd. 1855. 181 L, Rothe B. Z. 1851. 140 1. Kleine B. Z. 
1859. 262-263 1., Calaminus B. Z. 1855. 154—155 1., Böttner B. Z. 1864. 168 1., Mas- 
baum : Bienenwirtsch. Centrblatt 1867. 193 1. Lua B. Z. 1870. 218 1., Rothmaliler 
B. Z. 1879. 47—48 1., Lieb H. B. Z. 1876. 112 1. és Ehrkc B. Z. 1880. 94 1.

De fordultak elé oly esetek is, a melyekben két, rendesen szaporító anyja 
volt a családnak, 1. Vieprecht B. Z. 1862. 111—112 1., Wittenhagen B. Z. 1862. 207— 
2C8 1., Berlepsch B. Z. 1863. 269 1. és Die Biene III. Aufl. 460—461 1., B e k é r : B. Z. 
1866. 120 1., Kaden B. Z. 1866. 213 1., Vogel B. Z. 1865. 116—117 1., Rothe B. Z. 1869. 
40-41 k, Klemke B. Z. 1875. 32—33 1., Vogt B. Z. 1876. 132—133 1., Baist B. Z. 1880. 
1801. Petiiből B, Z. 1881. 187 1., Dathe Bienenwirtsch. Centrblatt 1881 18 1., Barle- 
benB. Z. 1886. 173 1. és Groll B. Z. 1889. 149 I.

Hazánkfiai közfii tapasztalták ezt Bárány: A magyar méh 1882.14—15 1., 
Tőkefi J. Méhészeti Lpk. 1882. 233 1., Uray I. A magyar méh 1895 103—105 1. és 
Ludwig E. A magy. méh 1895. 210—221 1.

Nálam egy család két anyával ki is telelt, úgy, hogy tavaszszal kétfelé osz
tottam azt, és tud ily esetről a Bztg. is, 1. 1883. 204 1., úgy Rathelf B. Z. 1890. 230 1. 
és három esetre emlékszem még, a melyekben egy öreg cs egy fiatal anya volt a 
családban; Tanos Pál pedig, ki is állított egy 2 anyás családot az 1882-ben Buda
pesten rendezett méhészeti kiállításon, 1. Méhészeti Lpk. 1883. 162—164 1.

Mi több : Brommwich állítólag három anyát is találl egy családban 1. Geüb- 
ter Bienenwarter aus Englischen übersetzt v. D. E. F. Michaelís 1785. 4 1.

Mindezeknek daczára azonban két anya egy családban mégis kivételes ál
lapot s a felsorolt eseteket szétosztva a temérdek kaptárra, a melyek közül fel
merültek, alig tesz ki 1 °/„-ot.
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A mint idegen anya téved a családba. — a mi, ha több kaptár 
áll egy helyben, a rajzás időszakában vagy a fiatal infánsnők nász- 
kirándiilá'sai alkalmával nem ritkaság — az első munkás, mely fel
ismeri, azonnal megtámadja, néha nyomban le is szúrja azt.

Ily röviden végezni az idegennel azonban nem mindig sikerűi 
és a megtámadott anya, mely hasonló esetekben többnyire nem is 
tudja, hogy idegen családban van, segedelmet kérő hangokat ad, 
mire a méhek összecsődülnek és kisebb-nagyobb csomóvá gombo- 
lyodnak az anya körűi, dulakodva egymással is, mindegyik magának 
akarván megszerezni az érdemet, hogy a családot a fenyegető ve
szedelemtől megmentette, mig végre valamelyik közelebb fér a 
néha már halálra gyötrőtt anyához és megadja neki a kegyelem
döfést.1114

A rajzás vagy anyaválíás alkalmából nevelt felesleges trónköve
telőkkel még rövidebben végeznek.

Mint minden rendezett monarchicus államban, úgy a méheknél 
is a trónöröklés rendje az, hogy a meghalt vagy kiköltözött királynő 
nyomába az elsőszülött infánsnő lép, az utóbb szülöttel pedig csak 
akkor, ha az idősebb javukra lemond és illetőleg, ha előlük kitérve, 
az államból elköltözik.1115

Az örökösödésnek ezt a törvényét azonban nem mindig respec- 
tálják a szabad szellemű méhek, hanem sokszor pártokra szakadnak 
s mig a conservativ párt az elsőszülött körűi csoportosul, a reaetio- 
náriusok a másodszülötthöz csatlakoznak.

A politikai nézeteknek ily megoszlása azonban ritkán vezet 
polgárháborúra, mert a conservativek, — mintha csak azt tartanák, 
hogy az okosabb enged, -B elismert uralkodónőjükkel rendesen kiköl
töznek, hogy új hazát állapítsanak, a másodszülöttre és pártjára hagy
ván, hogy az államot rendezzék, és ez így tart mindaddig, mig a méhek 
az uralkodó személyére nézve egyetértőleg meg nem állapodnak.

A mint ez megtörtént és köztudomásra jut, hogy minden más 
trónkövetelő az államra veszedelmes, a felesleges királyi bölcsők fel
töretnek s a bennük nyugvó infánsnők kivonszolfatván, miután hasz
nálható nedveik kiszívattak, egyszerűen kidobhatnak a lakásból.1116

Néha épen az elismert uralkodónő vállalkozik a gyilkosságra és 
a méhek rá hagyják, hogy vetélytársnőinek elpusztításában — a mit

11,4 L. már Spitzncr: ICritische Gesch. sat. Bel. II. 781. Klopfleiscll u. Kürsch- 
ner Die Biene a. d. Bzucht. 132— 133 1., újabban dr. Assmuss Naturgescb. d. Hg- 
biene 1855. 35 1. Berlepscli Die Bienc III. 300 1.

1115 L. Spitzne! Korbbienenzueht III. 55 1. és Gundelach Naturgesch. 80 1,
11,6 Spitzner Kritische Gesch. Bd. II. 75—79 1,



vele született ellenséges indulatánál fogva, uralkodóhoz illetlen állati 
szenvedéllyel végez — kedvét töltse.1117

Az érettebb vagy már teljesen ki is fejlődött infánsnők azonban 
olykor-olykor megsejtvén a fenyegető veszedelmet, migaz anya vagy 
a méhek bölcsőjük megnyitásával vesződnek, felütik annak födelét 
és menekülni igyekeznek. Néha sikerűi is nekik versenytársnőjük 
vagy a méhek körmei közűi kibontakozva elillanni; ámde a méhek 
is, — épen úgy, mint az emberek, — nem engedik egykönnyen meg- 
ugorni a politikai menekülőket, hanem formális hajtóvadászatot indí
tanak a szökevény ellen és ha elcsíphetik, irgalmatlanul legyilkolják azt.

Ila azonban tűltehette magát a trónkövetelő az állam határain, 
— a miben szintén nem egynek kedvez a szerencse 1118 — engedéke
nyebbek a méhek, mint az emberek, mert nem üldözik tovább a 
menekülőt; gyakran ott húzódik meg a kaptáron, vagy a mellett 
mászkál magányosan vagy néhány méh által környezve; t1' !  a melyek
nek egyike-másika — mintha csak megszánta volna — élelmet is nyújt 
neki, de a családba visszatérnie nem szabad, mert ez már életébe 
kerülne.1120

Ugyancsak nem bántják a méhek az anyákat, bárhol találkoz
zanak is velők a szabadban, kivéve, ha, mint idegenek, valamely raj
hoz szegődnek, a melynek anyja van, mert itt már veszélyeztetik az 
elismert uralkodónő életét, a mit sietnek a méhek megelőzni.1131

Megtörténik azonban az is, hogy a méhek nem vesznek rögtön 
tudomásta behatolt idegen, vagy bölcsőjéből kiszállott másik anya felől 
és a két ve lély társnő találkozik; ilyenkor a kölcsönös gyűlölet minden 
más tekintetet háttérbe szorít és megindúl a királyi párbaj életre- 
halálra, mert csak az egyik fél elestével ér véget.1123

Tévedés tehát, hogy a felesleges trónkövetelőket mindég a mun
kások távolítják el,1133 mert a királynők találkozása kizárva nincsen s

L. Dzierzon B. Z. 1854. 87 1, 1856. 230 1. Vogel B. Z. 1861. 106 1. Bothe 
B. Z. 1804. 15 1., Böttner B. Z. 1854. 215 1., Berlepsch B. Z. 1865. 156 1. és Die Biene 
III. Aufl. 458 1.

nis Berlepsch Die Biene III. 458—459 1.
1,19 Spitzner Ivritische Gesch. Bd, II. 187 1.
u2o Ugyanaz ugyanott 270 1.
1131 Ugyanaz ugyanott 270. Ezen az alapon magyarázható meg, hogy az ide

gen anya iránt mindaddig ellenséges indulatot tanúsítanak még az anyjuktól 
megfosztott méhek is, mig tudatára nem jöttek annak, hogy anyjuk nincsen, te
hát az idegentől nem is kell azt félteriiök.

1122 L. föntebb 71 1. sőt már Wurster Vollst. Anleitg. ect, 1804. 101—102 1. 
úgy Stölir. B. Z. 1845. 58 1, és 1817. 152 1.

nis így Spitzner : Ivritische Gesch. Bd. II. 65—71,82—87 és 111 1., úgy Korb
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ekkor nem várnak a munkásokra, hogy a vetélytársnőt láb alól elle- 
gyék, hanem maguk végeznek vele; még nagyobb tévedés azonban 
az, hogy a munkások velők született tartózkodással viseltettetnek a 
királynők iránt és soha le nem szúrják azokat, hanem az anyára 
bízzák, sőt meg is várják tőle, hogy vfersenytársnőjével megmér
kőzve, győzzön vagy meghaljon,1134 mert a méhek rendesen elejét 
veszik a párbajnak és az idegent vagy fellépett trónkövetelőt leszúr
ják, mielőtt a királynővel találkozott volna.1128

Ha a méhek a királynőket soha le nem szúrnák, úgy az árva
ságra jutott családok meganyásítása igen könnyű dolog volna, már 
pedig a méhekkel foglalkozók általában tudják, hogy az nagy óvatos
ságot kíván, néha pedig minden fogás meghiusúl, a méhek 2 —3 anyát 
is leszúrnak egymásután és semmiképen sem akarják a nyakukra erő
szakolt mostohát elvállalni.1133

Az okok, a melyek befolyással vannak arra, hogy a méhek könv- 
nyen, nehezen vagy egyáltalán nem vállalják el az idegen anyái, részint 
a család bérviszonyaiban, részint a méhek felfogásában vagy az anya 
minőségében rejlenek s az eddigi tapasztalások szerint:

1. Mindaddig, míg a meganyátlanodott méhek köztudomásúra nem 
jutott, hogy anyjukat valóban elvesztették, idegent el nem fogadnak.1127

2. Hajlandóbbak erre az első felindúlás lecsillapodásával, — a 
meganyátlanodás után mintegy 16—24 óra múlva, — sem mint elébb 
vagy későbben.1128

bienenzucht III. 55—57 1., Christ Anweisung z. Bzucht 1809. 214—215 1. * alatt; 
Ehrenfels: die Bzucht 1829. 37—38 I., Witzthum. Monatsblatt 1838. 58—54 1., Ka* 
den: Monatsbl, 1843. 66 1. és B. Z. 1846. 99 1., Kirstén: Monatsbl. 1843. 248—249 1. 
és Volst. Handb. d. Bzucht V. Aufl. 114 1., úgy Busch : Monatsbl. 1843. 197 1., B. Z. 
1847. 36 I. és Die Hgbiene 111—114 1.

1124 így Fr. Huber’s neue Beob. a. d. B. Bd. I. 139—146 1., a ki szerint nem is 
lehet ez máskép, mert ha a felesleges anyák elpusztítása a munkásokra volna 
bízva, az egyik' párt az egyik, a másik a másik anyát ölné meg és a család anyát
lan maradna; ugyanígy Sickler Die Bzucht Th. II. 1809. 10 1., Morlot: Die Bzucht 
28—29 1. és Okén is Allgem. Naturgesch. 1013 1.

1125 L. Berlepsch B. Z. 1854. 20 1., Legkönnyebben meggyőződhetünk erről, 
ha első rajok utórajokkal keverednek; vagy ha az időrajokban több anya van, 
mert a méhek csakhamar körülfogják és meg is ülik a felesleges anyákat, 1. már 
Stöhr B. Z. 1845. 58 1. és Berlepsch die Biene III. 460—'?84il.

1126 Spitzner Kritischc Gescli. etc. Bd. II. 94—96 1., gf. Stosc'h magánlevél
ben Berlepschez I. Die Biene III: 429—430 I. és Baist B. Z. 1881. 113.

1121 Dzierzon B. Z. 1862. 38—39 I., Berlepsch Die Biene III. 501 il, Vogel: Die 
Hgbiene 1880. 273 i. és tudja ezt dr. Büchner is Alis d. Geistesleb. d. Tliiere III. 
Aufl. 264 1.

1128 Fr. Huber’s neue Beob. a. d. B. Bd. 1. 150 1., Morlot: Die Bzucht 31 I., 
Dzierzon Nachtrag z. Th. u. Prax. 68 1., Wiemanii B. Z. 1855, 157 1. és Vogel Die



3. Népesebb családok kevésbé hajlandók az idegen anyát elvál
lalni, mint a gyöngébbek, s az éhező méhek kevésbbé, mint a me
lyeknek gyomra tele van.1123

4. Azok a családok, a melyeknek királyi bölcsői vannak,— még 
ha hímnemű vagy elhalt álczákat tartalmaznának is, — nem hajlan
dók anyát vállalni,1130 még kevésbbé pedig

5. Oly családok, a melyek hibás vagy álanyákat uralnak.1131
6. A mely családnak sem királyi bölcsője, sem anyanevelésre 

alkalmas Hasítása nincsen, nem válogat az anyákban és elfogadja a 
királyi bölcsőket is.1132

7. Az anyabölcsőket általában hamarább elfogadják a méhek, 
mint a kifejlett anyákat.1138

8. Ha a családnak szaporító anyja volt, nem fogad el fiatalt, leg- 
kevésbbé pedig olyat, a melyik még nem is tojik,1134 oly családok azon
ban, a melyeknek fiatal anyjuk volt, nem csak hasonlót, hanem idő
sebbet is elvállalnak.1136

9. A fiatal méhek nehezebben fogadják el az idegen anyát, mint

Hgbiene 1880.273 1., a felingerűlt méhek pedig nem is fogadnak el anyát. L. Rothe 
B. Z. 1866. 44 1.

,4H l . J. R. Ender: Apiculteur 1878. 2 sz. úgy H. Warnken B. Z. 1886.112 
— 113 1.

1130 L. föntebb VII. 5. 313 és 331 ’ úgy Dzierzon Bírd. 1855. 180 1.. O Rothe B. 
Z. 1862. 78 1., Berlepsch u. Vogel Die Bienenzucht 1875. 84 1. és Vogel Die Hgbiene 
1880. 273 1,

1131 L. föntebb VII. 5. 314 * úgy KnauffHerbstabenden 10—11 1., Klopileisch u. 
Kürschner Die Biene u. d. Bzucht 390 1., Jónké B. Z. 1848. 58 1, G. Dathe’s Lehr- 
buch d. Bzucht IV. Aufl. 21 1.; 'néha azonban elfogadják a királyi bölcsőket. 0. 
Rothe Korbbzucht III. 46 1., különösen ha még lepecsételetlenek 1. Spies B. Z. 
1873. 99 1.

1133 Kontor J. A méhekről II. 134-135 L, Scholtisz B. Z. 1851. 13 1., Rothe 
B. Z. 1868. 23 1. és 1870. 8 1., úgy Vogel: Die Hgbiene 1880. 273 1.

1,33 Már Kontor J. A méhekről II. 176 1., újabban Dzierzon Bírd. 1855. 1441., 
B. Z. 1862. 37 I. és 1877. 55 1.

1134 Janscha Vollst. Lelire v. d. Bzucht 1775. 54. 1., Lukas: Vennischte 
Bevtr. z. Förd. i. d. Wiss d. Bzucht 1803. Bd. I. stk. 1. 128 1., úgy Kontor J. A mé
hekről II. 53 1, * alatt és 241 1. valamint Berlepsch Die Biene III. Aufl. 506 1.

Oly családok, a . melyeknek szaporító anyja van, csak úgy fogadják el a 
fiatalt, ha az anya elvétele után alakított királyi bölcsők elromboltatván, ez után 
kapják azt, 1. Dzierzon Bienenfrd. 1854.50 -5111.; de állítólag hajlandók a Halanyát 
is közvetetlenűl elvállalni, ha egyúttal herefiasítást kapnak, így Lehzen B. Z. 
1870. 309. 1.

118 ’ Dzierzon B. Z. 1857. 2 1., úgy Vogel: Die Aegyptische Biene 39 1. és Die 
Hgbiene 1880. 376 1,
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az idősebbek,1136 kivéve a legfiatalabbakat, a melyek még alig ismer
ték az elvesztett anyát.1137

10. Nehezebben tűrik meg a méhek az idegen vérű anyát, sem
mint olyat, a melyik velők egy és ugyanabból a válfaj és illetve válto
zatból származik.113!

11. Az igen fiatal, gyenge1139 és az egészen elöregedett anyákat 
egyaránt szívesebben vállalják el a méhek,1140 feltéve, hogy nem hibá
sak, mert ilyeneket nem mindig fogadnak el.1141

12. Örömestebb meghódolnak az idegen anyának a méhek, ha a 
szaporodásra szükség van, tehát kora tavaszszal vagy nyár elején, 
mint őszszel 1143 és

ld. Hamarább megbarátkoznak vele, ha nem magányosan,hanem 
nehány, hozzá ragaszkodó munkás által környezve kapják azt.1143

14. Legkönnyebben vállalják pedig el azokat a szabadban, vagy 
általában, ha idegen helyen érzik magukat; sőt már csak ha építmé
nyeiktől megfosztatnak is, könnyebben lehet velők boldogulni.1144

Has Vogel: Die Aegyptische B. 37—38 1., úgy die Hgbiene 1880. 273 1. és sa
ját tapasztalásom is.

lm WarakénB. Z. 1886.1131.ésL.Huber Die neue nützl. Bzucht X. Auíl.248 1
U3S Hempel B. Z. 1861. 1 4  1., Wallbrecht B. Z. 18.2. 53—54 1., Böttner B. Z. 

1865. 119—120 1., Gravenhorst B. Z. 1869. 49—50 1., Berlepscli Dic Biene III. 226— 
227 1. és Hilbert E. B. Z. 1876. 148—149 1., sőt még a királyi bölcsők iránt is na
gyobb idegenkedést tanúsítanak, ha a bennök levő infánsnő más fajta 1. Keding 
B. Z. 1866. 12/ 1. és Berlepsch mint föntebb 227 t. Valószínű, hogy az idegen fajták 
szaga is idegen és erről különböztetik meg azokat a méhek; legalább már Csáti 
Szabó Gy. tapasztalta, hogy az idegen anyát szívesebben fogadják a méhek, ha 
saját anyjuk nedvével befenve kapják azt 1. Magyarorsz. méhes gazda 37 1.

1139 Uhle B. Z. 1872. 214 1. és Gravenhorst ugyanott 265 1.
1140 Berlepsch Die Biene III. 506 1 és Günther B. Z. 1880. 801., úgy Vogel Dic 

Hgbiene 1880. 273 1. Ennek oka valószínűleg az, hogy úgy az igen fiatal, valamint 
az elöregedett anyák gyöngék lévén, nyugodtabban tartják magukat, míg a me
lyekben erő van, nyugtalan, idegenszerű szaladozásukkal hamarább magukra von
ják a méhek gyanúját.

1141 L. föntebb I. 4 83 *
1141 L. Fuckel B. Z. 1854. 132 -133 1., Lieb H. B. Z. 1861. 119 1., g'f. Stosch ma

gánlevelében Berlepschhez 1. Die Biene III. 429—43€J .1., Balirs B. Z. 1871 25 1. és 
Klemke B. Z. 1882. 244—245 1., valamint Günther Prakf.»fentgeber 1886 212 1.

1143 Már Wurster : Vollst. Anleitg. etc. 1804. 243 1., Spitzner Korbbzucht III. 
57 1., Káló P. A méhtart. m. 340 1., Vogelbacher: Anleitg. z. nützl. Bzucht. 1832. 
93 1. és Demeter J. Útmutatás 1867. 69 1.

un Angliai méh. kert 1781. 176—178 1., Kontor J. A méhekröl II. 135 1.. újab
ban Wiemann B Z. 1855. 157 1., Dzierzon B. Z. 1857. 2. 1., Masbaum B. Z. 1869.2891., 
Stnhala B. Z. 1879. 308 1., Vogel; Die Hgbiene 1880. 273 1. és Cowan Fiihrer Deutscli 
v. T. Kellen 1891. 123 1.



15. Ha minden kísérlet meghiúsult, elkábítván a méheket, rende
sen sikerűi az idegen anyának elfogadtatása.1146

Mindezek gyakorlati értékkel is bírnák, szükséges tehát, hogy 
emlékezetünkben maradjanak, különben sok nehézségekkel találkoz
hatnánk az elárvult családok meganyásításánál.

1 4 ,  A  m é h e k  k i k ö l t ö z é s e  é s  a n n a k  o k a i .

Természetében van a melleknek, hogyha valamely lakásban hely
zetük tarthatatlan, nem kötik magukat ahhoz, hanem megalkudván 
a viszonyokkal, testületileg költöznek ki belőle, hogy jobb  otthont 
keressenek, akár csak az emberek.

Az okok, melyek lakásaik elhagyására bírhatják a méheket, az 
eddig szerzett tapasztalások szerint a következők :

1. Ha a lakás nem áll arányban a népséggel, nevezetesen, ha igen 
nagy vagy ellenkezőleg oly szűk, hogy munkálkodásuknak tere nin
csen. 1140

2. Ha lakásuk igen meleg 1147 vagy bűzös, nevezetesen, ha keltés
rothadásban, hasmenésben szenvednek a méhek, vagy a benne telelt 
egerek rondították be azt.1,48

3. Ha az építmények nagyobb része megromlik, télen megpené- 
szesedik, keltésrothadás következtében használhatatlanná lesz,1119 eset
leg leszakadozik és kijavítása lehetetlen volna; 1160 sőt kiköltözhetnek 
a miatt is, ha a sejtekben elhalt méheket nem bírják kitakarítani1151 
vagy ha a télen elveszett és aláhullott méhek berekesztik a lépek 
közeit.1162

i '«  Hübler: B. Z. 1860. 157 1., Kaden B. Z. 1861. 1., 77—80 1. és Vogel: Die 
Hgbiene 1880. 276 1.

1140 Már Réaiunur: Physic. oee. Gcscli. d. B. 312 L, Neidhart: Prakt. volst. 
Auszug etc. 1774, 39 1.1 Szuhányi J. Szorg. méhész 33 1., Morlot: Die Bzucht 74 1., 
Dzierzon : Rationell Bzucht 1878. 153 1. és Demeter J. útmutatás 22 1.

mi Mj|| Nic. Jacobi Gründl. Unterricht 1601. 17 1. Fr. Hubert neue Beob. a. 
d. B. Bd. í .  213—214 1. újabban Vogel B. Z. 1861. 106 1. és föntebb Vili. 1. 11 *.

1148 Th. Wildmann: Abhandl. v. Wart. d. B. 1769. 198 1., Christ: Wörterbuch 
1807. 204 1., újabban Berlepsch : Die Bicne 111. 463 1.

1149 Pösel: Gründl. u. vollst, Unterricht 1784. 94 1., újabban Stern B. Z. 1848.
179 1.

f1M Nic. Jacob: Die rechte Bienenkunst 1614. 14 1., Coleru$: Oeconom. rur. 
et dóm. P. I. L. XIII. edit 1645. 536 1., újabban dr. Magerstedt: Dér prakt. Bvater 
III. Aufl. 385 1.

4,r' Dzierzon B. Z. 1881. 74 1.
üss Wurster: Vollst. Anweisung etc. 1804. 325 1.
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4. Ha annyira befészkelik magukat a viaszmolyok az építmé
nyekbe, hogy a méhek nem bírnak velők ; 1153 sőt úgy látszik, hogy a 
hangyák által nyugtalanítva is kiköltöznek.1154,

5. Ha a család népe nagyon lefogy, építkezése kevés, élelme pedig, 
vagy hogy azt beszerezhetné, legelője nincsen.1135

6. Gyengébb családok — különösen tavaszszal — könnyen elhagy- 
jáklakásaikat, ha semminyílthasílásuknincsen;116" a népesebbekpedig, 
ha annyi a hasításuk, hogy nem bírnak vele és nagyrészét kénytele
nek volnának a pusztulásnak átengedni.1157

7. Gyakran kiköltöznek a méhek, ha a hasításban akadályozva 
vannak, nevezetesen, ha az élelmi készletek foglalják el a sejteket,1158 
vagy ha csak heresejtek állanak rendelkezésükre ; 1159 * * különösen pedig, 
ha a hasításhoz szükséges hőmérsékletet nem bírják föntartani.11110

8. Az éhséget szenvedő családok őszszel és tavaszszal egyaránt 
hajlandók a kivándorlásra 1151 és

9. Állítólag azok is, a melyeknek méze megczukrosodott.1162
10. Nagyobb felháborítás következtében — ha az idő meleg — 

szintén kiköltözhetnek a méhek ; különösen megtörtént ez több ízben, 
ha távolabbról szállítva, a megérkezés után azonnnal kiállíttattak és 
a röpülő lyuk megnyittatott.1153

11. Bármikor is hajlandók lakásukat elhagyni a méhek, ha any
jukat valami nyugtalanítja; nevezetesen, ha rablók törnek a családra

1158 Christ: Wörterbuch 204—205 I., dr. Bevan: Die Hgbiene etc. 187 1. és 
Stern B. Z. 1848 172—178 1.

HM Erdélyi Méhecske 1785. 36 1., újabban Jónké B. Z. 1847. 64 1. 
u»» Wurster : Vollst. Anleitg. 1S04. 496—499. helyesebbítve: 456—459 1. úgy 

Spitzner: Kritisché Geseh. Bd. I. 54. és Bd. II. 271 1. 
őse Dzierzon : Rationell Bzucht 1878. 153. 1.
uí! Berlépsch: Die Biene III. Auíl. 445 1. Természetes úton ritkán következ

hetnék ez be, de annál gyakrabban a méhek helytelen kezelése folytán 1. ni. 
Réaunnir Physic. o. G. d. B. 314 1.

1158 Dr. Magerstedt Dér prakt. Bvater III. 385 1. és Molitor-Mühlfeld B. Z. 1870. 
63-64. 1.

1159 L. föntebb VII. 2. 1,0 *.
1,60 Obed : B. Z. 1859. 171 1., Molitor Mühlfeld minf^í*’4 alatt.; valószínűleg 

e mialt költöznek ki az igen nagy kaptárakhől is.
ősi Wurster: Vollst. Anleitg, etc. 1804. 336 1. Stöhr írja, hogy 1803-ban egy 

nagy jégeső után; nem lévén élelmük, íleidingenfeld összes méhci elhagyták la
kásaikat Monatsblatt 1842. 50 1.

1101 Th. Wildmann: Abhandl. v. Wart. d. B. 219 1. [ alatta ford.jegyz. Christ. 
Wörterbuch 204 1. és dr. Magerstedt Dér prakt. Bvater III. 373 1.

1188 L. Vogel B. Z. 1886. 207 1.



és az anyát zaklatják ; 1164 egy ízben a lépeken keresztül húzott nehány 
fonálszál,1155 más ízben pedig egy reá telepedett meloe álc.za, annyira 
nyugtalanította az anyát, hogy családostól kiköltözött.9  Általában 
pedig úgy látszik, hogy bármi legyen is távolabbi oka a kiköltözésnek, 
a közelebbi okot mindég az anya nyugtalansága szolgáltatja arra,116’ 
mert az anyátlan méhek testületileg kiköltözni nem szoktak.1158

Leggyakrabban merül fel pedig a kiköltözés kora tavaszszal vagy 
őszszel, midőn a fiasítás szünetel és az idő meleg, verőfényes; de 
elszánhatják magukat arra télen is a méhek, csak az idő a kivonúlást 
megengedje; 1159 az órára sincsenek tekintettel, mert volt rá esel, hogy 
este 8 órakor költöztek ki.1170

A kiköltözés szándékának jelei néha már előzetesen is felismer
hetők ; így : ha valamely család igen csöndesen tartja magát, midőn 
a többiek élénken munkálkodnak, vagy ellenkezőleg, ha erősen járnak 
a méhek, midőn a többiek vissza vannak húzódva: alapos a gyanú, 
hogy ki akarnak költözni.

Még valószínűbb ez, ha a kaptárban kevés élelmet és semmi 
nyílt flasítást nem találunk; ha pedig a méhek elhagyják az építmé
nyeket és a fészken kivűl, a kaptár valamely félreeső részében fürtbe 
húzódnak össze; ha beszüntetvén a külső munkát, csak a röpülő 
lyukból tekintgetnek ki, esetleg kijőnek, egyet-kettőt fordúlnak a rö
pülő lyuk előtt és megint visszahúzódnak, vagy ha fölröpűlnelc is, de 
rövid körültekintés után visszatérnek a kaptárba : bizonyosra vehet

jük, hogy legközelebb elhagyják lakásukat.1171

L. alább XIII. 2.
1185 Suiulhauscn B. Z. 1856. 189—190 i. Valószínűleg beleakadt valamelyik 

körme a fonálba és az nyugtalanította.
,10° Arbeiten d. Churf. Sach. Bgesellsch. i. Oberlausitz 1776. Bd. II. 77—78 1.
1161 A legtöbb esetben tényleg ez is a kiköltözés oka, legalább a Réauniur: 

Physic. oec. Gesch. d. B. 280 1., Morlot Die Bzucht 74—75 1., Vogel B. Z. 1858. 19 1., 
Schindler B. Z. 1860. 210—2141. és Berlepseh Die Biene 681. — felsorolt okok mind
egyike alkalmas az anya nyugtalanítására

nos Így Klopíleisch ,u. Kürschner: Die Biene u. d. Bzucht. 329 1., Gundelach 
Naturgesch. 117 1., dr. Magerstedt: Dér prakt. Bvater III. 373 1, és a szerkesztősei 
is B. Z. 1892 152 1. * alatt.

1169 M. C. Höflers Bzucht. VI. Auíl. 1753. 214—218 1. szerint Drezda és Erfurt 
környékén napos idő mellett karácsonykor költöztek ki a méhek. Dzierzon mé
hészetébe 1863. január 31-én B. Z. 1861. 1. 1., hozzám pedig 1882. febr. elején érke
zett valahonnét egy ily kivándorolt család.

11.0 br. Magerstedtnél 1851. júniusban este 8 órakor költözött ki egy kaptár 
népe 1. Dér prakl. Bvater 111. 385 1.

11.1 Spitzner Kritische Gesch. etc. Bd. II. 271—2721. és dr. Dönhoff B. Z. 
1858. 171 1.
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Maga a kiköltözés néha rögtönözve, többnyire azonban egy rövid 
játék előrebocsájlásával indúl meg és a természetes rajzás tünetei mel
lett folyik le, azzal a különbséggel, hogy a lakás egészen üres marad, 
a kivomilt méhek pedig ritkán szoktak megtelepedni, hanem egyet for
dulva a levegőben, azonnal útra kelnek és megszöknek.

Néha vissza is vonulnak lakásukba; leginkább hajlandók azon
ban más családokkal egyesülni, különösen olyanokkal, a melyeknek 
röpülő lyuka előtt sok a méh és vidám zsongásuk a család jóllétét hir
deti, ez az oka, hogy többnyire a legnépesebb és legvagyonosabb kap
tárukra vetik magukat.1172

A méhek kiköltözése egyáltalában nem kívánatos, mert közön
ségesen megszöknek, sőt ily kivándorolt családok beköszöntése is 
gyakran veszedelmes, mert különféle bajokat hozhatnak magukkal,1173 
haszon pedig épen ritkán van belőlük, minthogy az egyesülés alig törté
nik meg összeütközés nélkül, sőt néha oly öldökléssel jár, hogy a jöve
vények egy lábig leszúratnak,1174 a minél nagy vesztesége lehet a meg
szállott kap tárnak is; legnagyobb pedig, ha egyszersmind elveszti anyját, 
a melynek pótlása a kivándorlások időszakában többnyire lehetet
len,1175 — a méhek kivándorlása tehát lehetőleg megakadályozandó.

Eminek legegyszerűbb módja, ha élelmet és valami kevés nyílt 
fiasítást adunk a gyanús családoknak; nagy hibát követne el azonban, 
a ki meleg, verőfényes napokon adná nekik ezeket, mert mézet kap
ván a méhek, csakhamar játékot kezdenek, mely egyre élénkebb lesz 
és végre általános kivonulásba megy át, s mikorra ezt észre venné, 
bottal üthetné nyomát a szökevényeknek ; sőt rossz időben sem árt 
az óvatosság, mert ha a következő nap szép meleg volna, kiköltöz
hetnek a méhek akkor is.1170

Egyébként a megtelepedett családok kiköltözése ritkábban szo
kott bekövetkezni; nálam az utóbbi 23 év alatt, holott évente 90—100 
kaptárt teleltettem, csak kétszer fordúlt elő,— gyakrabban történik az, 
hogy az újonnan megtelepített rajok hagyják el lakásukat.

Epén nem ritkaság ugyanis, hogy a raj egyáltalában nem akar a 
neki adott kaptárban megmaradni, hanem többnyire még az nap, 1111

1111 L. Spitzner Iiritische Gesch. Bd. II. 174—176 l^düzierzon Bfreund 1855. 
141 1. és Vogel Die Hgbicne 1880. 271 1.

1,7:1 L. Seidel: B. Z. 1857. 57 1.
" 7-1 Klopfleisch u. KQrschncr: Die Bienc u. Bzucht 328 1., Kadcn B. Z. 1848. 

34 1., Hannemann B. Z. 1849. 79 l.,Seifert B. Z. 1849.1361. és Günther B. Z. 1884. 221.
1,7 L. Dzierzon Nachtrag z. Th. u. Prax. 4 1. Voigt. B. Z. 1852. 93 1. és Vogel 

B. Z. 1861. 62 1.
1178 Spitzner : Kritische Gesch. Bd. II. 273—274 1,
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néha másod-, harmad-, negyednapon, -  a mikor már építkezése is 
van 1177 — és nem is csupán egyszer, hanem két-háromszor egymás 
után kiköltözik, sőt meg is szökik.1178

Első rajoknál oka lehet ennek már az is, hog3r az anya a besze
dés, utórajoknál pedig a nászkirándúlások alkalmával elveszett; több
nyire azonban a kaptárban van az, mely vagy igen tág, vagy igen 
szűk és meleg, vagy bűzös, pókhálós, vagy általában valami oknál 
fogva nem tetszik a mélieknek; ha tehát a kiköltözés ismétlődnék, 
más kaptárt kell adni a mélieknek.1170 Néha csak az a baj, hogy a 
kaptára napon állott és igen felmelegedett;1180 ha azonban lehűl, 
megmarad benne a ra j; máskor a már benépesített kaptárra tűz a 
nap s ha felmelegszik, ott hagyják a lecsendesedett méhek is; Kurella- 
nak azért költözött ki egy raja, mert a nap besütött a kaptárba,1181 
bizonyára szintén azért, mert nem tűrhette a hőséget,

Lehetnek azonban a kiköltözésnek más okai is ; így Réaumur- 
nál azért hagyta el lakását többszörösen egy raj, mert falai üvegből 
lévén, az anya nem bírta magát rajtuk föntartani.1182 Rőtbe pedig 
tapasztalta, hogy a beépített kaptárukba szállásolt rajok is hajlandók 
erre és pedig következtetése szerint azért, mert előkészűlvén az épít
kezésre, kellemetlen rájuk nézve, hogy a képződött viaszt fel nem 
használhatják;1138 valószínűbb azonban, hogy az építmények pené
szesek vagy molvosak voltak, a mi — mint tudjuk — oka lehet a 
megtelepedett családok kiköltözésének is ; 1181 vagy pedig méz volt a 
sejtekben, a mi oly felindulásba hozta a telegyomrú méh ekét, hogy 
nem tudtak békében maradni.1188 mert az erősen felindűlt rajok, bár
milyen lakást kapjanak is, nehezen elégesznek meg azzal.

ni? így Die roclite Bkunst v. Nic. Jacob 1614. 165 1. és A. G. Schirach: Ba- 
yerisch. Bmeister 1770. 100 1.

‘118 Stöhr Monatsblatt 1843. 16—17 1 és Wernz B. Z. 1858. 122 1.
11,0 L. ,1. R. Sehubnrt’s iiützl. u. gründl. Bbucli 1754.93 1., A. G. Schirach 

mint 1151 ’ 100- 101 1., újabban Ivirsten: Völlst. Wörtbuch <1. Bkunde u. Bzucht II. 
Anti. 23 1. és Berlepsch u. Vogel: Die Bzucht. 1875. 122 1.

I!t0 C. L. Hasé Gründl. Anweisg. z. Bzucht. 1771. Th. 1. 59 1. Christ: Anweisg. 
z. Bzucht 1809 68 1., úgy Dzierzon Bienenfrd. 1855. 142 1. Némelyek szenteltvízzel 
permetezik be a kaptárukat, hogy a raj megmaradjon bennük és nincs is kizárva, 
hogy az ily esetekben használjon, mert lehűti a felmelegedett falakat.

usi |)er pralst. Bzucht 1773. 142 1.
Hsa Physic. oec. gesch. d. B. 27—34 1.
1188 B. Z. 1867. 193 1.
1,81 En évente temérdek rajt helyezek kész építményekkel berendezett kap

tárukba, de egy sem költözött ki.
1185 Klopfleisch és Kürschuer Die Biene u. d. Bzucht. 398 1.

58



Némelyek azt ajánlják, hogy a rajoknak adott lakásokat mézzel 
kenjük k i; 1180 ez is oka lehet annak, hogy a méhek felin dúlván, 
kiköltöznek;1187 mások, ha a raj nyugtalankodik, hedugják a röpülő 
lyukat, hogy ki ne vonulhasson ; ez a legrosszabb fogás, mert a röpülő 
lyuk estig bedugva nem maradhat, ha pedig napnyugta előtt meg
nyitjuk : oly felindűlással tolulnak ki a méhek, hogy ha arra semmi 
más okuk nem volna is, okvetetlenűl kiköltöznek.1189

Végre volt rá eset, hogy a raj azért hagyta cl lakását, mert elzárt 
anyját napos időben bocsájtották szabadon,1189 a kiköltözés oka tehát 
az anya nyugtalansága is lehet.

Néha azonban minden észrevehető ok nélkül oly nyugtalanok 
a rajok, hogy ha minden méh mellé külön felügyelőt állítanánk, sem 
lehetne őket a kaptárban visszatartani. Első rajoknál, - a melyeknek 
termékeny anyja van, — ugyan csak kivételesen, legfölebb akkor szo
kott ez felmerülni, ha utórajokkal keveredtek, vagy a beszedésnél igen 
felingereltettek; az utórajoknál azonban épen nem ritkaság, oka pedig 
közönségesen az, hogy több anya van bennük és a méhek nem tudnak 
a választásban megállapodni, tehát kitör közöttük a pártviszály.1100 
Mindegyik párt saját jelöltjének akarja a trónt biztosítani s az ellen
jelöltet láb alól eltenni, mi közben vagy a zaklatott anyák menekülve 
hagyják el a lakást és párthíveik követik őket,1091 vagy megölnek a 
méhek egy anyát, a melynek pártja ennek következtében kivonul, sőt 
gyakran azzal együtt a másik párt is — nem tudván mi történik — el
hagyja a lakást.1192

De lehetséges az is, hogy a méhek zúgása csábított a már befogott 
rajba idegen rajokból elmaradt, vagy nászát tartó fiatal anyát és ez 
csinálja a zavarokat, a melyek kivonulásnak indítják a méhek el.119:1 
Különben pedig a közelben kivonuló rajok zsongása,1104 sőt állítólag

1160 J. G. Hirsch : Die Bzucht 1773 115 1., Kontor J. A mellekről II. 3351. 
\V. Sachse: Dér Bienenzücliter Weissensee 1836. 421., Waltcr: Unlerricht i. cl 
Bzucht III. Aull. 1839. 23 L, Morlot: Die Bzucht 54 L, Tsötonyi M. Gazd. munka 277 
I., Stockmann : B. Z. 1852. 148 1., Imendörfcr B. Z. 1859. 210 1. ésAnleitg. z. Bzucht 
f. KI. Landwirthe 1887. 25 1.

1181 L. Semlitsch Monatsblatt 1843. 176 1.
1188 Dzierzon Rationell Bzucht 1878. 166 1.
1189 L. Nic. Jacob: Die rechte Bkunst etc. 1614 151 1.
1190 Spitzner Krilische Gesch. Bd. II. 281 1., ígj' Busch : Monatsblatt 1842. 

123—124 1. és B. Z. 1846. 20 1.
1191 Kontor J. A mellekről II. 158-1. * alatt.
1192 Kloplleisch u. Kürschner: Die Biene u. d. Bzucht 301—302 1.
1193 Spitzner, mint 1199 * alatt. 289 1.
1194 J. R. Schubarts nützl. u. gründl. Bbuch 1759. 99—100 1., úgy Stöhr Mo- 

natsblatl 1843. 17 1. és Wernz B. Z 1858. 121-122 1.
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mál a szomszédságban déli játékukat tartó méhek hangja is oly fel
indulásba hozhatja a rajokat, hogy kiköltöznek.1105 *

Némelyek azt tartják, hogy ha a szálláskereső méhek oly lakásra 
találtak, a mely különösen megnyerte tetszésüket, képesek a rajt arra 
csábítani, hogy elhagyván a neki adott kaptárt, kövesse őket az általuk 
talált alkalmasabb lakásba.1100 Hát ehhez bizony erős hit kell, de 
annyi bizonyos, hogy a rajok kiköltözése és megszökése gyakrabban 
szokott előfordulni erdők vagy oly helyek közelében, a hol alkalmas 
helyeket találnak a megtelepedésre a méhek.1107

Úgy látszik azonban, hogy az évjárás is befolyással van erre, 
mert egynémely esztendőben nagyobb hajlandóságot tannsítanak a 
kiköltözködésre a ra jok ; nevezetesen ilyen volt mindjárt az 1857-ik 
év ; 1108 a minek magyarázatát Janscha szerint az év mostohaságában, 
vagyis abban kellene keresnünk, hogy nem csak a közelben nincs 
legelő, hanem az anyakaptárakban is kevés a méz, következőleg a 
rajok csak igen vékonyan láthatják el magukat útravalóval; 1199 és 
ugyanez lehet az oka annak is, hogy bizonyos helyeken oly gyakori 
dolog a rajok megszökése.

Végre csak röviden legyen megjegyezve, hogy kiköltözhetnek a 
műrajok is, ha igen gyengék és nyílt hasításuk sincsen, vagy több 
anyát hagyunk bennök.1200

Az újonnan megtelepített rajokat tehát, különösen pedig az utó
rajokat, a melyeknek anyja még termékenyölve nincsen, néhány napig 
szemmel kell tartani és ha a kiköltözésre hajlandóságot mutatnának, 
valami kevés nyílt hasítással meg kell azt akadályozni.1301

Gyanúsak a rajok, ha a méhek szétszóródva ülnek a kaptár 
falain, vagy kihúzódván, innét telepednek meg csomóba vonóivá 
azokon; különösen, lia igen nyugtalanok és sokáig nem akarnak 
lecsillapodni,1202 vagy elcsendesedvén, tétlenül vesztegelnek ; 1203 és ha

1105 Semlitsch: Monatsblatt 1842. 157 1.
1190 így Wurster Vollst. Anleitg. ele. 1804. 484 1., Stöhr Monatsblatt 1843. 17 1. 

úgy Vogel Die Hgbiene 1880. 312 1., a ki azt hiszi, hogy különösen azok a méhek 
csábítják erre a rajt, a melyek élesen csengő hanggal röpködnek a kaptár körül,

1197 L. föntebb X. 1. 13 * úgy dr. Assmuss Naturgesch. u. Zelit. d. Hgbiene 
1864.78 1.

ii" Wernz B. Z. 1858. 122—123 1.
üss Abhandlg. v. Schwarin. d. Bienen 5G 1., úgy Itieleisz B. Z. 1860. 137 l.j
'200 L. VII. 5. 339 *. Nem is tartozik ez a ritkaságok közé.
12,1 Tudta ezt már Krünitz : Das Wesentl. d. Bgesch. Bzucht 1774. 162 1.. 

újabban Dzierzon Bfreúnl 1854. 43 és 76 1.
1302 Demeter J. Útmutatás 56 1.
“203 Dzierzon Bfrcund 1854. 76 1.

5 6 '
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másodnap sem indul meg a tevékenység, legfölebb néhány méh mutat
kozik a röpülő lyukban és ezek is csak mintegy kémlelődve tekint- 
getnelc kifelé, de ismét visszahúzódnak : még alaposabb a gyanú;1204 
ha pedig másod-harmadnapon szokatlan időben játékot kezdenek, 
ugyanannak folyamában ki is fognak költözni.

Ellenben, ha a raj a kaptár felső részében fürtbe húzódott s e 
mellett megindúl a lakás tisztogatása, a talajon pedig viaszpikkelyeket 
találunk, jeléül, hogy az építkezés is folyamatban van ; 120’ folytatólag 
pedig mindig többen indúlnak a külső munkákra és virágport is szál
lítanak ; a röpülő lyukat elfoglalják a szellőztető méhek, délben pedig 
megtartják játékukat is ; bizonyos, hogy a raj meg van elégedve laká
sával és benne is marad.

Az uLórajok gyanúsak, ha az anyák szólanak bennük,1208 mert 
vág}' több anyjuk van vagy az anya nincs valamivel megelédedve; 
ily rajok — még ha az építkezést és a külső munkálatokat is meg
kezdték volna, — csak akkor tekinthetők véglegesen megtelepedettek
nek, ha anyjuk egyeduralkodásra jutott és termékenyűlt is.1207

15. A  méhek játékai.
Hogy a rovarok más állatok módjára játékot űznek, rég tudva

levő do log ; 1203 így a méhek is, daczára munkás életükből kifolyó 
komoly természetüknek, kedélyesek és játékra hajlandók.1209

A méhek jelentéktelenebb kedvtöltéseit, úgymint egymással való 
enyelgéseiket, hintázásukat, gyalulásukat,1210 mosakodásukat, tán- 
czukat és különféle játékos mozdulataikat,1211 a melyekkel sokszor 
mosolyra derítik a komoly arczot, csak megemlítve, csupán egy rend
szeresen űzött és nagyobb figyelmet érdemlő játékukról fogunk rész
letesebben szólani, mint olyanról, a melyből egyszersmind belső 
viszonyaikra is többrendbeli következtetést vonhatunk.

hm MárNic. Jacobi Gríindl. Unterrícbt 1601. 39 1., úgy Réaumur Phj'sic. oec. 
Gesch. d. B. 312 1., Újabban Berlepsch Die Biene III. 467—468. I.

1808 Kontor J. A méhekről. II. 223 1.
1808 L. Réaumur Phys. oec. G. d. B, 312—313 1., újabban Stöhr, Monatsbl, 

1843. 16 1. és 0. Rőtbe Korbbzucht III. 21—22 1.
lsen Wernz B. Z. 1858. 122. 1.
1206 L. Kirby u. Spence: Einleitg. i. d. Entomologié Rd. II. 413—419 1.
1209 A melleknek ez a hajlandósága űgylátszik faji természetükhöz képest 

is különböző; állítólag legnagyobb hajlandósága van erre este felé a dalmát mé- 
heknek 1. Cori E. B. Z. 1875. 41 1.

L. Mehring R. Z. 1866. 164 1., 1867. 48—49 I., Kleine B. Z. 1866 2121.,Mor- 
bitzer B. Z. 1867. 48—49 1. és Oldendorf ugyanott.

12,1 L. Unhoch: Anlcitg. z. w. Kenuin, d. B. 1823. Th. I. 115—116 1., úgy dr. 
Dönhoff B. Z. 1856. 185 1. és 1860. 67 I.



Sajátságaihoz tartozik a méheknek, hogy alkalmas idővel, a ta
vasz kinvíltától késő őszig, a nap melegebb szakában, — közönségesen 
dél tájban — csapatosan tolulnak ki lakásaikból és szárnyakra kelvén, 
azoknak közelében vidám zsongásra ellett kisebb-nagyobb körökben, 
— mintha csak tánczolnánk, — látszólag czél nélkül röpködnek;1312 
ezt a méhek porzásának,1213 vagy déli játékának nevezzük.

A játék különben nem esik össze a csillagászati déllel, hanem 
ahhoz képest, a mint a méhek kapják a napot, valamivel elébb vagy 
2—3 órával is később következik be és változik annak órája az évsza
kokhoz képest is.

Tavaszszal rendesen már 11 óra tájban indul meg, nyáron 
12— l 1/* óra közé esik, ősz felé pedig 11/1—3 óra tájban szokott végbe
menni ; iau a mely család korábban vagy későbben tart játékot, 
gyanús.1316 *

Minél népesebb és gazdagabb a család, annál élénkebb a játék ; 
különösen igen élénk az a tavaszi első kiröpülések alkalmával vagy 
ha tartósabb kellemetlen idő után csendes meleg nap következik és 
midőn az anya első nászkirándúlását tartja s ha a családban már van
nak herék, ezek is részt vesznek benne.1218

Gyengébb családoknál a játék is lanyhább ; ha azonban gazda
gon mézelnek a méhek, általában gyöngébb és alig különbözik erős 
járásuktól,1217 az anyátlan családoknál pedig, — különösen ha bajuk 
már elöregedett, — egészen elmarad.

Maga a játék közönségesen 20—40 perczig tart és bevégeztével 
ismét visszavonulnak lakásukba és elcsendesednek a méhek; ha vala
mely család szokatlanul hosszúra nyújtja játékát vagy nem tud utána

1313 A játék az időviszonyokhoz képest kisebb-nagyobb, átlagosan 15—20 
méterig terjedő körben folyik le, 1. Kiopileisch u. Kürschner: Die tíienc u. d. 
Bzucht 204 1. és Berlepsch Die Biene III. 304 1.; nyáron azonban messzebbre ter
jed, sőt, meleg, csendes idővel, már a tavaszi első kiröpülés alkalmával is 100 
méterig mutatkozhatnak nyomai a méhek ürülékének, 1. Weigandt: Kleine Beitr. 
z. Ford. d. Bzucht Bd. II. 1890. 84 1.

1213 így Marton G. Gazd. mélitarlás 74 1. Milotai F. A méhészet kérd. és fel. 
22 1. és a köznép csaknem általában; helyesebb is azt így, mint a német Vorspiel 
kötött fordításával előjátéknak nevezni.

1311 Berlepsch Die Biene III. 304—305 1.
1811 Scholtisz B. Z. 1851 98 1.
1316 L. Spitzner Korbbzucht 1101., Kiopileisch u. Kürschner Die Biene u. d. 

Bzucht 108 1., dr. Magerstedt: Dér prakt. BvatcrlII. 271 I. és OettelKlaus IV. Aufl. 
62-63 1.

1311 Berlepsch, mint 1314 * * alatt, Kirsten : Katechismus d. Bkunde u. Bzucht 
1852. 7 1. és. O. Bothe Korbbzucht III. 50 1., valószínűleg, mert ilyenkor a sejtek 
tisztogatásával vannak elfoglalva a belső munkákra hívatott méhek.
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hamarosan elcsöndesedni: valami baj érle, valószínűleg elvesztette 
anyját, vagy legközelebb el fogja azt veszíteni.

A déli játékból tehát a család népességére, a herék szaporodására 
és ebből a rajzás szándékára, különösen pedig arra, hogy váljon nem 
gyanúsak vagy épen anyátlanok-e a méhek, csaknem egészen biztos 
következtetést vonhatunk.

Van-e a játéknak valami élettani jelentősége vagy czélja, nincs 
kiderítve; valószínű azonban, hogy jóllétüket, megelégedésüket vagy 
örömüket nyilvánítják azzal a méhek, mert a rajok megindúlását 
közönségesen játék előzi meg, sőt ha mézet adunk a melleknek, — 
feltéve, hogy az idő elég meleg — a nap bármely órájában előidéz
hetjük azt.1213

Ugyancsak a déli játék alkalmával röpülnek ki először a fiatal 
méhek, hogy megismerkedjenek lakásukkal és annak környezetével;1215 
ekkor hullanak cl a hibás szárnyakkal kelt nyomorékok,1220 egyszers
mind pedig ilyenkor lévén legkevesebb szüksége a hasításnak a melen- 
getésre, ekkor röpülnek ki a kellés ápolásával foglalkozó méhek, 
hogy a beleikben felszaporodott sarat letegyék és a szabad levegőben 
megfürödjenek.1221 A déli játék idejében leghajlandóbbak kivonúlni 
a rajok és a fiatal anyák n*zkirándulásai is többnyire ennek folya
mában történnek,1232 a midőn tudniillik a herék legnagyobb számban 
röpködnek és ilyenkor leghamarabb sikerűi a termékenyűlés is.

Leghosszabb és legmozgalmasabb a játék a tavaszi első kiröpülés 
alkalmával, a midőn a 10 napnál idősebb méhek kevés híjával mind
nyájan a szabadba sietnek, hogy letegyék télen át visszatartott ürülé
küket és tájékozzák magukat lakásuk és állomásuk iránt.1228

Hogy a méhek a mézből kiválasztott víz kiürítése vagy kiizadása 
czéljából tartanák játékukat,1224 az már csak azért sem valószínű, mert 
oly időszakban is játszanak, midőn mézük egészen be van sűrűsödve ; 
ellenkezőleg pedig — mint tudjuk — annál gyengébb a játék, minél 
gazdagabban mézelnek.

Sajátságos, hogy a méhek pontosan betartják a játék idejét és a 1318 1319 1320

1318 Kehi. B. Z. 1866. 141 I. és Berlepsch Ilié Bienc III. 305 1.
1319 Spitzner Korbzucht III. 110 I., Dzierzon l!.V,^18!5. 1221., Lelirbursche i. 

Kr. Köblenz B, Z. 1864. 189 1. és Oettel: Klaüs IV. Auí'I. SS'l,
1320 Staudmcister: Bienenlehre 1795. 59 1. és Oettel mint 1219 * alatt.
1334 Busch B. Z. 1847. 6—7 1.Dzierzon B.Z. 1854. 207 1. és Öettel m intB9 * alaLt. 

Minthogy c szerint a játékot űző méhek túlnyomó részben fiatalok, igen termé
szetes, hogy az anyátlan családoknál, melyekben liatal méhek nincsenek, úgy
szólván egészen elmarad a játék 1. Dzierzon Rationell Bzucht 1878. 238 1.

1222 L. föntebb 810-811 1.
1221 Berlepsch Die Bieue III. 304 I.
2224 Baist B. Z. 1871,190—191 1. és Csíki J. Méhészeti közi. 1894. 332 1.



melyik család délelőtt 11*/, órával kezdte, heteken át épen úgy meg- 
lartja ezt az órát, mint a másik, a melyik d. u. 3 órával fejezte be azt; 
különösen ősz felé oly pontosak e tekintetben, hogy a ki feljegyezné 
a kaptáraiéra a játék idejét, midőn azt a következő napokban egyik 
vagy másik kaptárnál megindulni látja, egész bizonyossággal követ
keztethet a feljegyzett időre.1326

És ez így tart mindaddig, mig a hidegebb időjárás a kiröpülést 
lehetetlenné tévén, megfosztja a méheket ez ártatlan kedvtöltésüktől.

16. Geotropicus jelenségek a melleknél.

Rég ismeretes a méheknek az a sajátsága, hogy akár egyenként, 
akár seregesen vagy mint családok, mindig felfelé törekesznek; a kap
tárukban lehetőleg a felső részeket foglalják el és ha felfordítjuk azo
kat, csakhamar ismét felhúzódnak; a szabadban megszállott méhek, 
ha ugyan fel nem röpülhetnek, a kiemelkedő tárgyakra másznak fel 
és általában mindenütt a magasabb pontokat igyekeznek elfoglalni.

A régiek megnyugodtak abban, hogy ez a méhek természete; 
Loeb újabb nyomozásai azonban kiderítették, hogy ennek és hasonló 
jelenségeknek oka nem az állatban, hanem külső tényezőkben van, a 
melyek mozgást kiváltó inger gyanánt hatnak az alsóbb rendű álla
tokra, különösen a rovarok nagy részére, oda utalván őket, hogy 
feléjük haladjanak vagy tőlük távolodjanak.1220

Nevezetesen ilyen a fény, mely bizonyos rovarokra vonzó, 
másokra taszító erőt gyakorol (heliotropismus) és ilyen a föld vonzása 
is, mely a rovarok egyik nemére positive hat, másokat pedig arra 
ösztönöz, hogy ellenkező irányba törekedjenek (geotropismus).

Ez az utóbbi hatás útalja a kikelt és a földön szétmászott hernyó
kat arra, hogy a fákra és mindenre, a mi űtjokba esik, felkúszszanak és 
ez nyilvánúi améheknél is, a melyek e szerint negative geotropikusak.

Bármi csekélységnek látszik is pedig ez, nem csak elméleti tekin
tetből érdekes dolog, mely egyszersmind megmagyarázhatóvá teszi, 
miért viselkednek a méhek így vagy amúgy és nem máskép, hanem 
gyakorlati tekintetből is értékesíthető.

na; L. Kelil B. Z. 1866. 141—142 1. és Berlepsch Die Biene III. 305 1. Hogy a 
déli játék vidám zenéje a szomszédos képtárakban hasonló hangulatot kelt, már 
mondottuk: 1. VIII. 2. 132 *, igen természetesnek kell tehát találnunk, ha a szom
szédok gyakran egyidejűleg, vagy nemsokára egymásután tartják játékukat; ho
gyan tudják azonban a méhek annak óráját oly pontosan betartani, az az ő titkuk 
és marad is mindvégig.

1226 L. Loeb Heliotropismus dér Tliiere etc, Würzburg 1890. ismertetve a  

Térni. tud. társ. Közi. 251 ffizet 370—374 1.
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így: ha a raj valamely fa törzsére telepszik, igen nehéz befogni; 
de ha tudjuk, hogy nem marad helyben, hanem fölebb húzódik: 
fölébe állítunk egy kaptárt és önként belevonúl.

Rég tudvalevő dolog az is, hogy ha a méheket fölülről lefelé 
söpörjük, igen felingerlődnek; ellenben nyugodtan tűrik, ha alulról 
felfelé mozdítjuk a söprőt, mert maguk is ebbe az irányba igye
keznek.1337

Általában pedig levonhatjuk ebből a következtetést, hogy bármi
féle művelet könnyebben sikerűi, ha a méheket nem le, hanem fel
felé mozdítjuk ki állásukból, mivelhogy erre, negatíve geotropicus 
sajátságuknál fogva, önként is hajlandók indülni.

17. A  méhek alvása.

A méhek, — épen úgy, mint más állatok, — megkívánják a nyu
godalmat, sőt tényleg alusznak is ; hogy azonban nem télen át, mint né
melyek képzelik, azt már tudjuk és tévedés az is, hogy éjjel alusznak, a 
mire esténként különös jeladás figyelmezteti, reggel pedig a megzen- 
dfílt ébresztő kelti fel őket, mint a katonákat,1223 mert, — mint tud
juk ,— a belső munkálatok épen éjjel haladnak leginkább előre.1225

Az sem valószínű, hogy akkor alusznak, midőn fürtbe húzódva, 
látszólag teljes tétlenségben vesztegelnek ; 1230 ilyenkor legfölebb csak 
pihennek ; veszedelmes is volna a családra, ha az egész népség egy
szerre aludnék, mert nemcsak a háztartás maradna felügyelet nélkül, 
hanem éhen veszhetnének az álczák is; hogy pedig ilyenkor csakugyan 
nem alusznak a méhek, arról könnyen meggyőződhetünk, mert bár
milyen gyengén koppantsuk meg a kaptárt, azonnal felzúdulnak és az 
egész fürt hemzsegni kezd.

Minthogy tehát egyszerre nem alhatnak a méhek, ha nem is rend
szeresen felváltva, külön-külön akkor alusznak, a mikor annak szük
ségét érzik; tapasztalta ezt már Huber1331 és a gyakorlattal foglalkozók-

isi7 Witzthugm: Handgriffe und Erfahrungen.etc. 1834. 44 1. 501 alatt, úgy 
Berlepsh Die Biene III. 470 1.

“ •» így Aristoteles: Hist. anünal. L. III. C. 10. '92Ö 1. és L. IX. C. 40 1076 1., 
úgy Varró: De re rust. L. III. C, 16. 391 1., Plinius Hist. mi natúr, L. XI. 10. 277 1., 
Virgilius: Georg. L. IV. 185—190 v., valamint Baróti Szabó D. Paraszti majorság 
stb. 1794. 322 1.

láss Meixner : Die Bzucht Esslingen (évsz. nélk.) 10 1.
1280 így b. Ambrózy B. A magyar méh 1883. 83 1. és T. Kellen: Bilder u. 

Skizzen 1890. 76 1.
1231 Neue Beob. a D. B. Bd. I. 164 1,



nak mindennapi alkalmuk van, hogy egyenként vagy kisebb-nagyobb 
számban oly teljes tétlenségben lássák a méheket, a mit alvásnál egyéb
nek tartani nem lehel,

A munkások közönségesen a sejtekbe vonulnak, hogy magukat 
kialudjék,1333 vagy a lépeken, esetleg a kaptár falain szunnyadoznak ; 
alvásuk azonban, — daczára a végzett fáradságos munkának, — igen 
rövid, mindössze 20—25 perczig tart,

A herék már kényelmesebbek és több időt is engednek maguk
nak az alvásra, úgy, hogy kisebb-nagyobb csoportokba húzódva, ösz- 
szedugott fejekkel 18—20 óráig is nyugosznak és valószínűleg nagyokat 
alusznak is egyházamban.1233

Maga a királynő is aluszik és valamint Berlepsch,1 334 úgy én is 
több ízben láttam, hogy peterakás közben megállapodva, 15—20 per
czig mozdulatlanúl pihen és úgy látszik, álomba szenderfil, mi alatt a 
kíséretét képező munkások körben állva, őrködni látszanak, hogy 
nyugalmát semmi se háborítsa ; Huber pedig állítja, hogy néha a here
sejtekbe vonulva is álomhoz hasonló nyugodalmat szokott élvezni.1336

Mindezeknek gyakorlati értéke ugyan nem sok, de bizonyára 
lesznek a méhek kedvelői között, a kiket ily aprólékos dolgok is érde
kelni fognak.

18, A  m é h e k  t é l i  n y u g a l m a .

Midőn éghajlatunk alatt a vegetatio szünetel, a növényeredetű 
táplálékfélékre utalt rovaroknak nincs a szabadban maradandóságuk, 
sőt gondoskoclniok kell arról is, hogy a közeledő zordon idő fajukat 
ki ne pusztítsa.

És valóban, még mielőtt ez az időszak bekövetkezett volna, ösz
tönük sugallatát követve, csodálatos utakon és módokon szoktak a 
rovarok fajuk föntartásáról gondoskodni.

Némelyek petéket raknak és az új nemzedék ebben az alakban, 
daczolva a legnagyobb hideggel, vagy mint álcza, báb, védett helyen 
táplálék nélkül húzza ki a telet, míg maguk a szülők megadással vár-

is32 jgy nlár Grfitzmann Neugebaut. lmmcnháuslen 1669. 10Ü 1. A ki látni 
akarja, hogyan alusznak a méhek, leghamarabb czélt ér, ha oly sejtekre irányozza 
figyelmét, melyeknek egyik oldalát a kaptár ablaka, vagy általában üveglap ké
pezi, a milyeket népesebb családok a hátsó részekben igen gyakran építenek ; 
nem is kell sokáig várakoznia, hogy egyik-másik munkás ily sejtekbe húzódjék 
és rövid álomnak engedje át magát.

1233 f . Huber, mint 1231 * alatt 165 1. és Morlot: Die Bzucht 158 1.
1234 Die Biene III. 303 1.
1335 Mint 1231 * alatt és dr. Bevan Die Hgbiene 282 1.



878

iák be kikerülhetetlen halálukat; mások alkalmas téli szállást keresnek 
és álomhoz hasonló állapotban nyugosznak a kikeletig; csak kevés 
azok száma, a melyek nyáron át élelemről gondoskodván, megrakott 
éléstáraikba húzódnak vissza és e kevesek között első helyen állanak 
a méhek.

Ha a nyáron szorgalmasan munkálkodó méheket az időnek télre 
fordultával meglátogatjuk, lakásaikba visszavonulva, látszólag teljes 
tétlenségben találjuk őket; közelebb lépve azonban zúgást hallunk 
lakásaikból, jeléül, hogy élnek, ha pedig megkopogtatjuk a kaptárt, 
erősebben felzudúlnak s ezzel ébrenlétükről tanúskodnak.

Betekintve a kaptárba, az egész népséget a lépek között fürtbe 
húzódva, csendes forrongásban fogjuk találni; a fürt felszínén levő 
méhek szárnyaikat rezgetik, tehát nem is élveznek teljes nyugalmat; ha 
pedig időről-időre megmérlegeljük a kaptárt, meggyőződünk róla, hogy 
súlya rendszeresen apad, következőleg fogyasztás is történik benne.

A méhek téli nyugalma tehát nem azonos a téli alvókéval,1337 a 
melyek semmi táplálékot nem vesznek magukhoz és fel sem ébrednek 
mindaddig, míg a légköri viszonyok a szabadban való megjelenésüket, 
a vegetatió pedig táplálkozásukat lehetővé teszi; kérdés azonban, hogy 
váljon ösztönszerűleg, vagy csak kényszerűségből vonúlnak-e nyuga
lomba a telelő méhek, mert erre nézve eltérnek a nézetek.

Némelyek ösztönükben gyökcrezőnek, azaz olyannak tartják a 
téli nyugalmat, mely szükséges a méhekre és a melynek ennélfogva 
minden körülmények között, tehát akkor is be kellene következni, ha 
a légköri viszonyok a röpködést megengednék, a vegetatió pedig mun- 
kálodásuknak tért nyitna.1538

Ez azonban nem valószínű, mert ha a méhek téli visszavonúlása 
ily természetű volna, a mint a naptári tél közeledik, nyugalomba kel
lene helyezkedniük, épen úgy, mint a hogyan elköltöznek a vándor
madarak és vlsszavonúlnak a téli alvók, bármily enyhe legyen is az 
időjárás és épen úgy, mint ezek, nem hagynák magukat semmi által 
nyugalmukban megzavarni, míg csak a tavasz be nem köszönt; rossz 
telelésükről pedig — épen úgy, mint a téli alvóknál — szó sem lehetne.

Már pedig gyakran késő őszig élénken munkálkodnak a méhek,1333 1236

1236 v. Graber: Die Insckten Bel. II. 28—32 1.
1337 ilyennek mondják azt: Baseli Die ttgbiene 25 1., Goldkörner f. Blialtern 

u. Bfreunde IV. Au.Il. 7 1. és Berlepsch is B. Z. 1857. 97 1.
láss így Dzicrzon B. Z. 1873. 2801., 1874. 251—252 1. és B. Z. 1882. 2 -4  I., úgy 

T. Kellőn Bilder i* Skizzcn a. d. Lel), d. B. 1890. 76 1.
1339 így: 1768-ban karácsonykor is gyűjtöttek a méhek, 1. Abhandl. u. Er- 

fahr. d. frank. ph. ők. Bgesellsch. 1770. 156 1., Wurslcr írja, hogy 1787-ben de-
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a naptári tavaszt pedig be sem is szokták várni, lianem a mint az idő 
engedi, röpködni, munkálkodni kezdenek,1340 sőt a íiasítást néha már 
januárban megkezdik; míg máskor, ha az ősz nagyobb hideggel jelent
kezik, már szeptemberben beszüntetnek minden munkát1?41 és lia későn 
tavaszodik, áprilisig vagy tovább is szünetelnek ; 13,3 de nem úgy, mint 
a téli alvók, mert már a legkisebb zörej, sőt a lakásukba hatoló nap
fény is kizavarja őket nyugalmukból; a méhek rossz telelése fölött 
pedig — a szaklapokban — igen gyakoriak a panaszok.

Mindezekből jogosult a következtetés, hogy a méhek téli nyugal
mát kényszerültnek kell tekintenünk, a melyre csak a kiröpülést aka
dályozó időjárás kárhoztatja őket1343 és erre vall az a nagy nyugha- 
tatlanság is, mely a hosszúra nyúló telek vége felé csaknem általános 
a méheknél és a melylyel mintegy értésünkre adják, hogy a kényszerű 
fogság hosszas tartama terhűkre van.

Igaz. hogy a forró égöv alatt, — a hol a növényzet végeladója az 
év szárazabb szakában szünetel — ebben az időszakban szintén rendes 
munkaszünetet tartanak a méhek,1244 de nem azért, mintha az rájuk 
nézve szükséges volna,1345 hanem mert nincs mit gyűjteniök; ugyan
így szünetelnek nálunk őszszel, sőt a leggyönyörűbb nyári napokban is, 
ha legelőjük nincsen; Spitznerírja, hogy a szomorú emlékű 1787. évben, 
június 16-án a jég teljesen elvert mindent, úgy, hogy a méhek épen

czember 9 és 10-én úgj' jártak a méhek, mint tavaszszal, 1. Vollst. Anleitg. z. e. 
Magaz. Bzuclit. 1804. 161 L, nálam pedig 1882. deczember 10—11-én virágport is 
hordtak az itt-ott még nyíló virágokról.

1240 Spitzner 1793. január elején élénk munkában látta méheit, sőt a már 
virágzó mogyoróról hímport is gyűjtöttek, Korbbzucht III. Aufl. 228—2291. ugyan
ezt látta Berlepsch 1860. ovi január 2- áu, 1. Die Biene III. 519 1., Morlot pedig 1840. 
január 24—29-én., Monatsblatt 1840. 246 1; 1822-ben szintén már januárban gyűj
töttek a méhek, 1. a szerkesztőség B. Z. 1856. 94 1. * alatt Űzi érzőn 1834-ben ja
nuárban B. Z. 1870. 255 1., én pedig 1882-ben február elején láttam, hogy a méhek 
már virágport hordanak.

1941 1837-ben már augusztus—szeptemberben beszüntettek a méhek minden 
külső munkát, sőt a nekik adott mézet sem bírták felhordani, Vitzthum Monats
blatt 1839. 12 1,, hogy pedig szeptember végével telelőbe vonultak a méhek, azt 
magam is tapasztaltam.

1343 Nálam, 1889-ben martius végével kezdtek járni a méhek; Berlepschnél 
1865-ben csak április 2-án röpültek ki először, Die Biene III. 38ó 1,, Branscliiednél 
1886-ban április 20-án B, Z. 1887. 28 1., Wurstcrnél pedig 1785-ben csak május 4-én 
kezdték meg a gyűjtési, 1. Vollst. Anleitg. 1804. 55 1. X, alatt.

mi! így Botit® Korbbzucht 111. 50 1., Berlepsch u. Ebcrhardt B. Z. 1857. 97 1. 
és Berlepsch Die Biene. III. 545 1., Vogel B. Z. 1865. 47—48 1. és die Hgbiene 1880. 
2 1., valamint Schönfetd B. Z. 1872. 4—6 1. és 1874. 2 ‘9—251 1.

1241 Stachelhausen B. Z. 1882. '45 1.
1243 T. Kelleu Bilder u, Skizzen etc, 1890. 76 1.
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semmi gyűjteni valót nem találván, napfénynél és esőben, egyaránt 
leverten húzódtak vissza lakásaikba 1346 és ugyanezt tapasztalta Bra
zíliában Hannémáim is.1347

Iljr munkaszünetel azonban a méhek téli visszavonulásával ösz- 
szehasonlítani nem lehet, mert nem kell a meleget fokozniok, bármikor 
kiröpülhetnek és letehetik ürülékeikéit; vizet hozhatnak, szellőztet
hetik lakásaikat és ellenségeik ellen is védekezhetnek, télen azonban 
mindezek lehetlenek lévén, a méhek állapota sokkal nehezebb, néha 
pedig épen sokat szenvednek a téltől és e terhes szünetelésnek ösztön- 
szerűleg kellene történnie, vagyis mindezek a kellemetlenségek szük
ségesek volnának a méhekre ? Semmi esetre.

Kétségtelen ugyan, hogy a bekövetkezendő tél viszontagságai 
felől velők született tudomása van a méheknek, mert be nem várva 
azoknak hírűlhozóját, az őszi hidegebb időjárást, félreismerhetetlen 
intézkedéseket tesznek ellenük ; az élelmi készleteket úgy helyezik el, 
a mint télen legkönnyebben hozzájuk férhetnek ; a mézet bepecsételik, 
a lakáson netán levő réseket betapasztják, sőt ha nagyobb, megszű- 
kítik a röpülő lyukat is 1348 és így várják be a telet, mely rájuk nézve 
mindig végzetes.

Némelyek épen azt hiszik, hogy sejtelmeik vannak a tél minősége 
felől is és ha zordon telet éreznek, máskép intézkednek, semmint ha az 
enyhének ígérkezik,1243 a mihez azonban erősebb hit kell az enyémnél.

Ámde ezekből is csak az következtethető, hogy a méhek öröklik 
szülőik tapasztalásait, melyeket a hidegebb éphajlat alatt ezredévek 
folyamában szereztek; azt azonban, hogy maga a telelés is ösztönük
ből folynék ki, ezek sem bizonyítják.

Ha tehát a méhek téli nyugalma kényszerű és ha abból oly köny- 
nyen kizavarhatok, igen természetes, hogy áttelelésük sem lehet minden 
körülmények között oly biztos, mint rokonaik, a vadméliek, darazsak 
és hangyáké, a melyek— úgy látszik — ösztonszerűleg telelnek, hanem 
bizonyos feltételekhez van kötve, a melyekhez képest lehet az sikeres, 
de lehet végzetes is.

A tapasztalások tanúsága szerint — azon kívül, hogy a család 
népes és viszonyai normálisak legyenek — különösen három feltételtől 
függ a méhek szerencsés áttelclése ; úgymint: 1248 1249

1248 Korbbzucht III. Auíl, 247—248 1.
1241 B. Z. 1866. 112 1.
1248 L. föntebb 455—456 1.
1249 L. III. 5 .130 * Más rovarokra nézve pedig C. A. Schmied : Versuche Űber 

die Insekten Th. I. 47 1.



1. Hogy alkalmas lakásuk legyen, mely a hideg ellen kellő oltal
mat ad nekik.

2. Hogy elegendő élelemmel bújának, a mi egyszersmind a szük
séges hőanyagot is képezi.

3. Hogy teljes nyugalmat élvezzenek és semmi se késztesse őket 
a szükségesnél bővebb táplálkozásra, nehogy az emésztetlen felszapo
rodása nyugtalanságba ejtse vagy idő előtt kiröpiilésre szorítsa őket.1250 1251

Alkalmas lakásról a házi tenyésztésnél az ember, a vadon élő 
méhek pedig maguk gondoskodnak és a mely családnak szerencséje 
volt e tekintetben, — ha ugyan a másik két feltétel sem hiányzik — 
bizton néz szemébe a télnek, míg azok, a melyeknek a szerencse nem 
kedvezett, már ez egyetlen feltétel hiányában is elpusztulhatnak.

A mi a szükséges élelmet illeti, e tekintetből két, megkülönbözte- 
tendő időszakra oszlik a telelés, a melyhez képest a méhek szükség
letei is különbözők.

Az első a teljes tétlenség időszaka, mely a beszorúlástól mintegy 
január közepéig tart, a midőn megindul a méhek tevékenysége s ezzel 
átlépnek a telelés második időszakába, melynek tartama az első kirö- 
püléshez képest változó.

Minthogy a telelés első időszakában a méhek feladata csak a 
szükséges hő föntartására szorítkozik, leginkább csak szénenytartalmú 
táplálékot — mézet — igényelnek; plasticus eledelfélékre kevés szük
ségük van és nem igen érzik hiányát a víznek sem, feltéve, hogy a 
fogyasztás alatt álló méz becznkrosodva nincsen.

A második időszakban azonban megindulván a hasítás, a méz 
mellett nemcsak protein tartalmú táplálékra, hanem vízre is oly nagy 
szükségük van, hogy már ennek hiányában is nemcsak rosszul telelnek, 
de el is pusztulhatnak a méhek.1351

A többire nézve utaljuk az olvasót azokra, a miket az élelem és 
táplálkozás czíme alatt elmondottunk, hogy részletesebben szóljunk 
a méhek háboríttatlan téli nyugalmáról, a mivel itt kell megismer
kednünk.

A nyugalom télen át oly fontos a méhekrel hogy bármily alkal
mas lakással és bármennyi élelemmel bírjanak is különben, maga a 
nyugtalanság elegendő arra, hogy rosszúl teleljenek, sőt el is pusztul
janak ; igen fontos tehát tudnunk, hogy mi minden háborgathatja őket.

1250 Már Staudmeister : Bienenlchre 1798. 98 és 257 1. és Dzierzon Bírd. 1855. 
185—188 1. Ez az oka, hogy a folyton nyugtalankodó anyátlan méhek is rosszúl 
telelnek 1 dr. Magerstedt: Dér prakl. Bvater III. Aull. 257 és 459 1., úgy Dzierzon 
RationclI Bzucht 1878. 236 1.

1251 L. Berlepsch u. Eberhardt B. Z. 1857. 97—104 1.



Azon kivűl, a mit szorosai)!) értelemben háborgatásnak nevezünk 
és a mit a helyi viszonyokon, úgy mindenféle ellenségeiken kivűl 
gazdájuk túlságos aggodalmai is előidézhetnek, — a mennyiben mindig 
körülöttük jár, vizsgálódva, nincs-e valami bajuk, a min segítenie 
kell,1362 — leginkább háborgatja és nagyobb fogyasztásra serkenti a 
méheket a hő ingadozása.1363 Ha a hideg igen nagy, megkell magukat 
erőltetniük, hogy a szükséges magasabb hőmérsékletet föntarthassák 
és e tekintethői a szokottnál több élelmet kell magukhoz venniük ;1264 
ha pedig a meleg fokozódik, kiesnek téli nyugalmukból, tevékenyebb 
életet élnek, néha hasítani és röpködni is kezdenek, a mi még vesze
delmesebb rájuk nézve.1266

Hogy a szigorú tél mily nagy pusztítást tehet a méhek között, 
azt 1879/80-ban szomorúan tapasztaltuk; az enyhe tél káros követ
kezményeit pedig legközelebb 1881/82 ésl88ö/87-ben figyelhettük meg.

Ha ugyan a tél olyannyira enyhe, hogy legalább minden máso
dik héten kiröpülhetnek a méhek, kártékonysága kisebb, mert a beleik
ben összegyűlt emésztetlent időről-időre letehetik; körülbelül úgy 
vannak ilyenkor, mint nálunk őszszel, vagy a melegebb tartományok
ban a vegetatió szünetelése alkalmával, de az élelmi készletek gyorsan 
apadnak, a mi már magában véve is nagy veszteseség.136"

1862 Hartmann B. Z. 188(5. 135-138 1.
üss Már Wurster: Vollst. Anleitg. ele. 1804. Vorrcde 1 .XXí 1., úgy dr. Bevan: 

Die IIgbienc ele. 173 1., Dzicrzon Bfreund 1855. 118—119 1., úgy B. Z. 1862. 1. 1. és 
1873. 50 L, Klcine B. Z. 1856. 146 1., Buscli Die IIgbienc 248 1. Dér Sachs. Bvater 
Zillau (óvsz. nőik.) 67— 68 1., valamint 1. Huber: Die neue niitzl. Bzucht X. Aliit. 
147 1. és hogy apinezékben, vágj' általában a lold alatt igen jó l telelnek a méhek, 
annak legelsőrendű oka az, hogy védve vannak a hő ingadozása ellen, 1. Dzicrzon 
Bfreund 1855. 1191.

1234 L. Spitzner : Korbbzucht Ifi. Anti. 50 1., Th. Nutt’s Luft. Bzucht 1836. 
194—198 1., Musselil: Vollst. An weisg. z. Liift Bzucht 157 1., Fr. Roth: Die prakt. 
Bzucht Berlin (évsz. nélk.) 110 L; Kall) szerint a nagyobb hidegnek kitett méhek 
5 -  ö-szor annyit fogyasztanak és mégis legalább 20-szor annyi a halott, mintha 
védve lettek volna, 1. B. Z. 1831. 93 1. úgy Dzierzon B. Z. 1871. 93 1.,

iS3i \yaltér B. Z. 1853. 82 1., Dzierzon: Bfreund 1855. 118 1., Brúnó B. Z. 1874, 
68—70 1., Kanitz B. Z. 1884. 262 1„ b. Ambrózy: A magyar méh 1880.32 és421., úgy 
L. Iluber Die neue niitzl. Bzucht. X. Aufl.148 1.Ugyané^az,értelme annak is, a mit 
egyik-másik író mond, hogy t. i. a népesebi) kaptárait annál kevesebbet fogyasz
tanak, minél hidegebben állanak, a gyöngék pedig annál kevesebbet, minél inkább
védve vannak a hideg ellen, így Wurster: Vollst. Anleitg. 1804. 590 I. és Czövek 
I. Legújabb s haszn. m. Kv. 223 1.

1256 így Die niitzl. Biene (a szerző neve nélkül) Frankfurt u. Leipzig 1771. 
96 1., Kriinitz: Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucht. 1774. 314 1, Szuliányi .1. Szorg. 
méhész 51 1., Christ. Anweisung z. Bzucht 1809. 257 1., Kon tor J. A méhekről II. 
281 1., újabban Dzierzon B. Z. 1848. 17 1., dr. K. B. Z. 1852. 142 1., Steril B. Z. 1853.
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A másik és sokkal nagyobb baj az, hogy a méhek igen korán 
kezdik a fi ásítást,1357 úgyannyira, hogy már áprilisban, sőt néha már- 
ezius végével is túl vannak szaporodva s nem lévén mii gyűjteni ök, 
a nagy munkaerő bever és fogyaszt; lia pedig a legelő megnyílta 
késik : vagy készszel kell őket kitartani, vagy — ha ugyan nem is 
vesznének éhen, — beszüntetik a íiasítást és annyira megfogjanak, 
hogy mikorra volna mit gyűjteniök, hiányzik a szükséges munkaerő ; 
sőt megtörténik az is, hogy az idő előtt felszaporodott méhek minden 
áron gyűjteni akarván valamit, oly elszántsággal rabolnak, hogy 
e mellett halomra gyilkolják egymást és a kap tárak még inkább 
elnéptelenednek.1258

Még veszedelmesebb azonban, ha a tél enyhe ugyan, de még sem 
annyira, hogy életük koczkáztatása nélkül kiröpülhetnének a méhek, 
mert — a mellett, hogy a készletek így is rohamosan fogynak, — mind
azok, a melyek nem bírván visszatartani ürüléküket, kénytelenek kirö
pülni, többé vissza nem térnek, a kaptáruk szemlátomást Képtelenednek 
és mikorra a tavasz nyílik, sem méz, sem méh nincs bennölc.13551

A legnagyobb baj pedig az, hogy mig a hideg ellen meg lehet a 
méhekel oltalmazni, a meleg telek kártékonyságával szemben úgy
szólván tehetetlenek vagjnmk.

A mi ezen kivűl még szintén nagyon nyugtalanítja télen a méhe- 
ket, pz a napfény; 1260 napos oldalakon általában rosszul telelnek a 37

37 1., dr. Zivanszky B. Z. 1864. 194—198 1. Titlel B. Z. 1807. 1541. Bogalski B. Z.1872. 
200 4, Ilgen B. Z. 1879. 14 1. és M. Fclgcntreu u. J. Witzgall: Ilhistr. B&ndbuch d. 
Bzucht 1888. 219 1. A kik melegebb éghajlat alatt foglalkoznak a méhek tenyész
tésével, általában arról panaszkodnak, liogj' a vegetalio szünetelése alatt igen 
sokat fogyasztanak a méhek, így Braziliából Iíannemann B. Z. 1855. 277 1. és oda
való lapok után B. Z. 1865. 38—39 L, ugvanonnét Dröffcl hamburgi consul B. Z. 
1865. 222 1.; Cherso szigetéről Mnskardin B. Z. 1874. 94 1. és Australiáből Richter 
B. Z. 1889. 57 és 250 1. Ugyanezt tapasztaljuk mi is, ha az ősz igen hosszú, 1. már 
Réaminir Physic. oec. Gesch. d, B. 358—359 1., Neidhart: Prakt. Vollst. Auszug. 
1774. 92—93 1., Sicklcr Die Bzucht Th. II. 1809. 86—87 l.J dr. Bevan: Die Iígbiene 
172 1., M. Beyer: Illustr. neust. Bfreund III. Aufl. 125—126 1., dr. Dönhoff pedig ki
sérleli úton is hitelesítette ezt, 1. B. Z. 1857. 78 1.

íaüi Kirsten Vollst. u. deut. Anweisung z. Bzucht 1837. 87 1., Musselil. Vollst. 
Amveisung z. Líift. Bzucht 1844 154 k, StÖhr: Monatsblatt 1840. 215 1., Dzierzon 
B. Z, 1846. 77 úgy 1862. 1 1. és Radonéit Bzucht 1878. 253 1., valamint Sebmid u. 
Kleine Lcitfaden 1865. 113 1.

1258 Saját tapasztalásom.
1238 Stachelhausen B. Z. 1882. 148 1.
i3oo Már Abhandl. u. Ehrfahr. d. Frank. ph. ök. Bgesellsch. Nürnberg 1770. 

10—11 1. Neidhart Prakt Vollst. Auszug. 1774.95 1. Staudmeister Bienenlehre 1798. 
259 L, újabban dr. Hlubek B. Z. 1849. 99 1|,Kirsten: Katlickismus etc. 1822. 53—541., 
Dzierzon Bfreund 1855. 118 1., B. Z. 1872. 265 l,,.úgy Radonéit Bzucht 1878. 250 1.,
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méhek, különösen ha a kaptárait röpülő lyuka védetlenűl áll, mert a 
beható napsugarak1261 kizavarván téli nyugalmukból, iclő előtt kirö 
p ülésre csábítják a melleket, a mire annál inkább hajlandók is, mert 
ily helyeken az anyagcsere gyorsabb,12(52 tehát az emésztetlen is hama
rább túlszaporodik beleikben.

Hogy azonban a napos oldalakon általában — még beárnyékolva 
is — rosszul telelnek a méhek, abban nagy része van a hő ingadozásá
nak is, a mi ily helyeken úgyszólván rendszeres, s mig éjjel a fagy 
pontján jóval alúl áll, a déli órákban annyira emelkedik, hogy a méhek 
megbontván a telelő fürtöt, röpködni kezdenek; de 3 óra után csak
nem rögtönösen annyira süllyed ismét a hő, hogy nem csak a kint 
levők nagy része pusztái el, hanem a kaptárban is — nem bírván hamar
jában összehúzódni, — szétmaradozva igen sok méh dermed meg.121,3

Arány tálánál jobban telelnek a méhek az északi oldalakon, a 
hol a hőmérséklet kevésbbé ingadozik és a nap sem éri őket; legjob
ban és legkevesebbet fogyasztva pedig, ha a hideg ellen annyira védve 
vannak, hogy vegetatív megélésük tekintetéből úgyszólván semmi 
erőt sem kell kifejteniük, a hőmérséklet azonban még sem oly magas, 
hogy kihozná őket téli nyugalmukból, ez pedig, mint tudjuk, -j-7—8 
Rfok között áll.1261 Minthogy azonban ezen fölül tevékenyebb életet 
kezdenek a méhek, tekintve azt, hogy már maga a kaptár is néhány 
fokkal magasabb hőt tart a külső levegőnél és hogy a telelő fürtben 
még nagyobb a meleg: a telelésre legkedvezőbb egyenletes hőmér
séklet -[-8 Rfokon alúl és pedig az újabb tapasztalások szerint —j-4-— 5 
Rfokon van.1266

Igen természetes azonban, hogy friss levegőben és a telelés máso
dik időszakában vízben sem szabad hiányt szenvedniük.

Ha mindezekről gondoskodva van, igen hosszú teleket kibírnak 
a méhek; Berlepsch mondja, hogy 18fi4/65-re október 29-től április

Kleine B. Z. 1856. 146 1., Berlepsch u. Vogel Die Bzucht 18(5. 152 1., Vogel: Dre 
Hgbiene 1880. 401 1., Klein B. Z. 1887. 187 1., L. Huber Die neue niitzl. Bzucht X. 
Auíl. 149 1. és N. I1. Kunnen: Handb. d. rat. Bzucht 1889. 117 1.

íaci Nyáron csak reggel vagy este lehetséges ez és nem is árt, télen azonban 
midőn alant áll a nap, rtgj'szólván egész napon át Iíc^jlágithat a kaptárokba, '1. 
Hartmann B. Z. 1886. 138 1.

1362 L. Föntebb VIII. 6. 316 *.
1383 Staudineister Bíénenlehre etc. 95—96 1.
“ «  L. föntebb VIII. 6.
1305 Már Mussehl: Amvcisg. z. Luft. Bzucht 155 1., újabban : Köblei’ B. Z. 1860. 

180 1., Hruschka B. Z. 1867. 120 1., Krasickv B. Z. 1873.51 h, Gühler B. Z. 1874.289— 
290 1. és 1878. 100-101 1., Stachelhauscn B. Z. 1882. 146—148 1. és M. Mc. Laiu tr. 
után B. Z. 1890. 160 1,, úgy Bauschnig B. Z. 1884. 261 1.
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2-ig nem röpülhettek ki a méhek és mégis jó l teleltek ; 1266 * * Oroszország
ban pedig szeptember közepétől április 20-ig húzódó telekkel is 
daczolnakdfp

Néhány év előtt éles viták tárgyát képezte a német szaklapok
ban, hogy vájjon a meleg vagy a hideg telelés felel-e meg jobban a 
méhek természetének és különösen, hogy lehetnek-e az igen meleg 
kaptárait már csak azért is okai a rossz telelésnek, mert a lehűlést 
egyáltalán meg nem engedik; minthogy pedig a vita eldöntetlen 
maradt, nemcsak jogunk van, de kötelességünk is, hogy hozzá szóljunk.

A kérdést Krasicki vetette fel,1208 Dzierzon és Schönfeld pedig 
voltak a szóvivők, de szólották a vitához mind a két részről mások is.

Dzierzon a meleg telelés mellett volt, azt vitatván, hogy bármily 
melegtartó legyen is a kaptár, nem lehet oka a rossz telelésnek, sőt, 
hogy nem is lehet a méheket túlmelegen beteleltetni; 1269 Schönfeld 
ellenben, abból indúlva ki, hogy az állatok testi hőmérséklete akara
tuktól független és a melegvérű állatoknál, de a méheknél, mint csalá
doknál is csak szűkebb határok között ingadozik, azt állította, hogy 
oly lakások, a melyek nem engedik a hőt alább szállani, mint a melynél 
a méhek tevékenysége már megindul, telelés tekintetéből károsak is 
lehetnek.1370

Schönfeld érvelései — be kell ismernünk — oly élénk látszatával 
bírnak a valóságnak, hogy alkalmasak a gondolkozó ember meg
nyerésére is, de azért még sem állanak feltétlenül, mert téves feltevé
sekből indúlnak ki, a mennyiben absolut melegtartó kaptár nincsen, 
a méhek testi hőmérséklete pedig jóval tágabb határok között inga
dozik, mint a melegvérű állatoké; hanem mégis igaza van valamiben, 
a vitát tehát az egyik vagy másik részre egészben eldönteni nem lehet.

Ha úgy tesszük fel a kérdést, h ogy : lehet-e a kaptár melegtar
tósága oka a rossz telelésnek, — feltéve, hogy terjedelme arányban

1266 p ie Biene III. 386 1.
12,1 Dr. Assmuss: Naturgescli. u. Zeht d. Hgbiene 1864, 73 1.
1368 L. B. Z. 1869. 225—227 1.

L. B. Z. 1872. 140—142 1. és 308—309 1., 1873. 13-15 és 279-281 1., 1874. 
244—245 és 251— 252 1., úgy B. Z. 1882. 4 és 129 1., hnsonlóképen: Molitor-Mühlfeld 
B. Z. 1870. 38—40 1., 1875. 129—130 1., Schoebel B. Z. 1873. 78-80 1., Klausmeyer 
B. Z. 1873. 105-108 1., Vogel B. Z. 1874. 246 és 254 1., Hilbert E. B. Z. 1874. 255-256
1., Koester B. Z. 1882. 180 1., Kanitz ugyanott 208 1. és Bilist 242 1.

1370 L. B. Z. 1872. 3 -6  1., 1873. 37-41 1., 1874. 249—251 1., 1877. 4—5 1., úgy 
Schneider B. Z. 1872. 219—221 1., 1874. 70-71 1. és 246-248 1., Krasicky B. Z. 1873. 
50- 52 I. és 121—124 1., Rabbow B. Z. 1874. 254-255 1., Brúnó B. Z. 1874. 68—70 1. 
és Giihler B. Z. 1882. 266 1,

5 7
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áll a népség tömegével, — Dzierzonnak van igaza, mert ha volna is 
oly melegtartó lakás, mely épen semmi lehűlést meg nem engedne, a 
röpülő lyukon át és pedig — mint tudjuk — annál inkább hűl a kaptár, 
minél nagyobb benne a meleg.

De már csak abban az esetben is, ha a lakás szűk és a méhek 
meg vannak szorúlva, Schönfelduek kell igazat adnunk, mert ily 
körülmények között nem lehet a lehűlés oly gyors, hogy a hő mindig 
azon a fokon álljon, mely a telelő méhek nyugalmára való tekintetből 
legkívánatosabb.1371

így áll a dolog a telelés első időszakára nézve; a második idő
szakban azonban, midőn a méheknek vízre is égető szükségük van, 
— különösen, ha azt kívülről be nem szerezhetik, — a nagyon meleg
tartó lakásokban csak úgy telelnek jól a méhek, ha vizet adunk 
nekik; 1373 különben czélirányosabbak oly kaptáruk, a melyeknek falai 
legalább annyira lehűlnek, hogy valami csapadék képződik rajtuk, a 
miből a méhek vizet meríthetnek.1373

Ha azonban abban az értelemben vesszük a kérdést, melyben a 
vitához szólók nagyrésze vette, vagyis: hogy váljon a túlmeleg vagy 
a hideg teleltetés károsabb-e a méhekre ? — csak úgy lesz igaza Dzier
zonnak, ha a méhek egyszersmind röpködhetnek vagy legalább szel
lőztethetik lakásaikat, ellenkező esetben szintén Schönfeld részére kell 
a vitát eldöntenünk, mert — ide nem értve a rendkívül szigorú tele
ket — a hidegen telelő méhek csak többet fogyasztanak,1374 a mele
gen telelők azonban e mellett sok mindenféle bajnak vannak kitéve,1378 
sőt — mint ezt az igen melegtartó többes kaptárukban és pavillonok- 
ban sokan tapasztalták — gyakran el is pusztáinak.1376

«!71 Fischer B. Z. 1882. 266 1.
1!?s L. Berlepsch u. Eberhardt B. Z. 1857. 97—104 1. és Berlepsch B. Z. 1876. 

3 1., Ziebolz B. Z. 1883. 241—246 1., sőt Dzierzon is B, Z. 1890. 26 1.
1373 Elismerte ezt maga Dzierzon is már B. Z. 1857. 65 1., 1858. 3 i., 1865. 256

1., 1874. 245 L  1876. 29—30 1., 1877. 138 1., 1878. 61—63 1. és Rationell Bzucht 1878. 
244-—245 1. Ugyanígy L. Huber: Die neue íiützl. Bzucht X. Aufl. 149—159 1.

ián l . na! * Megerősítik ezt a szabadon építkező családoknál tett tapaszta
lások is, mert — eltekintve nagyobb fogyasztásuktól.— elég jól tartják magukat, 
1. Gühler B. Z. 1876. 268—270 1. '

13,8 L. már Th. Wildmann : Abhandl. v. Wart. d. Bienen 1769. 92 1. * alatt, 
úgy J. L. Eyrich Gesammelte . . . .  Nachrichten v. d. Winterung d. Bienen 1774. 
65—68 1., úgy Janscha Vollst. Lehre 1775. 191 1., újabban Oellel Klaus IV. Aufl. 28
1., Gravenhorst B. Z. 1871.158—159 1., úgy Natzmer Neuerungen an Bienenhausern 
Gotha 1881. 14 és 18—-19 1. és ugyanerről, mig kísérleteztem a Béliekkel, meggyő
ződtem én is.

i2!6 Berlepsch B. Z. 1876. 3 1. és Kiülne B. Z. 1872. 310 1.
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A mi azonban a kérdés elbírálásánál szintén igen fontos, az. hogy 
a hideg telelés következményei — még ha károsak volnának is — több
nyire már csak a tél vége felé jelentkeznek, a midőn könnyebb a méhe- 
ken segíteni; míg ellenkezőleg, az igen melegen telelő méhek nyugta
lansága, röpködése, esetleg megizzadása igen hamar, gyakran már a tél 
elejével bekövetkezik és ha a lakás gyorsan le nem hűthető, rövid ne
hány nap alatt tönkre tehetik magukat,1377 mert lehűtődzés czéljából la
kásaik elé sem felehetnek ki mindég, minthogy sokszor 10—15 fokon 
áll a hideg, a mi nehány perez alatt megdermesztené őket.1273

Végre: bár tagadhatatlan, hogy a hidegen telelő méhek nagyobb 
fogyasztása is oka lehet annak, hogy korábban kezdjék a hasítást,12,9 
bizonyos az is, hogy a mit a szorosan összehúzódott méhek hasíthat
nak, sem igen sok, sem rájuk nézve nagyon káros nem lehet; a mele
gen telelőknél azonban oly terjedelmet ölthet a fészek, hogy nemcsak 
temérdek mézet pazarolnak el a hasításra, hanem megszorulnak víz 
dolgában is és pedig néha oly annyira, hogy nem törődve életükkel, 
röpködni kezdenek; 1230 ha pedig vizet kapnak, a röpködés ugyan meg
szűnik, de még nagyobb baj, az idő előtt való túlszaporodás követ
kezik be, a mi már nem egy melegen telelő családot juttatott tönkre.1361

Szóval: éghajlatunk alatt szükséges ugyan, hogy nagyobb hide
gek ellen oltalmat nyerjenek a méhek; ha azonban csak a bideg vagy 
túlmeleg telelés között volna választásunk : habozás nélkül válasszuk 
a hideget, mert a megbízhatóbb határozottan ez.1233

la”  L. Schmidt B. Z. 1872. 311 1., Koppéi B. Z. 1877. 165 1. és Staclielhausen 
B, Z. 1882. 165—171 1.

1378 Kiülne F. Méhészeti Lapok 1884. 253—255 1,
1119 L. föntebb 810 *, úgy Spitzner Korbbienenzucht III. Aufl. 231 1., újabban 

Dzierzon B. Z. 1874. 28 1. és Klein B. Z. 1887. 211 1.
1230 Dzierzon B. Z. 1857. 109—110 1., úgy Kncipp S. B. Z. 1872. 310 1.
1231 L. Dzierzon is B. Z. 1866. 4 1. A fűtött méhesekben teleltetett melleknél 

tett tapasztalások nem bizonyítanak ez ellen, mert Weygandt — a ki ezzel kísér
letezett— maga beismeri, hogy ily teleltetésre csak a korai szaporításra kevésbbé 
hajlandó fajták és ezek is csak úgy alkalmasak, ha virágporuk és vizük nincsen ; 
a korán hasító méhek anyját pedig vagy szűk térre kell szorítani, esetleg néhány 
keret mézes lépen teleltetni az egész családot; vagy pedig a termékeny anya 
külön, a család pedig fiatal, még nem szaporító anyával teleltetendő be, 1. Kleine 
Beitr. z. Ford. d. Bzucht Th. III. 1891. 84—86 L, nyilvánvaló tehát, hogy a telelte- 
tésnek ez a módja a gyakorlatba át nem mehet.

íjéi jgy ln£r Wurster: Vollst. Anleitg etc. 1804. Vorrede LXVII—LXXI. 1., úgy 
Manicone B. Z. 1848. 71 1., Krasicky Pszcelar 1881. ok i és- nov. sz., Ambrózy B. A 
magyar méh 1883. 106 1. és Neiszer G. Die Zúdít d. Bienen 1888. 71 és 74 1.



A MÉHCSALÁDOK TERMÉSZETES SZAPORODÁSA
(RAJZÁSA).

1 .  A  s z a p o r o d á s r a  v a l ó  t ö r e k v é s  é s  a z  e r r e  h a t ó  o k o k .

A méhek — épen úgy, mint más állatok — ösztönüket követve, 
törekesznek nemcsak az egyéni, hanem a társadalmi szaporodásra is; 
félreismernénk tehát a természetet, ha komolyan vennénk azt a régi 
felfogást, hogy a méhek csak akkor rajzanak, ha anyjuk elveszett,1 mert 
azonkívül, hogy a társadalmi szaporodás ily eshetőségektől nem függ
het, bizonyos az is, hogy az első rajokkal ugyanazok az anyák vonói
nak ki, a melyekkel átteleltek a méhek,2 sőt ha el nem hal, ugyanaz 
az anya ismételve és éveken át kiraj ózhat.3

1 így Wurster: Vollst. Anweisung etc. 1804. 116 és 447—4531., J. Ríem : Neue 
Sanunl. vennischt. oekonom. Schriften 1796. Bd. V. 184 1.

2 Már J. R. SchubarS níitzl. u. gründl. Bbuch 1754. 27—28 és 89 1, Hattorf 
Hannover. Magaz. 1767. 48 stk. A. G. Schirach Bayerischer Bmeister 1770. 92^93
1., Spitzner Kritische Gesch. B. II. 221—225 I., Staudmésster Entdeck. u. Erfahr. 
1799. 138 1., hazánk irodalmában pedig Az erdélyi méhecáÜv.1785. 12 1., Kató P. A 
méhtart. m. 43, úgy 154—155 és 168—169 1. Meg lehet erről győződnünk, ha az 
anyát megjeleljük, de e mellett bizonyít az is, hogy az első raj kivonulása után az 
anyacsaládokban a peték lerakása megszűnik, ellenben a rajokban — ha ugyan 
kész építményeket kapnak — csaknem azonnal megkezdődik az.

3 Ohlendorfnál állítólag 9 éven át rajzott ki egy anya, melynek egyik szár
nya és lába hiányzott, 1. Grundsátze u. Handgriffe bei Behandl. d. B. 1796., a mi
ben azonban joggal kételkedhetünk, mert ha nem volna lehetetlen már az is,

XI. F E JE ZE T.
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Különben a méheknek a társadalmi megoszlásra való törekvése 
nemcsak faji természetükhöz, hanem az éghajlat, év, sőt a helyi viszo
nyokhoz képest is igen különböző ; 4 a melegebb tartományokban — 
mint tudjuk — általában hajlandóbbak rajzásra a méhek, míg a hide
gebb éghajlat alatt csak akkor rajzanak, ha az élelemféléknek bővében 
vannak; néhol és némely esztendőben annyi a raj, hogy alig bírunk 
vélök, máskor pedig — bár a méhek gazdagok — alig esikegy-kettő.

Maga a rajzás sincs bizonyos időhöz kötve, hanem általában az 
élénkebb vegetatió időszakára esik, a midőn az élelem a legbővebben 
van5 és ehhez képest hazánkban is annyira változó, hogy míg néhol 
már áprilisban rajzanak a méhek, másutt csak júniusban kezdenek 
ahhoz és folytathatják julius végéig.6

Ha azonban látszólag az élelem gyakorolna is legnagyobb befo
lyást a rajzásra: a tapasztalások tanúsága szerint jobban rajzanak a 
méhek, ha nem úsznak épen túlbőségében az élelemnek, hanem inkább 
kora tavasztól állandó, bár mérsékelt legelőjük van,7 a minek termé
szetes oka az, hogy a rajzás különösen az egyéni szaporodástól függ, 
ennek pedig — mint láttuk — akadálya is lehet, ha a méz igen elfog
lalja az üres sejteket; 8 minthogy pedig leginkább korlátozza a szapo
rodást a korai gazdag legelő: a hol és a mely években igen korán és 
bőven mézelnek a méhek, vagy későre esik a rajzás, vagy el is marad.9

Legkedvezőbb lévén pedig a hasításra a híg m éz: 10 esős évek-

hogy az anya 9 évet éljen, lehetetlen az, hogy ily korban annyira felszaporíthassa 
a családot, hogy az megrajózhasson; az azonban hihető, hogy Herwignél 4 éven 
át és pedig az utolsóban kétszer rajzott ki ugyanaz az anya, 1. B. Z. 1850. 99 1., 1. 
még Stöhr Monatsblatt 1842. 169—175 1.

4 L. Spitzner: Kritische Gesch. Bd. II. 253—254 1. Ennek okát részint az 
anya szaporító képességében, részint a család népességében, részint a külviszo- 
nyokban kell keresnünk.

3 Spitzner: Kritische Gesch. Bd. II. 180 1., újabban Vogel B. Z. 1857. 137 1.
6 így Bogsch is:' A természetes méhek nevel. 38—39 1. Ezen az időszakon 

kivűl ri lkak és közönségesen nem is természetesek a rajok; az alvidéken azonban 
és általában a hol gazdag őszi legelőjük van a méheknek, jöhetnek rajok még 
szeptemberben is, Lahmeyer B. Z. 1847. 108 1. A forró égöv alatt az esős évszakra 
esik a rajzás, így Brazíliában október elejétől márezius közepéig és a rajok 1 hó 
múlva már szintén rajzanak, 1. Hannemann B. Z. 1855. 275—276 1.

7 Busch B. Z. 1845. 125 L, úgy Dzierzon Bfreund 1855. 1461. és B. Z. 1877. 661.
8 L. föntebb X. C. 7 . 789 * és D. 12. 1041 *, úgy Stern B. Z. 1847. 43 1. és Síisz 

B. Z. 1847. 101 1.
9 L. Spilzner: Kritische Gesch. etc. Bd. II, 254 1. Különösen ilyennek mondja 

az 1782., Korbbzucht III. 245—246 és az 1794. évet, Kritische Gesch. Bd. II. 306 1., 
nálunk pedig ilyen volt legutóbb az 1889. év.

10 L. föntebb X. C. 7 , 798 *.
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ben — a midőn a nektár is hígabb — különösen jól rajzanak a méhek,11 
a mire azonban, úgy látszik, befolyással van az is, hogy a gyűjtést hát
ráltató időjárás miatt lassabban szaporodnak az élelmi készletek és 
nem foglalják el a sejteket a fiasítás elől12; hogy azonban közbe-közbe 
a rajok kivonulására alkalmas szép idő is kívántatik, az természetes.

Ugyanennél az oknál fogva nagy befolyással van a rajzásra mindaz, 
a mi az egyéni szaporodást előmozdítja vagy korlátozza,13 sőt ezeken 
kivid más mellékes körülmények is. így azokon kívül, a mik az anya 
egyéni képessége tekintetéből a szaporításra kedvezők, függ a rajzás 
egyszersmind annak korától is, a mennyiben bizonyos fajtáknál és 
köztük a magyar méheknél is, a fiatal anyák lermékenyülésiik évében 
kirajzani nem szoktak.14

Némelyek épen azt tartják, hogy az anyák általában annál haj
landóbbak a rajzásra, minél idősebbek;15 és valóban, ha nem is volna 
ez szabály, annyi bizonyos, hogy az idősebb anyák nem igen szokták 
a család túlnépesedését bevárni, hanem kirajzanak a népességnek már 
oty fokán is, a melyen a fiatalok nem volnának arra hajlandók; a mi 
azonban hasonló esetekben szintén gyakori oka a rajzásnak, az, hogy 
az anya elvesz és az anyaváltás alkalmából rajzik meg a család.

Tekintettel az építményekre: az egyéni szaporodásra kedvező 
viszonyokon kiviil nagy befolyással van a rajzásra az is, hogy a here
sejtek a munkás sejtekkel helyes arányban álljanak, mert a hol az 
előbbiek aránytalanúl sokra rúgnak, — nem lévén elegendő hely a 
munkások felszaporítására — kevésbé hajlandók rajzásra a méhek.10

A vadon élő méheknél ugyan ritkábban fordúlnak elő ily ese-

11 L. Kontor J. A mellekről II. 202 1., úgy Dzierzon B. Z. 1845.119 1., 1869. 286 
1. és Radonéit Bzucht 1878. 32 ]., úgy Stöhr B. Z. 1848. 118 1. Különben pedig azt, 
hogy esős években sok hereiépet építenek a méhek, tudták már Aristoteles Hist. 
animal L. V. C. 22. 949 1., úgy Plinius Hist. ni. natúr. L. XI. C. 17. 281 1. és Swani-
merdamm Bibéi d. natúr. 154 1., a mi a rajzásra való hajlandóság nyilvánulása.

13 Már a legrégibb írók tanácsolják, hogy a gazdagon mézelő méheket min
den 3-ad, 4-ed nap el kell zárni, különben nem rajzanak. L. Columella De re rust 
L. IX. C. 13. Prs II. 718 1., Palladius L. IV. C. 15. P. I. 97 1., sőt Chabicsovszky is 
Apiarius syst. 22 1., persze abból a tekintetből, hogy Űrbélieknek több alkalmuk 
legyen a hivalkodásra, a mitől a munka visszatartja őkéről. Angliai méheskert 
1781. 14 1., a tanács tehát czélhoz vezethet, bár a tekintet helytelen.

13 L. föntebb X. C. 7.
14 L. föntebb V. 4.
r így Ehrenfcls: Die Bzucht 1829. 28, 44 és 202 1., úgy Dzierzon B. Z. 1853. 

131 1, L. Huber: Die neue nützl. Bzucht X. Auíl. 19<S 1. és Albu J. Méhészeti Kalauz 
1887. 30 1.

»  L. 85 1,
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tek;17 a házilag tenyésztett méhek azonban visszás kezelés következté
ben gyakran jutnak oly helyzetbe, hogy építményeiknek fele, sőt több 
is, heresejtekből áll,18 s ha aztán e miatt évek során át nem rajzanak, 
némelyek hajlandók magukkal elhitetni, hogy sikerűit őket leszoktat- 
niok a rajzásról,’ 9 a mi pedig lehetetlen.

Való ugyan, hogy ha a méhek néhány évig nem rajzottak, a 
következő években igen kevés, vagy semmi hajlandóságot sem mutat
nak a rajzásra ; 20 ennek oka azonban nem a leszokás, hanem az, hogy 
az időközben elöregedett anyák nem bírják kellőképen felszaporítani 
a családot; ha pedig elhalnak, a hátrahagyott petékből nevelt fiatal 
anyák is, a melyek — mint tudjuk — másodlagos bölcsőkben és nem 
ritkán idősebb álczákból neveltetnek, mint ha csak örökölték volna 
anyjuk hibáját, szinten rosszul szaporítanak.21

A mi már most a rajzás okait illeti: ezek sorában minden bizony
nyal a szaporodásra való törekvést kell elsőnek és legbefolyásosabbnak 
tekintenünk,22 * * * mert a méhek megteszik készületeiket a rajzásra, neve
zetesen megkezdik a herefiasítást elébb, mintsem annak bármi más 
közelebbi oka bekövetkezett volna.

Minthogy azonban a heréket szaporító családok nem mindig és 
a méhek közönségesen nem is rajzanak addig, mig erősen fel nem 
szaporodtak, egyszersmind pedig lakásuk beépítve és a sejtek részint 
élelemfélékkel, részint hasítással megtöltve nincsenek :33 a rajzás má
sodik okának a túlnépesedést és illetőleg azt kell elfogadnunk, hogy a 
méhek tevékenysége meg lévén bénítva, otthonukkal elégedetlenek.21

E mellett tanúskodik az is, hogy a nagyobb kaptárukban lakozó 
méhek általában kevesebb hajlandóságot tanúsítanak a rajzásra26 és

17 Dzierzon B. Z. 1846. 431. és L. Huber: Die neue nützl. Bzucht X. Aufl. 1291.
18 L. Stöhr B. Z. 1845. 67 1., úgy Dzierzon Bfreund 1854. 59 1.
10 így Christ Anweisung z. Bzucht 1809. 122 1., Kalo P. A méhtart, m. 187 1., 

sőt Buscli B. Z. 1846. 49 1. és Oettel is : Klaus IV, Aufl. 85 1.
20 0. Rothe: Rorbbzucht ül. Aufl. 168 1.
21 L. Janscha: Ábhandl. d. Sclrwarm. d. B. 19 1.
22 Már Toldy: Kurze Anleitg. 1773. 74 1., úgy Morlot Monatsblatt 1841. 2471.
ff L. Spitzner: Kritische Gescb. ele. Bd. II. 177 L, Ehrenfels: Die Bzucht

1829. 28, 44 és 202 l.J úgy Berlepsch Die Biene III. Aufl. 439 1. és föntebb V. 4.
34 így már Thorley : Msúacnr)l.o"{!a, ford. Untersuchg. d. Nat. Ord. u. Reg. d. 

B. 1765 139 1., újabban Stöhr B. Z. 1845. 58 1., Busch B. Z. 1845. 124 és 1846. 50 1.
37 Már Die rechte Bkunst v. Nic. Jaeob 1614. 173—174 1., Abhandl. u. Ehr- 

fahr. d. frank. ph. ök. Bgesellschaft 1770. 11—12 L, C. L. Hasé Anweisung z. 
Bzucht. 1771. Th. I. 11 1., Krünitz: Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucht 1774. 110 1., 
Neidhart: Prakt. vollst. Auszug. 1774.40 1., Spitzner: Kritische Gesch. Bd. II. 
152—153 L  Wurster Vollst. Anleitg. 1804. 445 —447 L, Sickler Die Bzucht Th. II.
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hogyha a kaptár megtoldásával következetesen tért nyitunk nekik a 
munkálkodásra, a rajzást késleltethetjük, sőt néha sikerűi azt egészen 
meg is akadályozni.20

E feltételhez azonban nem ragaszkodnak szigorúan a méhek, 
mert némelyek, nevezetesen már a magyar méhek is néha rajzanak, 
a nélkül, hogy lakásuk egészen be volna építve.37

Harmadik sorban befolyással van a rajzásra a hőség,38 mert a 
jó  melegtartó,29 sőt már csak a napos oldalakon álló kaptáraié is rend
szerint hamarább és többet rajzanak, mint a hidegek, vagy árnyas, 
hűs helyen állók ; 80 mi több : vannak esetek, hogy csupán a nagy hőség 
következtében is kirajzanak a méhek és pedig oly rög'tönös elhatáro
zással, hogy előzetesen anyabölcsőket sem alakítanak.31

Sokan azt tartják, hogy a melleket csakis e két utóbbi ok indítja 
a rajzásra és hogy ha mindig elegendő helyet adnánk nekik, gondos
kodván egyszersmind a túlságos hőség elvezetéséről, vissza is lehetne

1809. 102 1., Klopfieisch u. Iíflrschner : Dic Bicne u! Bzucht. 323 1., Csérai P. Az 
okos méh. gazd. 23—24 1. Busch B, Z. 1846. 50 1., Braun B. Z. 1847. 106 L, Silsz B. Z. 
1849. 116 L, dr. Magerstedl: Dér prakt. Bvaler III. 103 1., Demeter J. Útmutatás 
1867. 46 1., Oettel: Klaus IV. Aufl. 85 1., M. Girard: Les abeilles etc. 1878. 147 1. és 
Dzierzon Rationell. Bzuclit 1878. 46—47 1., valamint L. Huber: Die neue nfltzl. 
Bzucht X. Aufl. 64 1.

90 L. Abhandl. u. Erfahr. dr. frank. ph. ők. Bgesetlsch. 1770. 80 l.j Janscha 
Abhandl. v. Sclvwarm. d. B. 25—27 1., különösen így szokták az úgynevezett tár- 
köpükben (Magazin) a rajzást megakadályozni, I. Christ. Wörterbuch 1807. 3131., 
Káló P. A méhtartás ni. 156, 185—189 1., Busch B. Z. 1846. 50—51 1. és Kiss J. 
Népszerű m. kv. 58 1.

a’ L. Föntebb V. 4. 1,4 * és Dér prakt. Bwater nach S. Ruffiny 52 1., űg3' Lei- 
bitzer A méh stb. tenyésztés 1835. 25—26 1. és Popul. Encyclop. d. pract. Land- 
wirtsch. III. Aufl. Bd. II. 290—291 1., valamint Scholtisz B. Z. 1847. 69—70 1.

28 Dzierzon Bfreund 1855. 137 1.
29 Dzierzon B. Z. 1845. 121 1.; ugyanebből a tekintetből már a fekvő kaptá

rokból is, mert lassabban szaporodnak, 1. föntebb 800 1. és mert. a megoszlott hő
ség kevésbbé van terhűkre, kevésbbé hajlandók kirajzani a méhek, 1. már Schi- 
rach: Bayerische Bmeister 1770. 79 1., újabban Busch B. Z. 1846. 50 1. és 1847. 13 1. 
úgy dr. Magerstedl Dér Prakt. Bvater III. 100 1., és ritkán esnek rajok a szellőzte
tett kaptárukból is: 1. Ramdohr Magaz. Bzucht. 1797.,67 1., Nutt Liift Bzuclit 1836. 
25—28 1. és Mussehl: Vollst. Anw. z. Luft. Bzucht 1837;&J,4—116 1.

30 Rég tudvalevő dolog, 1, már Die rechte Bkunst v. Nic. Jacob 1614. 174 1., 
J. Grüwel’s Brandenburg. Bkunst 1761. 265., Gém. nützige Arb. d. Churf. Sachs. 
Bgesetlsch. i. Oberlausitz 1773. 198 1. * alatt, Kontor J. A méhekről II. 84 1. és 
Ghrist Anweisg. z. Bzucht 1809. 64 1., újabban Dzierzon B. Z. 1845. 121 1. és Bfrd. 
1854. 75, úgy 1855. 166 1., Göppel B. Z. 1845. 90 1, Busch B.'Z. 1846. 37-38, úgy 4 9 -  
50 és 1847. 70 1., Baldenstein B. Z. 1848. 25 1., Kiss J. Népsz. Méhész kv. 59 1., llad- 
low B. Z. 1872. 307 1. és ugyanott S. Kneipp 307—308 1,

31 L. Alább 5.
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Őket tartani a rajzástól; 33 a mi azonban nem áll, mert lakásuk sokszor 
egészen be van építve és részint hely szűkében, részint a hőség elől 
menekülve, hetekig feküsznek kint a méhek és még sem rajzanak; 
viszont pedig a lakás megbővítésével nem lehet a rajzást bizonyosan 
megakadályozni,33 sőt rajzanak a szabadon (kaptár nélkül) tenyésző 
családok is,34 35 * holott pedig megszorúlásukról vagy arról, hogy a hőség
től szenvednének, szó sem lehet.

Mások ismét úgy vélekednek, hogy a rajzás tekintetében a herék 
döntenek,83 különösen, hogy a herefiasítás ösztönözné arra leginkább 
a méheket; 38 39 de ez is csak alaptalan képzelődés, mert habár szabály 
szerint nem is szoktak rajzani a méhek addig, míg legalább bepecsé
telt herefiasításuk nincsen : 37 a herefiasítás kimelélésével nem lehet a 
rajzást megakadályoztatni; 33 maguk a herék pedig, — ha ugyan saját 
elhatározásukból csatlakoznának is a rajhoz, — vezérszerepet épen 
nem játszanak abban.

Néha temérdek here van a kaptárban és még sem rajzanak a 
méhek,38 máskor pedig rajt adnak oly családok, a melyekben egyetlen 
here sincsen,40 sőt megtörtént, hogy kivonűlt a raj, habár a családnak 
hereflasítása sem volt.41 42

Kétségtelen tehát, hogy a rajzásnak indító oka más valami, ez 
pedig M  a mint ma már bizonyosan tudjuk — az anyák kölcsönös 
gyűlölete és megférlietetlensége.43

33 Sehirach, Bayerisdi. Bmeister 1770. 82 1. Tolcly : Kurze Anleitg. 83—85 1., 
Spitzner Korbbzucht III. Aull. 146—147 1., újabban Berlepsch: Die Biene III. 4391. 
és Vogel: Die IIgbiene 1880. 301 1.

33 L. Jahne B. Z. 1845. 50 1., Busch B. Z. 1845. 124 1., úgy Grimm B. Z. 1847. 
186—187 1. és dr. Magerstedt: Dér prakl. Bvater III. 357-358*1.

34 Gühler B. Z. 1876. 268—269 1.
35 L. Herold: Abbandl. u. Erfalrr. d. frank. Biencngesellsch. 1772. Bd. I. 200 

Kurella: Die prakt. Bzucht 1773. 125 1., Angliai méheskert 1781.361. és Witzllunn
Monatsbl. 1838. 21—22 1.

38 Andreas B. Z. 1852. 103 1., Gravenhorst B. Z. 1872. 306 1. és L. Huber: Die 
neue niitzl. Bzucht X. Auil. 193 és 198 !.

37 Ehrenfels: Die Bzucht 1829. 240 1., Berlepsch: Die Bienc III. 446 1. és Vo
gel: Die IIgbiene 1880. 304 1.

38 L. Szuliányi J. Szorg. Méhész 94 1., Szarka S. ízletes méhteny. 21 1., 
Kirsten: Vollst. Handb. d. Bzucht V. Auíl. 131 1., Lahmeyer B. Z. 1846.611., Goppel 
uSanott 82 1. és Dzicrzon Bfreund 1855. 143 1.

39 Staudmeistcr: Bienenlehre 74 1.
40 L. VII. 5.54s, 343 *, úgy Neidhart: Zusatze u. Verbesserungen 1778. 165 1., 

Rolhe Korbbzuclit III. Auíl, 69 és 173 1., úgy Kirsten Vollst. Ilandb. d. Bzucht V. 
Au 11. 118 lap.

41 L. Rothe B. Z. 1853. 128 1.
42 így Dzierzon B, Z. 1851. 10—11 1. és Bfreund 1854. 41—42 1,
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A mint ugyanis a föntebbi okok által indíttatva, a rajzásra való 
közelebbi készülődéi folyamában anyabölcsőket alakítanak a méhek, 
a királynő nem érzi magát biztonságban vetélytársnőinek közvetetten 
közelében, nyugtalanná lesz és ki kívánkozik otthonából, a mi oly 
befolyással van a népségre, hogy a napról-napra nyugtalanabb tömeg 
végre a kivonulásban keres megnyugvást.13

Az utórajzás folyamában, legalább néha, félreismerhetetlen jelek ■ 
tanúskodnak e mellett, a mennyiben épen maga a nyugtalan anya 
indul elsőnek, népe pedig követi; de bizonyára ez szolgáltat okot az 
első rajok kivonulására is, mert mig a kaptárban királyi bölcsők nin
csenek, — bármilyenek legyenek a viszonyok, — bizonytalan a rajzás,41 
mig ellenkezőleg, ez az egy ok elegendő arra, hogy a raj kivonuljon, 
még ha különben semmi szándékot sem tanúsítanának is arra a mé
h ek ;43 44 45 * és végre, mert az anyabölcsők kimetélése az egyetlen biztos 
módja a rajzás megakadályozásának.48

A rajzásra hajlandóbb fajtáknak azt a sajátságát tehát, hogy 
lakásuk kiépítését be nem várják a rajzással, úgy kell magyaráznunk, 
hogy hajlandók anyabölcsők alakítására, még mielőtt lakásuk tartha
tatlanságának közelebbi jelei a küszöbön állanának, talán már annak 
következtében is, hogy a szaporításban korlátozva vannak.

Különben, arra nézve is, hogy mi utalja anyabölcsők alakítására 
a méheket, eltérnek a nézetek.

Klopfleisch és Kürschner szerint az, hogy az anya szaporító 
képessége nem áll helyes arányban a munkások számával;47 de hát 
akkor miért nem rajzanak sokszor a legnépesebb kaptáruk sem, a hol 
ez az arány kétségtelenül fel van bomolva és miért rajzanak olyanok, 
a melyekben bízvást helyesnek tarthatnánk azt ?

Stöhr azt hiszi, hogy a méhek akkor alakítanak királyi bölcső
ket, ha az üres sejtek dolgában megszorult anya két vagy több petét 
tesz egy sejtbe,48 a mi azonban, ha meg is történhetik néha, általános

43 Dzierzon B. Z. 1845. 121 1. és Rationell Bzucht 1878. 145 L, Berlepsch: Die
Biene III. 438—439 1. és Vogel: Die Hgbiene 1880. 301—302, úgy föntebb 71—72 I.; 
ha az anyák megférnének egymás mellett, úgy a méhek bizonyára csak igen rit
kán rajzanának, 1. in. Kató P. A méhtart. m. 26 1. _ .

44 Spiízner: Korbbzucht III. Anti. 145 1., Scholtisz IS. Z. 1817, 70 1. cs Dzier
zon: Rationell Bzucht 1878. 157 lap.

43 L. alább 5.
48 Tudta ezt már Morlot: Die Bzucht 49 I., úgy Dzierzon: Bfreuud 1855.. 143 

1., jelenleg pedig köztudomású a dolog, 1. L. Hűbéri Die neue niitzl. Bzucht X. 
Aufl. 198 1.

« Die Biene u. d. Bzuelit 1836. 146-147 és 268 1.
48 B. Z. 1851, 75—76 1,
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ok gyanánt annál kevésbbé fogadható el, mert ha az anyák többesével 
rakják le petéiket, nem mindig alakítanak királyi bölcsőket a méhek.40

Még' annyi alapja sincs pedig annak a nézetnek, hogy a túlsza
porodott méhek nem bírván a királynő számára előállított eledelt 
máskép értékesíteni, a munkás álczáknak nyújtják azt, a melyekből 
ennek következtében királynők fejlődnek,50 mert ha ez állana, úgy 
minden túlnépesedett családnak rajzania kellene, az anyák pedig má
sodlagos bölcsőkben fejlődnének.

Ugyanebből a tekintetből el kell ejtenünk azt a negyedik véle
ményt is, mely szerint a túlszaporodott méhek nem érintkezhetvén 
anyjukkal, sőt szagát sem érezvén, azért alakítják a királyi bölcsőket, 
mert az anyát elveszettnek tartják,51 mert a rajzás kilátásában — tudva
levőleg — mindig eredeti anyabölcsőket alakítanak a méhek, melyek
nek betöltését az anyától várják, kétségtelen tehát, hogy jelenlétéről 
tudomással bírnak.

Szóval: nem tudjuk bizonyosan, mi sugalmazza e tekintetben a 
Belieket, de legvalószínűbb, hogy a családi szaporodásnak beléjük 
oltott ösztöne mellett valamelyes elégedetlenség.

Felmerült az a kérdés is, hogy vájjon az anya vagy a munkások 
döntenek- e a raj megindulása tekintetében.

Huber F. és vele többen azt tartják, hogy ez mindig az anya 
magatartásától, nevezetesen annak nyugtalanságától függ.52

Minthogy azonban néha nyilvánvalóiul a munkások indítják 
meg a rajzást,53 máskor pedig legalább annyi kétségtelennek látszik, 
hogy nem nyerték ki ahhoz az anya elő leges beleegyezését, a meny
nyiben megtörténik, hogy nem is csatlakozik az a rajhoz s a kivonult 
munkások szégyenkezve húzódnak vissza;54 sőt kirajozhatnak a mé-

' 48 Is föntebb 494 1. Valószínűleg csak akkor teszik ezt, ha az anya egyszer
smind hibás.

30 Pitra B. Z. 1864. 113—115 1.
31 így Koester B. Z. 1883. 81—83 1.
- Fr. Huber’s neue Beob. a. d. B. Bd. I. 184 1., Morlot: Die Bzucht 60—62 I. 

és Monatsbl. 1842. 201—202 )., úgy Berlepseh B. Z. 1855. 210 1. * alatt és Dzierzon 
B. I. 1857. 22 1.

f'3 Mellőzve a szabálytalan rajzás eseteit, különösen két érdekes példája 
merült fel ennek; az egyikben a kint fekvő munkások közűi aláhullott mintegy 
10—15 méh valószínűleg élesen csengő hangjával indította meg a rajt, 1. Busch 
Die Hgbiene 106 1., a másikban pedig szintén a kint fekvő méhek és pedig a kap
tár tetejétől kezdve indították meg azt, a kaptárakban levők pedig csak akkor 
kezdtek kitolulni, midőn a kint heverők nagyrésze már a levegőben volt, 1. Ber- 
lepsch B. Z. 1856. 210 1. 4 alatt és Die Biene III. Aufl. 448 1., hasonlót tapasztalt dr. 
Magerstedt is: Dér prakt. Bvater III. Aufl. 353—354 1

54 L. föntebb VII. 5. 3 1 *, úgy Herwig Monatsblatt 1840. 125—126 1., Panse 
B. Z. 1851. 85—86 1. és alább 5. alatt,
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hek, ha anyjuk el van zárva,65 vagy egyáltalán nincs is : 55 * * * * 60 * * valószínűbb, 
hogy ha ugyan a rajzásra az anya nyugtalansága szolgáltatja is az 
okot, a raj megindulása fölött a munkások határoznak, a melyek egy
szersmind tájékozva vannak a külviszonyok iránt ;57 Spitzner szerint 
épen annyira tőlük függ a rajzás, hogy képesek még a megindult raj 
visszafordítására is.63

Kétségtelen azonban, hogy szándékukat csak az anya előleges 
vagy utólagos hozzájárulásával érvényesíthetik; sőt az utórajok meg
indulásánál gyakran megállapítható az előleges beegyezés is, mert az 
elsők sorában, néha épen elsőnek az anya hagyja el a lakást.

Legközönyösebben tartják magukat a rajzásnál a herék; 19 az 
első rajokban nem is szokott sok here lenni00 és igen helyesen, mert 
ezeknek nincs is reájuk szüksége, több here van az utórajokban és 
annál több, minél későbbre esnek.01

Némelyek komolyan állítják, hogy ha az anya nem akar indulni, 
erőszakkal taszigálják ki a méhek ; 113 ehhez hasonló valamit én is lát
tam, de biz az nem volt egyéb közönséges tolongásnál.

Mások szerint, ha az anya vonakodik, vagy bármi oknál fogva 
nem képes a rajt követni, megölik őt a méhek és az első szülött in
fánsnővel rajzanak ki ;03 ebből azonban csak annyi áll, hogy ha a raj 
soká késik, az anya élete miatt alapos aggodalmaink lehetnek; hogy 
azonban természetes halállal mulik-e ki és a raj csak az első szülött

55 L. föntebb VII. 5. 002 * és dr. Dönhoff B. Z. 1856. 209—210 1.
36 Ugyanott 353 és 334 *.
37 így Klopfleisch u. Iíürschner Die Biene u. d. Bzucht 281—283 1., Gun- 

delach: Natnrgesch 70 1., Herwig : Monatsbl. 1840. 125—127 1., Kaden : Monatsbl. 
1843. 65 1, dr. Dönhoff B. Z. 1856. 210 1., Oettel: Klaiíl IV. Anti. 93 1., úgy Dzierzon 
B. Z. 1857. 22—24 1. és Rationell Bzucht 1878. 154 1.

38 Kritische Gesch. etc. Bd. II. 268—275 1. és Kirsten is : Vollst. Handb. d. 
Bzucht V. Aufl. 114 1.

53 Spitzner: Kritische Gesch. Bd. II. 266—267 1.
60 Neidhart: Zusalze u. Verbesserungen. 1778. 1661.,Herwig: Monatsbl. 1840. 

124—125 1., Dzierzon B. Z. 1846. 43 1. és 1853. 157 1., néha egyetlen egy sincsen, 1. 
Kaden : Monatsbl. 1813. 66 1. és Dzierzon mint föntebb.

01 L. Dzierzon B. Z. 1846. 43 1., úgy 1853. 157 I. és Tilt}7 B. Z. 1852. 32 1., a 
késői utórajok néha Vs részben is heréből állanak^Kaden B. Z. 1846. 93 1.

68 L. Spitzner: Korbbzucht III. Aufl. 163—164 l./'Fúckel: Meine Bzucht II. 
Aufl. 95 1., Herwig: Monatsblatt 1840.1271., sőt L.Huberis: Die neue nützl. Bzucht 
V. Aufl. 147 1.

83 így már Aristoteles: Hist. aninial. L. IX. C. 40. 1070 1., Janscha: Vollst. 
Leim) etc. 1775. 40 1. Bhrenfels Die Bzucht 1829. 45 1., Oettel: Klaus IV. Aufl. 42 1., 
L. Büchnerl Aus d. Geistesleben d. Thiere III. Aufl. 254 1., Neiszer Gy. Die Zucht 
d. Bienen 1888. 50 1., sőt a banátusi méhek állítólag mindig így rajzanak, 1. V. 
4. 193 *,
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kifejlődésére várakozva késik, vagy a munkások ölik meg, mert ta
lán a féltékenyen őrzött királyi bölcsőket el akarja rom bolni; ,il avagy 
pedig, a mi leghihetőbb, az időközben bölcsőjéből kiszállott fiatal in
fánsnő szúrja le,05 az nem bizonyos és meg sem is állapítható, mert a 
halál oka minden egyes esetben más lehet; sőt, mint alább fogjuk 
látni, néha csak azért vonúl ki az első raj fiatal anyával, mert az öreg 
egyáltalán nem akar kimozdúlni és még sem ölik meg a méhek.

Nem ritkaság azonban, hogy ha a rajzás igen késik, a méhek 
kisebb-nagyobb része elpártol az anyától és a szomszéd kaptárhoz 
szegődik,88 ennek következtében pedig annyit veszíthet népéből a csa
lád, mintha a rajt elbocsátotta volna, de ha e melleit a szomszédok 
valamelyike igen megnépesedett, ne gondoljuk, hogy a raj talán meg
szökött, mert a szomszédban van.

Végre vita tárgyát képezte az is, hogy vájjon a fiatal vagy az 
idősebb méhek vonúlnak-e ki a rajjal.

Némelyek azt tartják, hogy a fiatalok, a melyek az építmények 
alatt csomóba húzódva hetekig is várakoznak, mig az indúlás órája 
ü t; 07 mások ellenkezőleg, úgy vélekednek, hogy a fiatal méhek nem 
igen törődnek a rajzással, következőleg csak az idősebb méheket 
szokta az magával ragad ni.P

A ki azonban a fiatal méheket meg tudja különböztetni az idő
sebbektől, egy szempillantással meggyőződhetik róla, hogy mind a 
két nézet alaptalan, mert a rajokban, ha ugyan többségben volna is 
a fiatalság, igen sok öreg méh is van.

Nem is lehetne ez máskép, mert, ha már az anyakaptár is sokat 
szenvedne, ha akár a hasítást gondozó fiatal, akár a gyűjtő idősebb 
méhek legnagyobb részét elveszítené: viszont a raj sem boldogulhatna, 
ha fiatal méhek hiányában az építkezéssel nem haladhatna előre, vagy 
idősebb méhek nem létében várakoznia kellene a gyűjtéssel.80 64 65

64 Klopfleiscli u. Kürschner: Die Biene u. d. Bzucht 272—273 1.
65 Tgy Szuhányi J. Szorg. méhész 13 1., újabban Dzierzon B. Z. 1855. 84 1. és 

1882. 296 1.
60 Angliai méheskert 1781. 47 1., Szuhányi J. Szorg. méhész 16—17 1. * alatt., 

Sickler: Die Bzucht Th. II. 1809. 103 1. és tapasztaltam ezt én is több ízben.
07 így Colerus: Oeconom. rur. et doni est. 1645. P. I. L. XIII. 547. 1. M. C. 

Höfler’s Bzucht 1753. VI. Auil. 290-291 1., C. L. Jacobi: Natürl. Wirtsch. Betraclit. 
d. Biéllen 1755. 7.1., Schirach: Bayerisch. Bmeister 1770. 71. J. Ch. Hirsch: Die 
Bzucht 1773. 75 1., J. E. Reider: Das Bbüchlein f. Jung u. Alt 85—86 1. stb.

6S így D. Schiötte Bienenzucht aus d, Danisch. 1756. 81 1,, újabban Ber- 
lepsch: Die Biene III. 450 és Vogel: Die Hgbiene 305 1.

89 J. II. Sehubarts n. u. gr. Bienenbuch 1754. 102 1., J. G. Krünitz: Das We- 
sentl. d. Bgesch. u. Bzucht 70 1., Sickler Bzucht Th. I. 1808. 70 1.
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A dolog úgy áll, hogy a legfiatalabb méhek, a melyek még alig 
röpködtek, az idősebbek közűi pedig azok, a melyek a raj kivonúlása 
alkalmával a legelőn voltak, megmaradnak az anyakaptárban; a töb
biek pedig ahhoz képest oszolnak meg, a mint nagyobb hajlandóságot 
éreznek az anyakaptárban való megmaradásra vagy a rajhoz szegő- 
désre. Hogy pedig a rajokban mégis több a fiatal méh, oka az, hogy 
ezek környezik az anyát és ragaszkodnak is hozzá legjobban és ez a 
megoszlásnak Iegczéliránybsabb módja is, mert az anyakaptárban 
három hétig még egyre szaporodnak a fiatalok, a rajban pedig napról- 
napra idősebbek lesznek a méhek 70

2. A z  első rajok keletkezése.

Midőn valamely család egyénileg annyira szaporodott,hogy laká
sát egészen elfoglalja és ennek következtében a társadalmi megoszlás 
ösztöne jelentkezik, — a mint már tudjuk — megkezdik a méhek a 
hímek szaporítását, a mit is ennélfogva a rajzásra való hajlandóság 
távolabbi jelének tekinthetünk.

Igen népes családoknál bekövetkezhetik ez már márczius vége 
felé, a kevésbbé népeseknél azonban csak áprilisban, a gyengébbeknél 
pedig még később szokott bekövetkezni.71

Ha a lakás még beépítve nem volna, lázas sietséggel fognak a 
méhek az építkezéshez, különös gondot fordítva a heresejtekre, a me
lyeknek szükségességét most kezdi érezni a család s a felszaporodott 
munkaerő oly gyorsan végez, hogy aránylag nagyobb hézagok igen 
rövid idő alatt beépülnek, az anya pedig versenyt halad az építkezők
kel, úgy, hogy a sejtek részint hasítással, részint élelemfélékkel, hamar 
megtelnek s a folytonosan szaporodó méheknek nemsokára szűk lesz 
a lakás, a mit azzal adnak értésünkre, hogy kisebb-nagyobb tömegek
ben kifekiisznek a röpülő lyuk elé.73

1(1 L. Matuschka : Neues Lehrgeb. d. Bzucht.Bd. I. 300 1., újabban .1. M, Dol- 
liuger Die Bzucht II. Aufl. 39 1. És mily egyszerű iMcjot választott a természet, 
hogy mindezeket a czélokat elérje a nélkül, hogy kárt okozzon: a napnak arra a 
szakára tette a rajzást, midőn a gyűjtő méhek legnagyobb része távol van, ez az 
egész; bármely más napszakra esnék a rajzás, gyakori dolog lehetne, hogy vagy 
az anyakapiár tenné magát tönkre, vagy a raj nem boldogulhatni! 1. Obed. B. Z. 
1862. 22—23 1.

71 L. föntebb 86 1.
72 A méhek kintfekvése tehát nem egészen bizonyos jele a rajzásnak, meri 

csak a család túlnépességéről tanúskodik.



Kedvező időjárással éskülönösenha az élelemben sincsen hiány,73 
a megoszlás iránt való hajlandóság napról-napra nagyobb erőt vesz a 
családon és a most már tevékenységük kifejtésében is akadályozott, 
a hőségtől pedig sokat szenvedő méhek jobb otthon után áhítozva, 
elhatározzák a megrajzást, a minek jeléül anyabölcsőket kezdenek 
alakítani.

Ámbár minden családnak csak egy anyára van szüksége, a raj
zásra készülő méhek legalább 8-14, nagyon túlszaporodva 2074 és jóval 
több,75 sőt némely fajták állítólag 100 —150 anyabölcsőt is alakítanak.76

Az anyabölcsők számából azonban csak a rajzásra való kisebb- 
nagyobb hajlandóságra, de a rajok mennyiségére egyáltalán nem követ
keztethetünk, mert ez más tényezőktől is függ; sőt, hogy nem is csu
pán a rajzásra való hajlandóság utalja több anyabölcső alakítására 
a mélieket, bizonyosra vehetjük, már abból is, hogy az anyát váltó 
családok, — bár a rajzásra nem készülődnek, — szintén több, 2—5 
anyát nevelnek.

ügy látszik tehát, hogy egyszersmind előrelátásból, vagyis azért 
építenek több anyabölcsőt a méhek, hogy ha netán egyik-másik 
infánsnő kifejlődése nem sikerülne, — a mi gyakran meg is történik, — 
ennek daezára a család fönmaradása biztosítva legyen.

Az alakított királyi bölcsőket 5—6 nap alatt szokta az anya peték
kel betölteni; némelyek szerint azért, hogy a fiatal infánsnők ne egy 
és ugyanazon a napon, hanem egymásután fejlődjenek ki,77 alkalmat 
szolgáltatván ezzel családjuknak az utórajzásra; 78 valószínűbb azon
ban, hogy ez csak következménye a dolognak, valódi oka pedig vagy 
az, hogy a bölcsők sem készülnek egyszerre, vagy pedig az, hogy a 
fejlődés különböző fokán álló infánsnők jobban biztosítják családju- 13

13 Hogy mily nagyfolosságú ilyenkor az élelelem, tanúsítja az, hogy ha 
bármi oknál fogva hiányt szenvednek benne a méhek, nemcsak a herefiasitást 
dobálják ki, hanem hajlandók a már betöltött királyi bölcsők kiürítésére és ezzel 
a rajzásról való lemondásra is; ha tehát valamely családtól rajt akarunk nyerni, 
nem szabad bevárnunk, hogy élelemben hiányt szenvedjen.

74 Vogel Die Hgbiene 1880.301—302 1.
75 Huber F. 27, ~ neue Beob. a. d. B. Bd. I. 197 1., Cramer 35 — B. Z. 1878. 

178 1., Réaumur 40, — Physic. oec. Geseh. d. B. 325 1., Günther W. pedig 47 anya
bölcsőt számlált meg egy rajzó családnál. Prakt. Ratgeber 1880. 5 1, a legtöbb, a 
mennyit én találtam, 31 volt; egy meganyátlanodott népes kaptárban azonban 
54 anyabölcsőt számláltam meg.

76 L. föntebb V. 3. 155 *.
77 Dzierzon Bienenfrd. 1854. 42 1.
76 így Janscha: Vollst. Lehre v. d. Bzucht 1775. 391., Fr. Huber’s Neue Beob. 

a. d. B. Bd. I. 197—198 1., SpiLzner: Kritisclie Geseh. etc. Bd. II. 2 1. és Morlot Die 
Bzuchl etc. 23 1.
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kát a meganyátlanodás ellen; nevezetesen ekként ritkábban következ
hetne be az is, hogy a fiatal trónkövetelők egyszerre szállván ki böl
csőikből, megöljék vagy megcsonkítsák egymást, avagy pedig, hogy 
egymás elül menekülve, a megindult rajjal mindnyájan kiköltözzenek.

Ismerve az anyák megférhetetlenségét, érthetetlennek látszik, 
hogy vetélytársnőik keletkezéséhez magok is önként hozzájárulnak; 
régente nem is hitték ezt, valószinűbbnek tartván, hogy a királyi böl
csőkbe maguk a méhek helyeznek át petéket vagy álezákat a munkás 
sejtekből; 73 minthogy azonban ma már tudjuk, hogy ez lehetetlen, 
bár mindeddig csak egyetlen tanú van rá, a ki ezt látta : 79 80 bizonyos, 
hogy maga az anya tölti he azokat, vagy mert neki magának is terhére 
van a család túlszaporodása vagy pedig, mert minden sejt el lévén 
foglalva, hivatásának folytatásában akadályozva van, avagy végre, 
mert féltékenysége tulajdonkép csak akkor ébred fel, midőn az álezák 
magukra öltvén a kifejlett nőnem sajátságait, bölcsőik befödeleztetnek.81

A betöltött királyi bölcsők már teljesen megbízható jelét képe
zik annak, hogy ha a viszonyok nem változnak, a család legközelebb 
megrajzik.

Míg a királyi álezák fejlődnek, az anya békességben van és míg 
legalább egy bölcsőfödél alá nem kerül,nem is szokott a raj kivonulni;82 
a mint azonban már egy bölcső befödeleztetett, az anya féltékenysége 
is felébred, veszélyeztetve látja állását és a nyakára nevelt trónköve
telők megsemmisítésére törekszik.

Ha most az idő hirtelen rosszra fordúl vagy oly valami jön közbe, 
a mi a rajzást nem javasolja,83 megtűrik a méhek, hogy anyjuk szán
dékát végre is hajtsa,84 * sőt néha maguk is segítenek neki s a bölcsők 
csakhamar kiüríttetnek s ezzel a rajzásról a közeljövőre, néha az egész 
évadra is lemond a család.86

79 L. föntebb X. A. 3 . 208 *
80 Burnens, a kinek szemeit a világtalan Huh® megfigyeléseinél használta 

1. neue Beob. a. d. B. Bd. I. 85 -8G és 180 L, maga Dzierzon sem sem látta ezt, 1. 
B. Z. 1855. 114 1.

81 Dzierzon Rationell Bzucht 1878. 10 és 154 1.
83 L. Dzierzon B, Z. 1855. 140 1., Kleine: Die Biene u. i. Zucht II. Anti. 43 1. és 

Berlepsch Die Biene III 439 1.
83 Megtörténhetik ilyesmi: 1. Ha kései fagyok, jégesők elpusztítják a lege

lőt; 2. ha tartós esők akadályozzák a gyűjtést, vagy a nagy szárazság miatt nincs 
mit gyűjteni; 3. ha a család népe vagy élelmi készlete hirtelen megfogy, például, 
ha jégesők, záporok érik a gyűjtő méheket vágj8 rablók törnek a kaptárra es 
kifosztják azt, 1. Gelieu után B. Z. 1853. 66 1.

84 L. DatheB. Z. 1867. 54 1., úgy Morbilzer B. Z. 1867.220-2221.
8» L. VII. 2. 171 *. Sőt már M. C. Ilöílcrs Bzucht VI. Anti. 1753. 270 271 1.,

újabban Vogel: Die Hgbienc 1880. 302 1.



Ha azonban a viszonyok kedvezők maradnak, annyira ragasz
kodnak elhatározásnkhoz a méhek, hogy útját állván az anyának, a 
bölcsőket oltalom alá veszik,Bli ennek következtében pedig az anya 
napról-napra és annál nyugtalanabb lesz, minél közelebb jutnak kifej
lődésükhöz a fiatal infánsnők, míg végre már semmi maradása nin
csen ; az élelem nem ízlik neki, csak a legszükségesebb táplálékot fogadja 
el, a mi maga után vonja a peték fejlődésének fönnakadását is, a sza
porítás tehát vagy igen kevésre rúg, vagy egészen beszűnik; az anya 
aggódva jár-kel népe között87 és zaklatott kedélyállapotának pana
szos hangokban is kifejezést adva,69 oly lázas izgatottságba hozza az 
egész népséget, hogy a már csaknem kiállliatatlan hőség még maga
sabb fokra hág.88

A helyzet perczről-perczre tarthatatlanabb, a megoszlás után való 
vágy pedig egyre élénkebb és végre oly ellenállhatatlan lesz, hogy a 
már csak ennek hódoló méhek megfújják az indulót, mely új és nyu
galmasabb családi kör állapítására szólítja a népséget.

A mint az induló megszólalt, felzudúl és mozgalomba jön az egész 
tömeg; a méhek neki esnek a méznek, hogy ellássák magukat útravaló- 
val, majd egymáson keresztül-ka* [szál ad ózva igyekeznek a röpülő 
lyuk felé, a hol vidám rajhang mellett kettesével-hármasával már meg
kezdődött a kivonulás, de a következő perezben már nem lehet a 
kitolakodókat megszámlálni, nemsokára pedig úgy ömlenek ki a méhek, 
mint a kilyukadt zsákból a gabona.

Néhányan még mindig nyugtalanul szaladoznak a röpülő lyuk 
környékén, mintha nem tudnák magukat elhatározni, menjenek-e, 
maradjanak-e ? csakhamar azonban ezek is szárnyakra kelvén, a többi 
után sietnek; midőn pedig az anya is elhagyván a lakást, a rajhoz csat
lakozott, párthívei vakon rohannak utána s a szél által kevert porfelhő 
módjára gomolygó raj mindegyre nagyobbodik a levegőben, azt gon
dolnánk, egyetlen méh sem marad a kaptárban.

De íme! a kivonulás csillapodni kezd, már ismét csak kettesével- 
hármasával jőnek az elkésettek, most még kettő, még egy, no még 
egy . . .  ez volt az utolsó; a rajzás érdekes színjátékának első felvonása 
az első raj kivonulásával véget ért.80

80 Berlcpsch Die Biene II t. 4391.
81 Morlot: Monatsblatt 1842. 202 1. és M. Debeauvovs: Guidc de 1’apTcult 

1863. 103 1.
68 Így Dzierzon B. Z. 1857. 22 1. és Rationell Bzucht 1878. 154 1.
89 Hogy mily izgatottságba hozhatja az anya nyugtalansága az egész csalá

dot, I. Fr. Huber’s: Neue Beob. a. d. B. Bd. I. 214—215 1.; hogy pedig mennyire 
enielkedhetik ilyenkor a hőmérséklet, 1. VIII. 1. 73 '.

90 L. bővebben Fr. Huber’s: Neue Beob. a. d. B. Bd. I. 178—186 1., Oettel:
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Néha a röpülő lyukban megjelent anya, mintha mást gondolt 
volna, visszafordűl a kaptárba; ezt azonnal tudomásul veszik a méhek, 
mert a kivonulás nyomban csillapodni kezd és nemsokára egészen 
megszűnik ; a szárnyra keli méhek pedig, — mint mindég, ha nem talál
ják anyjukat — elébb egyenként, majd számosabban, végre seregestül 
szállanak vissza a kaptárra és hasonló esetekben az nap már nem is 
szoktak rajzani a méhek; 91 ha azonban az aiwa szárnyra kapott, 
többé vissza nem tér, vissza sem találna, mert felindulásában nem tájé
kozta magát; ha tehát ennek megtörténte után kezd a kivonult raj 
nyugtalankodni, a méhek elszélyednek és visszaszállongnak, jeléül, 
hogy anyjukat nem találják : biztosra vehetjük, hogy az anya a sza
badban hullott el és ha hamarjában nem volna feltalálható, az egész 
raj visszatér.

Ha azonban a röpködő méhek mindég sürűbbödő csoportba 
verődnek össze és a megrajzolt kaptár előtt huzamosabb idő múlva 
sem csoportosulnak a visszatérők : kétségtelen, hogy az anya a rajban 
van, a mely tehát külön családot képez és önállóan fönn is fogja magát 
tartani.

Addig is, míg a raj megtelepszik 92 és annak beszedését, általában 
pedig a vele való elbánást eltanulnánk, bízzuk azt csodálatos ösztö
nére és nézzünk utána

3 .  M i  t ö r t é n i k  a  l e r a j z o l t  c s a l á d b a n  ?
A népség nagyrészének, különösen pedig az anyának kiköltözése 

úgy látszik, megdöbbentőleg hat a családra ; a megmaradt méhek erő
sen zúgnak és nyugtalanul szaladoznak, mint mindég, ha anyjukat

Klaus IV. Auíl. 84—8fi és 93—94 1., Berlepsch: Die Bicne III. 438—439 I., Dzierzon : 
Radonéit Bzucht 1878. 154—155 I., Vogel: Die Hgbiene 1880. 304—305 I. és L. Hu- 
bér: Die neue nützl. Bzucht X. Auíl. 194—195 1.

01 Berlepsch u. Vogel: Die Bzucht 1875. 119 1. A kivételeket 1. alább 5. alatt.
92 Sokan tudni szeretnék azt is, hogy váljon az anya vagy a munkások vá

lasztják-e a raj megtelepedése helyét; némelyek — így Spitzner: Kritische Gesch. 
Bd. II 287 1. és Gundelach: Naturgesch. 69 1. — azt tartják, hogy a munkások; 
mások pedig, — így Rothe: Korbbzucht III. Auil. 17fi 1. — hogy az anya. Hogy ki
nek van igaza, az eldöntetlen maradt és el sem is áctijihetÚMnert néha ugyan csak 
akkor száll meg az anya, midőn a rajnak nagyrésze már megtelepedett, máskor 
azonban oda telepszik a raj, a hová az anya talán épen elsőnek szállott meg. Úgy 
látszik tehát, hogy az anya és a méhek egymásra figyelnek és egymáshoz alkal
mazkodnak;— így már Christ; Wörterbuch 1807. 307 1., dr. Dönliofí B. Z. 1857. 77 
1. és L. Huber: Die neue nützl. Bzucht X. Auíl. 204 1.; bizonyos csak az, hog3r mig 
a raj egészen le nem telepedett, kétséges- hogy váljon benne van-e az anya is, 
— a miből következik a gyakorlati szabály, hogy a rajok beszedésével nem sza
bad hirtelenkedni — 1. Berlepsch : Die Biene III. 451 1.
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elvesztik; csakhamar azonban tájékozván magukat a helyzet iránt és 
meggyőződvén róla, hogy a fejlődő infánsnőkben fon maradásuk biz
tos zálogát bírják : megnyugosznak sorsukban ; 1/1 óra múlva már csak 
az elébb kint fekvők eltűnéséről és a méhek meggyengült járásáról 
ismerhető fel, hogy a kivonult rajjal a munkaerő megfogyott.

Minthogy a peték lerakása beszűnt, a méhek belső teendői csu
pán a hátrahagyott hasítás gondozására terjednek; 10 nap múlva már 
az álczák élelmezése is megszűnik, tehát csakis a szükséges hő föntar- 
Lásáról kell gondoskodniok, a mi ilyenkor nem sok dolgot ad, sőt meg
fogyván a népség, a szellőztetés is kevesebb erőt vesz igénybe.

A méhek járása tehát — a mi az első napokban igen gyenge 
volt — napról-napra erősebb lesz, mert a belső munkálatoktól felsza
badult méhek átlépvén a gyűjtés korszakába, az idősebbekkel versenyt 
járva, látogatják a legelőt; a kifejlődött rovarok pedig elhagyván böl
csőiket, a gyűjtött élelmi készletek elhelyezése tekintetében sem szó
róinak meg.!l|

E közben a fiatal infánsnők is minden nappal közelebb jutnak 
kifejlődésükhöz, a mi azonban a család nyugalmát meg nem háborítja 
mindaddig, míg az első szülött bölcsőjét el nem hagyja ; ezzel azonban 
a nyugtalanság napjai újból bekövetkeznek.

A királynők kölcsönös gyűlölete olyannyira természetükben gyö
kerezik, hogy arról már bölcsőikben is éber tudomással bírnak,9i mert 
egyikök sem bátorkodik elhagyni bölcsőjét addig, míg meg nem győ
ződött róla, hogy másik trónkövetelő, — mely igényt tart az uralko
dásra és a melytől ennélfogva életéi féltenie kellene — a család köré
ben nincsen. í

Mielőtt tehát bármelyik, következőleg az első szülött is bölcső
jéből kiszállana, a békák kvakogásához hasonló — hangjegyekből 
előttünk már ismeretes 90 — hangok útján tudakozódik ez iránt és ha 
van a családban szabadon másik anya, azonnal indulatosan Lütölve 
tiltakozik a kiszállás ellen, a mit hallva a bölcsőjében eszmélő infánsnő, 09

09 Igen természetes tehát, bőgj' az első rajok kivonulása után még ott is 
megszűnik az építkezési a hol a lakás nincs egészen beépülve.

94 Berlepsch B. Z. 1854. 20 1. és Die Biene III. 439—440 1. Dzierzon szerint 
pedig épen a legzsengébb korban legengesztelheletlenebbek egymás iránt a 
királynők. Radonéi! BzuclU 1878. 1 ) 1.

05 üundelach : Nalurgesch. 77 és 82—83 1., Dzierzon B. Z. 1854. 246 1., Ber
lepsch B. Z. 1854. 20-21 1. és Die Biene III. 456-4571., Plafllin: Dér verstd. Bwirth. 
1874. 76 1. és Vogel: Die Hgbiene 1880. 302 1.

96 L. föntebb 226 I.
58*
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nem bátorkodik elhagyni menedékét; 07 * ha azonban ismételt tudako
zódására sem kap tiltakozó feleletei : bizonyos lévén benne, hogy a 
családban kifejlett anya nincsen, nyugodtan száll ki és praesentálja 
magát a családnak, mely megjelenését oly óhajtva várta.

A mint a méhek megtisztogatták és egy kevés élelmet vett magá
hoz, elsó' dolga, hogy a háztartás fölött tüzetes szemlét tartson és 
úgy látszik igen kellemetlenül lepik meg a többi királyi bölcsők, mert 
a mint észreveszi azokat, nyomban tütölni kezd, tiltakozva verseny
társnőinek kiszállása ellen, majd indulatosan tör a bölcsőkre s ha a 
méhek meg nem akadályozzák, rövid idő alatt minden bölcső fel van 
dúlva és az elsőszülött örökébe lépvén, átveszi az uralkodást.”3

Ha azonban a család még mindig elegendő erőben érzi magát 
és hajlandó a további megoszlásra, a pártokra szakadt munkások egy 
része az anyához, más része a bölcsőkben fejlődő infánsnőkhöz csat
lakozik és megvédi azokat az elsőszülött ellen,9” sőt ha a trónkérdés 
hamarjában el nem dőlne, az előttünk már ismeretes módon táplálja 
is a bölcsőikben visszamaradt fiatal infánsnőket.100

Erre azonban nem mindig kerül a sor, mert habáraz elsősziilöll 
ki sem is szokott térni addig, mig a másodérett infánsnő meg nem 
szólal bölcsőjében : 101 a mint kvákogni kezd és ezzel felveti a trón- 
kérdést, néha már 2-od, i-ad  napon véget ér a válság, mert a meg
rettent elsőszülött rövid tiltakozás után menekülve a veszedelem elől, 
párthíveivel kirajzik a lakásból.

Máskor azonban szemesebb a fiatal anya és nem engedi magát 
örökéből oly könnyen kiszorítani; hevesen tütölve figyelmezteti a jelent
kező másodérett trónkövetelőt, hogy bölcsőjét ne merje elhagyni s a ver

07 Gundelach : Naturgesch. 79 és 82 1., Borlcpsch: Die Biene III. 439—440 
és 400 1., Buttlerov B. Z. 1873. 213—215 1. és Baist B. Z. 1887. 5 1. Tévedés lehat, 
hogy a fiatal infánsnőket erőszakkal tartják vissza bölcsőikben a méhek és ha 
még akarnák azokat nyitni, az e végből rágott rést ismételten is betapasztják, 
— így Fr. Huber’s; Neue Beob. a. d. B. Bd, 1. 189 1., úgy Morlot: Die Bzucht 5—7 
1. és dr. Büchner: Alis d. Geistesleben d. Thiere III. Aull. 250 1. — mert a fiatal in
fánsnők önként és pedig óvatosságból maradnak vissza bölcsőikben.

os fgy Fr. Huber’s: Neue Beob. a. d. B. Bd. I. l§lfigf14,0 1., úgy Dzierzon B. Z. 
1850. 230 1., 1859. 210 1. és Bationell Bzucht 1878. 150 )., Bottner b“ Z. 1864, 215 1., 
Dathe B. Z. 1807. 59 1., L. Hubcr: Die neue nűtzl. Bzucht X. Auíl. 3-4 1. és N. P. 
Kunnen: Handb. d. ration. Bzucht 1889. 87 1.

99 Morlot: Die Bzucht ctc. 28 1.
100 I.. X. 3. 201 *. Szükséges is ez, mert a fiatal infánsnőknek néha 5—0 napig 

és tovább is kell bölcsőikben vesztegelniük, a meddig élelem nélkül el nem lehet
nének. L. Vogel: Die Hgbienc 1880. 302 1.

íoi Borlcpsch : Die Biene III. 440 1.



sengők között napokig tartó és csaknem folytonos szóváltás indúl meg; 
alig végzi a tüttilést az egyik, rákezdi a kvákogást a másik, sőt nem rit
kán már ketten-hárman is kvákognak és az első szülött még sem tágít.

Csak midőn a másodérett már igen hangosan követeli jogait és 
a pártjára szegődött méhek sem engednek, — ami elhúzódhatik5 — 6 
napig és tovább is,103 — látja be az elsőszülött az imminens vesze
delmet és költözik ki pártjával, hogy új családot állapítson, a melyet 
másod vagy általában időrajnak nevezünk.

A mint ezzel a ■dőlés elhallgat és a másodérett infánsnő ismételt 
tudakozódására sem kap tiltakozó feleletet, kiszáll bölcsőjéből és az 
előle kitért elsőszülött jogaiba lépve, épen úgy jár el bölcsőikben 
nyugvó többi vetélytársnői irányában, mint vele szemben az első
szülött.

Ha a méhek még nem mondtak le a rajzásról, a hangverseny 
újból megindúl a másodszülött és harmadérett között, befejezése pedig 
a harmadraj kivonulásával történik és ez így tart a bölcsőjéből kiszál
lott anya és a negyed-, ötödérett infánsnők között mindaddig, mis a 
trónkövetelők mindnyájan el nem hagyták bölcsőiket, illetve, mig a 
népében megfogyott család megelégedvén a játékot, vagy maga távo
lítja el a felesleges királyi bölcsőket vagy legalább nem akadályozza 
az anyát azoknak elpusztításában! a mivel aztán a rajzás véget ér s 
az egyeduralkodásra jutott infánsnő megtartván nászát, ha terméke- 
nyűlése is sikerűit, minden a régi kerékvágásba tér vissza.103

A rajzás azonban nem mindig végződik ily szerencsésen. Néha 
ugyanis már az elsőszülött, vagy ha ez kitért, a másod, esetleg harmad- 
szülött hibás szárnyakkal hagyja el bölcsőjét, vagy oly valami sérelmet 
szenved, hogy nem bir versenytársnői elől kitérni104 és ha a többi 
bölcsők elromboltattak vagy a hibátlanúl fejlődött utószülöttek kiraj
zottak, avagy épen a nyomorék trónkövetelő érdekében lcszúrattak,105

103 L. alább 4. 153 *.
103 L . b ő v e b b e n  F r . H u b c r ’s :  N e u e  B e o b . a. d . B . B d . I. 187— 193 1., S p i lz n e r :  

K r it is c h c  G e sc h . B d . It. 2 4 — 64 é s  9 9  1., E h r c n fc l-s : D ic  B z u c h t  1829. 2 27— 236 1., 
K lo p lle is c h  u . K ü r s c h n e r : D ie  B ie n e  u. d . B z u c h t  147 é s  2 6 8 — 2 7 4  1., R a t z e b u r g : 
Dic H g b ie n o  19 1. é s  m in t fö n te b b  00 *.

104 Ha alkalmas idővel igen sokáig feleselnek valahol az anyák és a raj még 
sem akar indulni" különösen pedig, ha c közben teljesen kifejlődött íiatal anyákat 
találunk kidobva a röpülő lyuk előtt, alapos a gyanú, hogy a szabadon levő anya 
hibás, gagy általában nem bír kiröpülni.

105 Ámbár a méhek igen ragaszkodnak az anyabölcsőkhöz is, a kifejlett 
anyának mindig erősebb pártja van, ez az oka, hogy még ha a kifejlődött anya 
hibás volna is, nem ezt, hanem a bölcsőjéből időközben kiszállott íiatal infánsnőt 
ölik meg a méhek, 1. föntebb VII. 5. 333 *.



minthogy ily anyák nem is párosodhatnak, tönkre jut az egész 
család.

Máskor ép ugyan az anya, de termékenyűlése nem sikerűi vagy 
nászkirándúlásai közben elvész;11)0 sőt ha a rajzás sokáig húzódik, 
megtörténhetik az is, hogy az e közben teljesen kifejlődött infánsnők 
felhasználván a raj kivonulásánál keletkezett zavart, mindnyájan 
elhagyják bölcsőiket és egymás elől menekülve, a rajhoz szegődnek 
s mig ennek 6 - 8 és több anyja is lehet, az anyakaptár árván marad ;105 * 107 108 109 
minthogy pedig ilyenkor anyanevelésre alkalmas fiasítása nincsen, 
el is vesz.

Ezek azok az eshetőségek, melyek a lerajzott kaptárait fönmara- 
dását oly bizonytalanná, sőt elpusztulásuk* oly gyakorivá teszik.

De ha mindezek be sem is következnének, a lerajzott kaptáruk 
sorsa mégis és pedig annálinkább válságos, minél több rajt adtak, 
mert népükben úgy megfogynak, hogy mikorra a hasításra kerülne a 
sor, alig van annyi munkás, hogy azt ápolhatnák, a mi mellett termé
szetesen csaknem egészen fönakad a gyűjtés; midőn pedig a fiatal 
méhek megkezdhetnék a külső munkát — a mibe, mint tudjuk, bele 
telik 35—37 nap ljS — nincs mit gyűjteniök és a család, — a melynek 
élőbbről beszerzett élelmét a rajok vitték el útravalónak 100 — szük
séggel küzd, néha éhen is vesz. A vadon élő méhek legnagyobb része 
ezen a réven pusztái el; de a házi tenyésztésnél sem ritkaság ez, bár 
segíthetünk is valamit a hiányokon; ez az oka, hogy a rajzásra való 
nagy hajlandóságot nem számítjuk a méhek jobb  tulajdonságaihoz.

Mindezekből a következő, elméleti tekintetből is érdekes tanulsá
gokat vonhatjuk le :

105 Igaz, hogy bekövetkezhetnek ezek az utórajoknál is, minthogy azonban 
a hibás szárnyú, vagy általában repülni nem bíró anyák már a rajzás folyamában
elhullanak, a meganyátlanodás esetei mégis sokkal ritkábbak ezeknél, semmint a 
lerajzott anyakapíáraknál.

101 L. Gundelach: Naturgesch. 72 és 79 1. és alább XIII. 1. 1 *. ■
108 L. föntebb 80 t., különben pedig tudta ezt már Csáti Szabó Gy., 1. Ma- 

gyarorsz. méhes gazda 38—39 1.
109 Spitzner szerint a rajok kivonulása után 4—8 fonttal — 21/,—4‘/« kilo

grammal — könnyebbednek a kaptáruk, 1. Korbbzucht III. 159 1., a miben azon
ban természetesen benne van a kivonult méhek snlya is. Dzierzon pedig azt 
mondja, hogy 8—10 font, 4Va—5'/3 kiló súlyú rajok 5 font, vagyis majdnem 3 kilő 
mézet visznek magukkal, B. Z. 1848. 68 L, a mi azonban egy kissé sokra van be
csülve; legkevésbbé fogunk tévedni, ha a rajok súlyát */a részben méznek szá
mítjuk, de ez sem egészen biztos, mert a rajok, mialatt a levegőben kóvályognak, 
sok mézet el is fecskendeznek maguktól.
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1. Hogy az első rajok kivonulásának a szaporodásra való törek
vés mellett, három közelebbi oka van, úgymint: a túlnépesedés, vagyis 
a hely szűke, a hőség és a királyi bölcsők megalakítása útján az anya 
nyugtalansága ; minthogy pedig e harmadik legfontosabb ok bekövet
keztére nagy befolyást gyakorol a két első : igen természetes, hogy a

* rajzás mesterségesen is előmozdítható vagy hátráltatható.
2. Hogy az első rajok kivonulása meghatározott időhöz kötve 

nincsen; ha tehát a külső viszonyok alkalmatlanok, mindaddig kés
hetik, míg a fejlődő infánsnők az anya éleiét nem veszélyeztetik ; 110 
az utórajoknál ellenben az anyák menekülnek, a kivonúlást tehát cse
kélyebb jelentőségű okok nem hátráltathatják, így : megtörténhetik az 
a nélkül, hogy a család túpépes volna vagy a hőségtől szenvedne, 
sőt alkalmatlan időben is.111 112

3. Hogy az első rajokkal rendszerint az öreg termékeny anya 
vonúl ki, az utórajoknak és a lerajzott kaptáraknak pedig fiatal any
juk van, következőleg, hogy az első rajoknak közönségesen csak egy,113 
az utórajoknak ellenben több és pedig annál több aijyjuk lehet, minél 
későbbre marad kivonúlásuk.

4. Hogy az öreg anyák koruk, nehézkességük és foszladozó szár
nyaik miatt nehezen röpülnek, könnyen le is hullanak, — az első rajokra 
tehát e tekintetből kell felügyelni; — míg az utórajoknak könnyed, 
fiatal anyjaik lévén, minthogy egyszersmind versenytársnőik elől mene
külnek, izgatottságukban gyakran meg is szöknek, — szemmel tartásuk 
tehát inkább ebben az irányban szükséges.113

110 L. Dzierzon : Bienenfrd 1855. 139—140 1. Berlcpsch szerint, ha az első raj 
legalább két nappal előbb ki nem vonulhatna, semmint az elsőszülött elhagyná 
bölcsőjét, a kifejlődéséhez közeledő fiatal infánsnőt kidobják a méhek. Die Biene 
III. 442 1., a mi azonban, mint alább fogjuk látni, nem általános érvényű szabály.

L. Kirsten : Vollst. Handb. d. Bzuclil V. Auíl. 116 1., úgy L. Hűben: Die 
neuc nützl. Bzucht X. Auíl. 2031. Berlcpsch, 1863 június 16-án -f 12 R.-fok hőmér
séklettel kapott utórajt, úgy, hogy az elfázott méhek lehullván, fel sem bírlak rö
pülni. Die Biene III. 441 1., én pedig 1887 június 22-én oly hidegben, hogy a réte
ken téli ruhában gyűjtötték a szénát; Rothe, midőn havas felhők voltak az égen 
és dara esett, Korbbzucht III. 174 1., Sehreiber lelkész kapott utórajokat reggel 6 
és este 6 órakor, 1. Rcaumur: Physie. oec. Gesch. d. B. 318 1. * alatt, Rothe pedig 
már reggel 5 órakor is, B. Z. 1860. 104 1., ily időkben és órákban az első rajok nem 
szoktak kivonúlni sőt Pösel állítja, hogy 1779 júniusban, Baumgarten községben 
(Becs közelében) éjjel 11 órakor vonult ki egy raj, I. tírflndl. u. Vollst. Unterr. f. 
Bzucht 1784. 00 1. * alatt.

112 A kivételeket 1. alább 5. alatt.
113 L. Dzierzon: Bfrcund 1854. 49 1., Gundelach B. Z. 1856. 1741. és L. Huber: 

Die neue nützl. Bzucht X. Auíl. 204 1. Valószínűleg befolyással van azonban erre 
az is, hogy az első rajok nagyobbak lévén, kivonúlásuk tovább tart s mikorra



5. Hogy az utórajokhoz esetleg többes számban csatlakozott anyák 
újabb pártcsoportokra szaggathatják a rajt, a melyek néha már a meg
telepedésnél külön válnak, ha pedig egy tömegben maradnak, mind
addig kétséges a család jövője, míg a felesleges trónkövetelők el nem 
távolítottak és az egyeduralkodásra jutott nem termékenyűlt;114 végre:

6. Nem lesz felesleges tudnunk, hogy ha az anyák kivonulásának 
tanúi akarunk lenni, a raj megindulásától kezdve jelen kell lennünk, 
mert az első rajoknál bizonytalan az anya indulása,us az utórajokban 
pedig, mint kezdeményező, az elsők sorában, néha épen a raj élén 
szokott ki vonulni.®

A rajzás mintegy 14—20 nap alatt és közönségesen a következő 
időrendben szokott lefolyni.

Az első raj kivonulásától számított 9—11 nap alatt jelenik meg 
a 2-od raj és ezután 2—4 nappal a 3-ad raj, — a következő rajok pedig 
1—3 napi időközökkel, de bekövetkezhetnek egy pár óra múlva, sőt 
nyomban egymás után is, egész a 20-ik napig, a melyen túl csak ritka, 
kivételes esetekben húzódik a rajzás.117

véget ér, az első sorban kiröpüli méhek már el lévén fáradva, hajlandóbbak a 
megtelepedésre, mint a kisebb utórajok, melyeknek kivonulása néha már 1—2 
perez alatt bevégződik, így J. H. Iíoch: Erlahrener Bienenwirth 1774. 67 L, a mi 
alatt a méhek izgatottsága sem csillapodbatik meg.

1,4 L. föntebb X. D. 14. *.
115 Közönségesen azonban nem szokott az anya clébi) indulni, inig a raj fel

tartóztathatatlanul útnak nem eredt és mintegy felerészben ki is vonult, 1. Klop- 
flcisch u. Kürsehncr: Die liicne u. d. Bzueht 280 1., Baldenstein B. Z. 1850.110 1. és 
Oettel1 Klaus IV. Auíl. 93 94 1.

Mielőtt az anya megjelennék a röpülőlyukban, a tolongás csillapodni kezd, 
valószínűleg, mert helyet engednek neki a méhek; a következő pillanatban ki
vonul az anya 15—20 méh által kísérve, a melyek azonnal szárnyra kelnek, az 
anya azonban csak ritkán, 4—5 másodpereznyi körültekintés nélkül, sőt néha 
huzamosabban szaladgál a rohanó méhek közölt, míg rászánja magát a felröpü- 
lésre, 1.1 Slaudmcistcr: Bíenenlehre 137—138 L Siclder: Die Bzuclit Th. I. 1808. 71 
1., Gundelach : Naturgesch. 69 1., Kirsten : Vollst. Handb. d. Bzuclit V. Anti. 118 h, 
Berlcpsch : Die Biene III. 449 1. cs L. Huber : Die neue nützl. Bzueht X. Autl. 201— 
202 lap.

11<’ L. Berlcpsch és L. Huber mint 111 *  alatt; lfS-jehát az időrajok kivonulá
sának vége felé anyákat látnánk kiröpülni, valószínű, tícSgy. felhasználva a kelet
kezeti zavart, e közben hagyták el bölcsőiket és utólagosan csatlakoztak a rajhoz.

117 Már Szuhányi J. Szorg. méhész 15 1., Kontor J. A méhekről II. 159 1., 
Bogsch J. A természetes méh név. 47—48 1., Káló P. A méhtart. m. 158 1., Unhocl: 
Anleitg. z. w. Ivenntn. d. B. Th. III. 1825. 158 I., Witzthum : Monatsblatt 1839. 1441., 
Buscli B. Z. 1847. 36 I., Fuckel: Meine Bzueht II. Autl. 97 1., Dzierzou: Bfreund 1854. 
49 1. és B. Z. 1854. 145 J, Rothe: Korbbzucht III. Aliik 170—1711., Kleine: Die Biene 
u. i. Zucht II. Aufl, 42 I. és L. Huber: Die neue nützl. Bzueht X. Auíl. 4 1.
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Ez az időbeosztás pedig a következőkben találja a megokolását:
Az első raj rendszerint 5—6 nappal vonul ki elébb, mint sem az 

első szülött infánsnő bölcsőjét elhagyná113 és 3—4 napba telik, míg a 
másodérett megszólalván bölcsőjében, az elsőszülöttet kivonulásra 
kényszeríti.

A harmadszülött kifejlődése 1—2 nappal késik és belekerül ugyan
ennyi időbe, míg a másodszülöttet kiszoríthatja, — a 3-ad raj tehát 
2—4 nap múlva követi a másodikat.

Ezen túl a fiatal infánsnők csaknem egyidejűleg jutnak kifejlő
désre, úgy, hogy a későbbi rajok kivonűlása között sokszor csak annyi 
idő múlik, a mennyi szükséges arra, hogy az egyik trónkövetelő kimoz
dítsa a másikat; a harmad-, negyed-, ötödrajok kivonúlásának napja 
tehát meg sem határozható; néha épen csak alig egy pár percznyi idő
közökkel vonóinak ki. Felsmann J.-nál ugyanaz a kaptár egy nap alatt 
5 rajt adott,113 a mi azonban nagy ritkaság, de az nálam is megtör
tént, hogy nehány napi eső után délelőtt a másod-, délután pedig a 
harmad- és negyedraj vonúlt ki ugyanabból a családból.

Minthogy pedig a rendes első rajok elbocsájtása után nem szok
tak a méhek királyi bölcsőket alakítani és így 17 nap múlva a legifjabb 
infánsnő is ki van fejlődve, 2—3 nap alatt pedig elintézést nyer a trón
kérdés : a 20-ik napon túl csak kivételesen, nevezetesen csak akkor 
szakadhat ki valami elkésett utóraj, ha az első raj kivonúlása után is 
alakíttattak királyi bölcsők vagy az időjárás hosszasan akadályozta 
a rajok kivonulását és a méhek ennek daczára annyira ragaszkodtak 
a rajzáshoz, hogy a bölcsőket nem akarták és nem is engedték elrom
bolni ; így Fuckel 21-ed,130 Iíontor J. pedig 22-ed napon is kapott 
utórajt.131

A rajzás azonban oly sok mindenféle, számba sem vehető eshe
tőségektől függ, hogy ettől, a rendes rajzásra érvényes időrendtől, nem
csak lehetségesek, de gyakoriak is az eltérések.

így Stöhr írja, hogy atyjánál egy kaptár délelőtt az első, délután 
pedig a másodraji adta k i ; ő pedig egy kaptártól, mely május 1-én 
adta az első rajt, csak május 21-én kapta meg a másodikat, holott ez 
alatt a többi kaptárak kétszer is rajzottak, tehát a késedelem oka nem 
az időjárás v o lt ;128 sőt Brüning állítja, hogy egy kaptár előtt, mely az 11

11 Berlepsch: Die Bíene III. 439 1. és Voget: Dic ligbiene 1880. 302 1.
Blalter f. Bzucht 1885. 11 1.

110 Meine Bzucht II. Aull. 97 1.
131 A méheluől I. kinti. 1806. 10—11 1. c) alatt.
132 L. B. Z. 1845. 58 1. és hasonló cseleket Straube B. Z. 1854. 163 1. ésRothe 

Korbbzucht III. 169 1.
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első rajt június 9-én bocsájtotta el, július 10 és 11-én még 4 felesleges 
fiatal anyát talált megölve,133 a mely tehát 9-én még akár 3 rajt is adha
tott volna.

Különösen nem ritkaság pedig, hogy a rajzás részben vagy egész
ben rendellenesen folyik le, a miről alább részletesen fogunk szólani, 
elébb azonban meg kell ismerkednünk :

4 .  A  r e n d e s  r a j z á s  j e l e i v e l .

Ámbár a rajzás nem csupán a szaporodás ösztönének működé
sétől, hanem a méheknek csak önmaguk által ismert belviszonyaitól 
és felfogásától is függ, következőleg arra nézve, hogy fog-e valamely 
család rajzani és mikor, csalalkozhatatlan jóslatot mondani lehetetlen : 
a hosszú időkön át szerzett tapasztalások oly ismertető jeleket hoztak 
feljegyzésbe, a melyek a méhek szándékának külső nyilvánulásait ké
pezvén, a rajzás bekövetkeztére is megbízható jóslatok alapjául szol
gálnak.

E jelek részint belsők, részint külsők ; az előbbiek korábban mu
tatkoznak és megbízhatóbbak; az utóbbiak pedig szembetűnőbbek.

Belső je le i a rajzásra készülődésnek:
1. Ila népesebb családok a hereiépekre különös gondot kezde

nek fordítani, nevezetesen ellepik, tisztogatják, de a gyűjtés megin- 
dulíával üresen hagyják, vagyis a Hasítás számára tartják fönn azokat; 
a hol pedig herelépek nincsenek, ha azoknak építéséhez kezdenek a 
méhek.134

2. Megbízhatóbb a jel, ha a heresejtekben tömeges fia sít ást, talá
lunk, különösen pedig, ha annak egy része már be is van pecsételve, 
feltéve, hogy a család népes 135 és a lépek alsó élei éjjel-nappal takarva 
vannak.136

3. Ha a méhek kivastagítván a lépek éleit, beszüntetik az épít
kezést, sőt a gyűjtött mézet is pecsételetlenűl hagyják, j"1

4. Közelebbi jeleit képezik a rajzásnak a primarius anyabölcsők128

B. Z. 1848. 21 1.
'-'4 Scholtisz B. Z. 1817. 69 1.
135 Gundelacfi: Nachtrag z. Nat. Gesch. 23—27 t. és Berlepsch Die Biene III. 

72—711., kevésbbé népes családoknál jele lehet ez annak is, hogy anyát fognak 
váltani.

136 Sickler: Die Bzucht Th. II. 1809. 103 1. és Káló P. A méhtart. ni. 160—1621.
131 Saját megfigyelésem.
128 A másodlagos bölcsők csak arról tanúskodnak, hogy a méhek elveszítvén 

anyjukat, másikat nevelnek! a mi mellett lehetséges ugyan a rajzás, de el is ma
radhat.
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és még közelebb áll a rajzás, ha a bölcsőkben fiasítás is v a n ;129 
ha pedig

5. a királyi bölcsők már be is vannak födelezve, — ha csak az 
idő rosszra nem fordul — a rajt naponta várhatjuk.130

6. Az utórajzásra némi valószínűséggel számíthatunk, ha az első 
* raj kivonulása után az építmények alatt zárt csoportba húzódnak a

méhek; 131 hiteles jele azonban csak az, ha
7. a családban már tülöl a kifejlődött anya és a többi királyi 

bölcsőket még sem engedik elrombolni a méhek.132
K ülső je le i a bekövetkezendő rajzásnak:

1. Ha a méhek a kelő herefiasítás födeleit dobálják ki a lakás
ból,133 vagy épen, ha a szabadban is mutatkoznak már herék.134

2. Ila a méhek a nap melegebb óráiban lakásaik elé kifeküsz- 
nek,B sőt kintfekvésük állandó és még a gyűjtés folyamában sem 
oszlanak szét.130

3. Ha a méhek nehány, többé-kevésbbé fejlődött álczát vonszol
nak ki, jeléül, hogy anyabölcsőket alakítanak, a minél a szomszédos 
sejteket ki kell üríteni ők.137

4. Ha nyomozó méheket veszünk észre, szállást keresve a raj 
számára.13* 139

139 Selioltisz mint 134 * alatt.
130 Spitzner: IíorbbBchl 111. Au fi 145 1., Selioltisz B. Z. 1817. 70 1., Dzierzon 

Bl'reund 1855. 140 1., Bcrlépsch u. Vogel Die Bzucht 1875.1191., Yogel: DieHgbiene 
1880. 304 1. és L. Huber: Die neue níitzl. Bzucht X. Autl. 197 1.

131 Kirsten: Yollst. Handb. d. Bzucht V. Auíl. 116 1.
133 Berlepsoh: Die Biene Itl. 447 1.
133 Janscha : Vollst. Lehre v. d. Bzucht 46 1. és Kontor J. A mellekről II. 167 1.
134 A. G. Schirach: Bayerisch. Bmeister 1770. 72 1. és Christ Wörterbuch 

1807. 306 1.
135 Ehrenfels: Die Bzucht 1829. 240 1. és Fuckcl: Meíne Bzucht II. Autl. 93 1. 

Az a jel, mely leggyakrabban csal, bár mily nagy tömegben feküdnének is kint a 
méhek, sőt épen ekkor a legmegbízhatatlanabb; nagyobb valószínűséggel várha
tunk rajt oly kaptárukból, a melyeken bár csekélyebb számban feküsznek ki, de 
nem terűinek szét annyira a méhek és még megbízhatóbb a jel, ha nehány ujj
nyival a röpülő lyuk előtt vagy fölött félhold alakban helyezkednek el, 1. Itlop- 
fleisch u. Kürschner Die Biene u. d. Bzucht 286 1. és Rothe Korbbzucht III. Autl. 
174 1.

130 Selioltisz B. Z. 1847. 77 1. és Kleinc: Die Biene u. i. Zucht II. Autl. 44 1.
131 Stöhr B. Z. 1853. 113—114 1.
138 L. már föntebb X. 1. 12 * alatt, valamint Selioltisz B. Z. 1847. 77 1., dr. Ma- 

gerstedt: Dér prakt. Bvater III. 3731., Berlepsch: Die Biene 111.4461., úgy L. Huber, 
Die neue níitzl. Bzucht X. Autl. 197 1. és megjelelve a szálláskereső méheket, meg
tudhatjuk azt is, hogy melyik kaptárból valók.
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5. Ha a külső munkálatokban fokozott tevékenységet fejtenek 
ki,139 vagy

6. Ha igen türelmesek a méhek.140
Közelebbi jelek, a melyekből a rajnak már aznapi kivonulására 

következtethetünk:
7. Ha a herék már a délelőtti órákban röpködnek.141
8. Ha a kint fekvő méhek d. e. 9— 10 órától kezdve szaporodnak 

és változkodva majd sűrű tömegbe, majd kisebb-nagyobb csopor
tokba húzódnak össze vagy fürt alakjában csüngve alá, úgynevezett 
szakállat eresztenek.143

9. Ha a méhek állomásuk közelében faleveleken, növényeken és 
általában oly tárgyakon telepesznek meg, a melyeken semmi gyűjteni 
való nincsen és sokáig időznek rajtuk.143

10. Ha a méhek járása — összehasonlítva a többiekkel — ren
detlen, nevezetesen hirtelen megcsökken,144 vagy a kiröpülők egyet 
fordulva a levegőben, visszatérnek, majd mintha játékot akarnának 
kezdeni, de ismét visszahúzódnak.145

11. Ha a gyűjtésből hazatérők nem sietnek a kaptárba, hogy ter
heiket letegyék, hanem a kint fekvők közé vegyülnek, vagy ha be
mennek is, újból kihúzódnak. g

130 Saját megfigyelésem.
110 Janscha : Abhandl. v. Schwiirmen d. B. 42 1., Toltly: Kúráé Anlcitg. stb. 

79 1., Szuhánvi J. Szorg. méhész 1795. 20 1. és Kontor J. A ínéhekről II. 170 1.
141 Janscha: Vollst. Lehre v. d. Bzucht 48 I., Spitzner Kritische Oesch. Bd.

II. 267 1., Toldy: Kurze Anlcitg. 79 1., Szuhányi J. Szorg. méhész 20 1., Kontor J. A 
méhekről II. 169 1. Kató P. A méhtart. ni. 164., Fuckel: Meine Bzucht II. Auíl. 93 1., 
és L. Huber: Die neue iratát. Bzucht X. Auíl. 197 1.

14i Már Schroth : Die rochte Bienenkunst 1660. 2231., Fuckel: Meine Bzucht
II. Auíl. 93 1., Scliollisz B. Z. 1817. 76—77 1., K iéiig  Die Biene u. i. Zucht II. Auíl. 
43—44 1. és L. Huber: Die neue nützl. Bzucht X. Auíl. 197 I.

143 Saját tapasztalásom, igen meghízható jel.
144 Schroth: Die rechte Bienenkunst 1660. 223 1., Th. 'Wildmann Abhandl. v. 

Wart d. B. 1769. 12 1., Sehirach: Bayer. Bienenmeíster 1770. 73 1., J. Ch. Hirsch: 
Die Bzucht 1773. 77 1., Krimiig Das Wescntl. d. Bgesch. u. Bzucht 1774. 166., Neid- 
hart: Prakt. vollst. Auszug. 1774. 110—111 1., Janscha: Vollst. Lehre etc. 1775 46 1. 
Sickler: Die Bzucht Th. II. 1809. 104 1., Kontor J. A ^éhekről II. 167 1., Herwig 
Monatsblatt 1840. 126 1., Fuckel: Meine Bzucht II. Auíf.*&3;L. Bothe Korbbzucht
III. 174 1., Oetlel: Klaus IV. Anti. 91 I., Vogel: Bie Hgbieue 1880. 304 í.csL.Huber: 
Die neue nützl. Bzucht X. Aufl. 197 1.

145 Schroth: Rechte Bkunst 1660 223 1., Sehirach: Bayer. Bmcister 73 1., 
J. Ch. Hirsch: Die Bzucht 77 1., úgy Herwig és Oetlel, mint 144 * alatt.

146 Christ Anveisung z. Bzucht 1809. 165 — 166 1. Kontor J. A méhekről II. 
169 1., Sickler Die Bzucht Th. II. 1809. 105 1., Scliollisz B. Z. 1847. 77 1., dr. Mager- 
stedt: Dér prakt. Bvater III. 351 1. Oetlel, mint 144 * alatt, Demeter J. Útmutatás 
481., Kleine; Die Biene u. i. Zucht II. Aufl. 44 1., Berlepsch Die Biene III. 446 1., 
Vogel Die Hgbiene 304 1, és L. Huber, mint 144 * alatt.



12. Ha a kint fekvő méhek igen nyugtalanok, nevezetesen csáp
jaikat, szemeiket tisztogatják (mosakodnak), vagy rázogatják magu
kat ; körben forognak, hátsó lábaikra ágaskodva szökdelnek vagy 
párosán összefog'ódzva, mintegy tánezot járnak és egyéb szokatlan 
játékot űznek.147

13. Ha a lakásban nagy siirgölődés és vékony ágacskák tördelé
séhez hasonló, pattogó hangokkal kíséri tevékenység keletkezik.143

14. Ha a méhek majd egyenként, majd többesben sietve jönnek 
ki a kaptárból és élénk hanggal való rövid felröpülés után vagy a 
nélküli a kint fekvők fölött szárnyaikat rázogatva ide-oda szaladoz
nak; majd befurakodnak a méhek közé, majd ismét a felszínre jönnek 
.és végre visszasietnek a lakásba.143

A raj megindúlásának legközelebbi jele :
15. Ha a kint fekvő méhek között hirtelen mozgalom támad, 

megbontják a tömeget s inig a túlnyomó többség sietve a kaptárba 
húzódik,170 a kint maradtak czéltalanűl szaladoznak; a röpülő lyuk 
az egyik pillanatban üres, a másikban tele van méhekkel; belül min
den fel van fordulva, a méhek vaktában szaladoznak, vagy nekiesve 
a nyitva álló mézes sejteknek, mohón szörpölnek belőlük.

Kividről most már megkezdődik a raj indulását megelőző játék, 
élénk csengő hanggal, egyelőre csak a röpülő lyuk előtt, azonban 
mindegyre terjeszkedik és egy-egy virágporral megrakodott méh is 
vegyül bele, mire aztán megindul az általános kivonulás.161

Igen természetes, hogy mindezek a jelek és még hozzá ugyan
ebben a sorrendben is, a legritkább esetben következnek b e ; néha 
kevesebb, néha több jel egészen elmarad és a raj mégis megjelenik ; 
sőt b. Bőse írja, hogy 1857-ben a rajzásnak minden jele kimaradt, még 
heréket sem neveltek a méhek; úgy vonultak g  a rajok, mintha füsttel 117

117 Spitzner Kritisehe Gesch. Bd. II. 185—186 1., Sicklcr Die Bzuclit Th. II. 
180!). 106 1., Koutor J. A méhekről II. 170 1., Spitzner szerint egészen biztos (gewiss) 
jel, Rorbbzuehl III. 163 1.

148 Janschn Vollst. Lehre 49 1. Kondor J. mint 147 * és dr. Magerstedt: Dér 
prald. Bvater III. 252 1.

141 J. Ricm u. Werner: Dér prakt. Bvater 1798. 53 1., Christ Wörterbuch 
1807. 306 1., Scholtisz B. Z. 1847. 77 1. Kiélne, mint 140 *, Oettel Klaus IV. Auíl. 
91—92 1. és L. Huber, mint 144 * alatt.

130 L. Schmidt: Dcr Bienenbau i. Körben 1768. 50 1., Ehrenfcls: Die Bzucht 
1829. 240 1., Berlepsch Die Biene III 447 és Vogel: Die IIgbiene 1880. 304 1.

i , ;131 L. Janscha: Abhandl. v Schwfirm d. Biene 1771. 35—47 1., Toldy: Kurze 
Anleitg. 87—88 1., Kontor J. A méhekről II. 166—171 1. és Scholtisz B. Z. 1847. 69— 
71 és 76-77 1.
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kergették volna őket ki a kaptárukból;162 csak az utolsó jel az, mely 
ritkán marad el cs ritkára szokott csalni.

Utórajokat várhatunk, ha népesebb kaptáruk gyenge első rajokat 
adnak ; különben pedig jóformán megbízható jele az utórajzásnak, ha 
az anyák szóváltást kezdenek,163 a mi este legélénkebb és néhány lépés
nyi távolságban is hallható ; minél rövidebb időközökkel és minél han
gosabban felelgetnek egymásnak az anyák, annál bizonyosabb a raj.1*

Ha a tülölő hangok a lakásnak hol egyik, hol másik pontjáról, 
hol erősebben, hol gyengébben hallatszanak : jele, hogy az anya na
gyon nyugtalan és helyét minduntalan cserélgeti; ha pedig a lakás 
több pontjáról, majd egymás után, majd egyszerre 2■—3 vagy több 
trónkövetelő is hallatja kvakogását: a raj kivonulása nem fog so-' 
káig késni.

A megindűlás legközelebbi jele, ha a sípoló hangok elhallgatnak, 
de a kvakogás egyre tart; a méhek igen nyugtalanok, több ízben já
tékot kezdenek és beszüntetik azt; néha oly seregesen tolulnak ki a 
röpülő lyukból, hogy azt hinnénk, már indúl a raj, de a következő 
perezben ismét visszahúzódnak; gyakran kijön az anya is és nyugta- 
lanúl szaladgál a méhek között, azonban egyet gondolva, visszafut a 
kaptárba. H

így tart a játék néha íjj óráig vagy tovább is, mig a kivomilás 
megindul, a minél gyakran az elsők között van az anya, de megesik, 
hogy csak akkor kel szárnyakra, midőn már javában megy a raj. 132 133

13213. Z. 1858. 178 1.
i5s Hogy az anyák feleselése biztos jele volna az utórajzásnak, — így Ghrist 

Anweisung z. Bzucht 1809. 163 1., Unhoch: Anweisung z, w. Kenntn. d. B. Th. II. 
50 1., Rothe: Korbbzucht III. Aull. 170 1., Kwiatkovvski: Die prakt. Bwirth III. Autl. 
18—19 1. és T. W. Cowan : Führer d. Kngl. Bzücliters, Deutsch v. T. Kelten 1891. 
14 1., vagy épen hogy már más napra várhatnánk a rajt, így Bronmiwich Geübt. 
Bienenwarter 1785. 15 1, Uzdi P. Tapaszt, méh. gazda 1835. 44 1., sőt Grand M. is: 
Méhészeti Lpk. 1884. 221 1. és Méhészeti előadások — külön lenyomat -  1884.18— 
19 1. — az tévedés; mert néha 5—6 napig tart a szóváltás és a raj még sem indul, 
1. Berlepsch Die Biene III. 442 I.; Bőse írja, hogy nála 1857-ben 11 napig feleseltek 
az anyák, a nélkül, hogy megrajzolt volna a család B. Z. 1857. 277 1., nálam pedig 
1883-ban 13 napig tartott a concert és a raj mégis elntajjadt. A dolog úgy áll, hogy 
az anyák feleselése nélkül utóraj nem várható, de csupán ebből még sem lehet 
határozottan rajra számítani.

131 Berlepsch Die Biene III. 447 1.
133 Spitzner szerint, ha a méheknek nincs nagy kedvek a rajzásra, néha 

lábánál fogva tartják vissza az anyát, a mi gyakran életébe kerül, sőt a méhek között 
is valóságos polgárháborút idézhet elő s a különböző pártok kímélet nélkül gyil
kolják egymást. L. Kritisehe Gesch. Bd. 11. 268—269 1., a mi azonban legalább is 
nagy ritkaság.



Megtörténik, hogy az anya felröpülj de ismét visszatér, a mi 
azonban — ha ugyan gyorsan nem menekül — többnyire életébe 
kerül, meri a legérettebb infánsnő ilyenkor már elfoglalta a trónt és 
versenytársnőt nem tűr.

Ez az oka, hogy a visszavonult utórajok vagy egy pár perez 
múlva ismét útban vannak, vagy az napról, sőt gyakran végkép elma
radnak ; ha pedig a következő napokban még adna rajta család, más 
anya vezeti ki azt; ily esetben újból kezdődik a feleselés és eltarthat156 
a rajzás mindaddig, a mig csak több anya van a családban.

Napjainkban természetesen kérdés tárgyát sem képezheti, hogy 
kitől erednek a sípoló és kitől a kvákogó hangok, sőt az előbbire 
nézve tisztában volt a méhész-világ régóta; de,hogy ki, vagy mi kva- 
kog a kaptáraidban hol itt, hol ott, néha több ponton is, az találgatá
sok tárgya volt sokáig.

Némelyek azt hitték és nincs még 50 éve, hogy nekem is úgy 
magyarázta meg a dolgot egy öreg méhész, hogy egy kis zöld béka 
van a kaptárban és ez kényszeríti kvakogásával a méhek®, hogy ki- 
rajozzanak 157 * és hogy hosszadalmas ne legyek, ugyanabban az időben 
Panse is azt tartotta, hogy a párosodásiba vágyó nő sípoló hangjára 
jelentkeznek kvakogásukkal a hímek.168

Pedig innen-onnan 80 éve, hogy Knauff — a ki temérdek fiatal 
anyát nevelt apró üvegszekrényekben — megállapította, hogy a kva- 
kogó hangok a még bölcsőikben tartózkodó fiatal anyáktól erednek,159 
a mit azonban — úgy látszik — nem sokan olvastak, mert csak akkor 
került köztudomásra a dolog, midőn mások is meggyőződvén róla, 
a nyilvánosság elé hozták azt.1C0

A hangok jelentősége iránt azonban még most is eltérők a véle
mények.

Hogy a vékony sípoló hanggal nem a fiatal infánsnő kér enge- 
delmet anyjától, az öreg királynőtől, hogy a rajjal kivonúlva, világot 
próbálhasson, — a kvakogó hangokkal pedig nem az öreg anya adja

156 Spitzner Kritische Gescli. Bd. TI. 190 1.
wValőszínűleg innét nőtte ki magát az a mese is, hogy a méhek elhagyják 

lakásukat, ha béka van alatta, 1. J. Grüwel’s Bandenburg. Bienenkunst 1761. 262— 
263 1. és Erdélyi méhecske 1785. 66 1.

138 B. Z. 1845. 123 1.
139 L. Behandlung d. Bienen II. Autl. Jena 1819. 263 1.
lco így Ritter: Die Lehre v. d. Bienen 1831.76 1., Gundelach: Naturgesch. 

73—74 1., Silsz B. Z. 1847. 111 1., Berlepsch B. Z. 1854. 19—20 1., Busch Die Hgbiene 
115—116 1. és Dzierzon B. Z, 1854. 87 1.
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ehhez beleegyezését161— az bizonyos; minden egyéb csak többé- 
lcevésbbé valószínű találgatás.

A kevésbbé valószinűek közé tartozik mindjárt az, a mit a leg
többen hisznek, hogy t. i. a sípoló hangok felhívás gyanánt szolgálnak 
a rajzásra,103 mert az anyák más alkalmakkal is szoktak tfttölni.

így már régóta és újabban is sokan hallották az anyát sípolni 
a méhekkel véghezvitt erőszakos műveletek, nevezetesen rajok kido- 
bolása vagy egyesítése, sőt a kap tárak elcserélése alkalmával i s ; 100 
Christ gyakran hallotta az anyákat szólani, midőn a mézharmatokból 
gazdagon mézeltek a m éhek ;104 Gundelachnál megszólalt az anya, 
midőn idegen méheket érzett maga k örű i;100 Dzierzonnál, midőn egy 
félig megdermedt család a meleg szobában feleszmélt; 1110 Dönhoffnál, 
midőn egy éji elkülönítés után családjába visszabocsátotta azt;107Dob- 
bratznál, midőn a nap reásütött;108 Vogel pedig hallotta a fiatal anyát 
tütölni, midőn a feles trónkövetelők kiirtása alkalmával a kaptáron 
kivűl megfogták a méhek,100 pedig a felsorolt esetekben alig gondol
hatott az anya rajzásra.

Valószínűbbnek látszik, hogy az anya ezzel akarja megnyerni és 
maga körül csoportosítani a méheket.175

Kizárólagos értelme azonban ez sem lehet e hangoknak, mert 
az anyák sípolnak olyankor is, midőn méheket nem látnak maguk 
körül; nevezetesen — mint tudjuk — Herwignek is kezében szólalt 
meg az anya,171 a minek bizonyára más jelentősége volt.

na [gy M. C. Höfler’s Bzucht VI. Aufl. 1753. 223 1., Th. Wildniaiui: Abhandl. 
v. Wart. (1. Bicnen 1769. Itt —111 1., úgy Angliai méheskert 1781. 65 1.

,w Spítzíler: Kritische Gcsch. Bd. II. 29—32‘ 1., Korbjnzucht 111. Anti. 56 I,, 
Christ: Amveisiing z. Bzucht 1809. 5—6 1. * alatt, dr. C. N. A. Iloycr: Grundzüge d. 
auf Nat. u. Erfahr. gegr. Bzucht 1835. 34 1. és Graiul M. is A magyar méh 1877. 91.

163 L. J. L. Ewald Hand u. Hausbuch f. Biirger u. Landleute 1795. 172 1., 
Christ: Vörlcrbuch 1807. 112 1., Stohr B. Z. 1846. 112-113 1., Valló J. B. Z. 1886. 
172 1., Ilochberger ugyanott 173 1., és én magam is legalább százszor hallottam az 
anyát hasonló esetekben tütölni.

164 Anweisung z. Bzucht 1809. 6 1.
“V' Nachtrag z. Nat. Gesch. 30 1. ugyanígy Jahne'B.iZ. 1848. 94—95 1.
106 B. Z. 1854. 87 és 246 1.
1GI B. Z. 1858. 133 1., ugyanezt tapasztalta löbb ízben Vogel is B. Z. 1886. 1631. 
186 B. Z. 1888. 71 1.
185 B. Z. 1886. 161—162 1.
1,0 Gundelach: Naturgesch. 78 I. és Nachtrag 29—30 1., Busch B. Z. 1849. 

125 1., Dzierzon Biencnfrd. 1854. 42 1., D. Tinim: Die Biene II. Aull. 3 1., úgy Ilil- 
bert I. A magyar méh 1889. 100—101 1.

111 L. III. 6. 114 * alatt



Legvalószínűbb pedig, hogy a tütölésnek nincs is valami kizá
rólagos értelme, hanem általában kedélyállapolnknak, érzelmeiknek, 
indulataiknak szoktak azzal az anyák kifejezést adni; 172 a körülmé
nyekhez képest tehát örömüket, vágyukat, meglepetésüket, félelmüket, 
midőn pedig versenytársnőket éreznek maguk mellett, gyűlöletüket és 
bosszúvágyukat nyilvánítják vele.173

Ugyanez a jelentősége a bölcsőikben fekvő fiatal infánsnők kva- 
kogásának is, a mi különben a tiitöléstől csak annyiban különbözik, 
hogy a zárt bölcsőben kevesebb levegőhöz juthat a rovar és így csak 
rövidebb hangokat adhat, melyek a rossz hangvezető viaszfalon nem 
is élesen, hanem tompa nyögésképen hallatszanak át.174

Straube azonosnak tartja a kvakogást az újszülöttek önkényte
len hangkitörésével, mely öntudatlan keresését jelenti valaminek, a mi 
az állatnak hiányzik ; 175 a jelek azonban arra vallanak, hogy e han
gok nagyon is öntudatosak, mert a kifejlett infánsnő feleletet vár reájuk 
és ha nem kap, felfogja annak jelentőségét is, mert kiszáll bölcsőjéből; 
ha azonban a már szabadon levő anya tütölve felel neki vissza, tudja 
azt is, hogy börtönében kell maradnia.170

Szükséges is, hogy ez így legyen, különben a legnagyobb zava
rok keletkezhetnének a családban, sőt igen gyakori eset volna, hogy 
a fiatal anyák tájékozatlanül hagyván el bölcsőiket, vagy egymást ölnék 
meg vagy megölnék mindnyájokat a pártokra szakadt méhek.

Végre csak röviden legyen megjegyezve, hogy tévedés az is, 
mintha csak a fiatal anyák tütölnének,177 sőt hogy oly jel volna ez, a 
melyből biztos a következtetés, hogy az anya termékenyűlve nincsen,1,8 
mert szólanak az öreg termékeny anyák is, a minek föntebb már nem
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így úr. Dönhoff B. Z. 1858. 133 1.
1,3 így Spitzner Kritischc Gesch. Bd. II. 27 1.1 Kettembeil: Magaz. Bzucht II. 

Au 11. 41—42 1., Dzierzon Bfreund 1854. 36 1. és B. Z. 1854. 87 1., Bcrlepsch B. Z. 1854. 
20—21 1., Vogel: Die Hgbiene 1880 302 I. és L. Huber: Die neue nützl. Bzucht X. 
AuII. 5 I.

171 így Gundelach Naturgesch. 79 1., Berlepsch B. Z. 1854. 20—21 1. és Die 
Biene III. 455 1., Vogel B. Z. 188ÍS. 161 1,, Dr. Reclam pedig kísérletileg is igazolta 
ezt, 1. Kosmos 1858 III. sz.

113 B. Z. 1854. 164-165 és 235—237 1.
"« L. föntebb SI *.
171 így Spitzner: Kritische Gesch. Bd. 11. 27 1., úgy Busch B. Z. 1846 33 1., 

Ziwansky Kurze Anleitg. z. Bzucht 1873. 21 1., dr. Rodiczky J. Elm. és gyakori, 
méhészet I. köt. 28 I., Baist B. Z. 1887. 6 1. stb.

1,0 Ezzel kifogásolták a Dzierzon által szétküldött olasz anyákat is, 1. B. Z. 
1854. 246 1. és 1886. 38 1., úgy L. Huber B. Z. 1886. 121—123 1.

59



egy esetéről hallottunk ; 179 sőt szólanak nem egyszer a rajzás folya
mában is, ha az első rajok kivonulását akadályozván az időjárás, a 
fejlődő trónkövetelők által fenyegetve érzik magukat; 180 mi több, 
Supersaxo állítja, hogy bármikor megszólalásra bírhatjuk az anyát, ha 
a családot füsttel erősen megzavarjuk és hogy így sokszor rövid úton 
meg lehet tudni, váljon csakugyan anyátlan-e valamely, e gyanú alatt 
álló kaptár.181 *

A való csak az, hogy a termékeny anyák hangja gyengébb és 
mélyebb,132 mert megtelt petefészkeik az altest légedényeire nyomást 
gyakorolván, működésük nem egészen szabad.183

5 .  A  r a j z á s n á l  f e l m e r ü l ő  r e n d e l l e n e s s é g e k .

Az eddig előadottakban úgy mutattuk be a méhek családi meg
oszlását, a mint annak szabályszerűleg történnie kell; a rajzás azon
ban nem mindig folyik le szabályosan, sőt a rendellenességek nem 
is tartoznak a ritkaságok közé.

A mi leggyakrabban történik, az, hogy az öreg anya a királyi 
bölcsők betöltése után vagy általában az első raj kivonulása előtt meg
hal, vagy a mi a gyakorlatban szintén előfordul, szándékosan fosztalik 
meg tőle a család.

Ez természetesen nem akadályozza, hogy az erre már előkészűlt 
családok a rajt elbocsássák; minthogy azonban anyjuk nincsen, be 
kell várniok, míg az elsőszülött infánsnő bölcsőjét elhagyja, a mivel 
nem csak 6—8 napot késik a raj, hanem — épen úgy, mint az utó- 
rajoknak — anyja is fiatal; megjelenésüket pedig hasonlóképen a fiatal 
trónkövetelők szóváltása előzi meg, minélfogva a gyakorlatban éneklő 
vagy sípos első rajoknak neveztetnek.

Ámde ez csak névleges megkülönböztetés, mert efféle rajok a 
közönséges utórajoktól semmiben sem különböznek, még népességük 
tekintetében sem, sőt néha épen gyöngébbek ezeknél, mert ha a ter

179 l . 103—168 * úgy Stern B. Z. 1849. 15 1., Busch Die Hgbiene 115—116 1., 
Berlepsch Die Biene III. 457 1., Fritzsche B. Z. 1886. 172 M lzierzon után Méhészeti 
Lpk. 1887. 159-160 1. és C. Nutz B. Z. 1887. 112—113 I.

m L. M. C. Höfler’s Bzucht VI. Aufl. 1753. 222 -223 L, ,1. R. Schubart’s Nützl. 
u. griindl. Bbuch 105 1., Janscha: Vollst. Lelne ele. 1755. 41 1., Kiss J. Népszerű 
méhész Kv. 48 1., Dzierzon B. Z. 1852. 121 I., L. Huber B. Z. 1857. 155 1., Berlepsch
Die Biene III. 442 1., Vogel B. Z. 1886. 163 1. és J. Neumann B. Z. 1887. 107 1.

isi B. Z. 1853. 60 1.
183 Már Janscha Vollst. Lehre 41 1.
is* Treíil B. Z. 1886. 213-245 I., Vogel B. Z. 1886. 163-1641., úgy Baist. B. Z.

1887. 6 1.
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mékeny anya a természetes első raj kivonúlását nem sokkal megelő
zőleg veszett el, a hozzá szokott méhek nem igen hajlandók a fiatal 
anyához csatlakozni.18*

Az éneklő első rajokat köveLheti több raj is és pedig oly idő
rendben, mint a rendes másodraj kivonulása után a harmad-, negyed 
stb. rajok szoktak megjelenni.135

Ugyanígy folyik le a rajzás, ha az első rajjal kivonult öreg anya 
elhull vagy bármi módon elvesz; ily esetekben ugyanis, az anyátlanul 
maradt méhek visszatérnek otthonukba és bevárván az elsőszülött 
infánsnő kifejlődését, azzal rajzanak ki újból.

A banátusi méhek állítólag rendesen így rajzanak,184 185 186 a mi — ha 
ugyan igazolná magát — alig volna másképen magyarázható, mint 
úgy, hogy a rajzás oly rögtönös elhatározással történik, hogy a peték 
fejlődése megelőzőleg nem korlátoztatván, a nehézkes anya nem bir 
kitérni az időközben kifejlődött első szülött infánsnő elől, — a mi ter
mészetesen életébe kerül.187 188

Ritkább esetképen megtörténik azonban az is. hogy az öreg anya 
koránál, nehézkességénél fogva nem bir vagy bármi oknál fogva nem 
akar otthonától megválni, hanem bevárván az első szülött kifejlődését, 
azt kényszeríti, hogy előle kitérjen ; sőt megrajozhatik a család másod
szor és harmadszor is, a nélkül, hogy az öreg anya kimozdúlna.133

Ily rajok kivonúlását — épen úgy, mint az éneklő első rajokét — 
az anyák feleselése előzi meg; külső jelekből meg sem is különböztet
hetők egymástól; csak ha a lerajzolt családot nehány nap múlva tüze
tes belvizsgálat alá vesszük és meggyőződünk róla, hogy a petézés 
meg nem szűnt: jöhetünk rá, hogy a rendellenes rajzásnak ily esete 
forog fönn.

184 * Spitzner : Kritische Gesch. Bd. II. 183 1., úgy Korbbzn elitül. Aufl. 156— 
157 1. és Gravenhorst: Dér prakt. Iraker III. Aufl. 81 1.

187 Valószínűleg így rajzott meg az a kaptár is, melytől Chabiesovszkv 
1799-ben a 2-od rajt már más nap, a 3-ad rajt pedig negyednapon kapta meg, a 
mit oly különösnek talált, hogy érdemesnek tartotta a feljegyzésre, 1. Apiarius 
syst. 63 1.

186 L. V. 4. 183 *
187 így Szensz J. A magyar méh 1880. 141—144 1. Kár, hogy az állítás sem 

be nem bizonyíttatott, sem pedig — ha ugyan tévedés volna a dologban — hatá
rozottan meg nem czáfoltatott.

188 L. Dzierzon B. Z. 1848. 14 1. És bizonyára fordultak elő ily esetek másfelé 
is, csakhogy megáliapíttatlanúl maradtak; így az is, melyben Spitzner 1793-ban 
ugyanabból a kaptárból júniusban 5 és augusztusban ismét 1 rajt kapott, Kritisch. 
Gescli. Bd. II. 187 1. — csak ezen az alapon magyarázható meg, mert amely kaptár 
júniusban elveszti termékeny anyját és 5 rajt ad, augusztusig nem népesedhetik 
meg annyira, hogy ismét rajozhasson.

51*
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Miflhogy azonban a méhek nem örömest hagyják el termékeny 
anyjukat: ha népes kaptárak igen gyenge első rajokat adnak, mindig 
gyanús a dolog és érdemes utána nézni, hogy váljon nem maradt-e 
vissza az öreg anya a családban.

Evek előtt nálam is merült fel két ily eset, legalább én azt hittem, 
hogy ilyenek, de csak az egyiknél bizonyult következtetésem helyes
nek ; a másikra nézve csalatkoztam ; mivel azonban ez a rajzás is sza
bálytalan volt, helyén van, hogy részletesebben szóljak róla.

1880-ban történt, hogy egy népesebb kaptárból, mely huzamosan 
készülődött a rajzásra,igen sok méh csatlakozott a gyengébb szomszéd
hoz, úgy, hogy rövid pár nap alatt mind a kettő egyenlően népes volt.

Vagy 9 nap múlva megindult a raj abból a kaptárból, a melyből 
régen vártam azt és a melytől a szomszéd is népének nagyrészét nyerte; 
én a közelben állottam és meg sem lepett, hogy midőn javában ment 
a szomszédból is megindúlt az.

A méhek összeszállottak és a raj igen nagy vo lt; midőn azonban 
szét akartam választani, csak egy anyát találtam benne, tehát egy kap
tárba fogtam be azt.

Bosszankodva a dolog fölött, megvizsgáltam mind a két lerajzott 
kaptárt; az elsőben sok fiúsítást és 17 királyi bölcsőt, anyát azonban 
nem találtam, — ez tehát rendes rajt adott; a másodikban sok méz, 
kevés hasítás, de egyetlen anyabölcső sem volt. Ebben sem ütköztem 
meg, azt gondolván, hogy a rajzó szomszéd által indíttatva, rögtönö
zött rajt adott, a mi — mint látni fogjuk — szintén megtörténik ; midőn 
azonban kivettem az utolsó keret lépet, nem csekély meglepetésemre 
megtaláltam rajta az anyát, — következőleg ez a kaptár nem rajzolt.

Mi történt tehát? Ha legalább egy kiürült anyabölcsőt találok, fel
tételezhettem volna, hogy az öreg anya kiszorította a fiatalt, a mely 
talán a raj kivonulásánál elhullott; sőt ha a kaptárban több a hasítás, 
gondolhattam volna azt is. hogy kél anyja volt a családnak s míg az 
egyik kirajzott, a másik visszamaradt, mert erre is vannak példák ; lá!) 
a jelek után ítélve azonban nem történhetett más, mint, hogy a hozzá 
szegődött idegenek elhagyták a kaptárt és a saját családjuk által adott 
rajhoz csatlakoztak, a mit rajtam kívül már többen tapasztaltak.19"

Kevésbbé ritka eset, hogy az utórajzás folyamában a hatal infáns
nők nem akarnak trónjuktól megválni s a kivonuló rajhoz más anya

•*>L. Dzierzon B. Z. 1884. 194 1., Baist B. Z. 1889. 194 1. és Rathelf B. Z. 1890.
230 1.

100 L. Már J. R. Scliubart’s' Niitzl. u, grandi. Bbuch 1754. 129—130 1., Spitz- 
ner : Kritische Gesch. Bd. II. 190—191 1. és dr. Magersledt: Dér prakt. Bvater III. 
Auíl. 86—87 1.



csatlakozik, mely a zavarban észrevétetlenűl hagyta el bölcsőjét; a 
méhek azonban nem ismervén fel benne anyjukat, csakhamar nyug
talankodni kezdenek és megölvén vagy magára hagyván az isme
retlen anyát, visszavonulnak lakásukba.191

Az pedig épen gyakori dolog, hogy a rajzás minden előkészület 
nélkül, vagyis rögtönzött elhatározással történik.

A méhek csoportos tenyésztésénél ugyanis a kivonuló rajok hangja 
oly izgatólag és csábítólag hathat a szomszédos népes kaptárukra, hogy 
minden előjelek és a nélkül, hogy fiatal anyák neveléséhez készültek 
volna, rögtönös mozgalom keletkezik a méhek között, mely egyre 
nagyobb lesz, mígjátékba megy át és ezzel kivonul a raj is ;10a sőt már a 
röpködő méhek élesen csengőhangja is rögtönzött rajzásra bírhat oly 
családokat, a melyek különben csak napokkal később rajzottak volna,103 193

Ugyancsak rögtönösen megr aj ózhatnak a méhek, ha a hőség oly 
magas fokra hág a kaptárban, hogy a népségnek és anyának egyaránt 
elviselhetetlen az,194 — nálam pedig volt rá példa, hogy nagyobb fel- 
háborítás következtében is rögtönözve vonult ki a raj.195 196

És hány ily eset marad megállapíttatlanul! néha sorjában egymás 
után rajzanak a szomszédos kaptárak és nem is gondolunk rá, hogy 
a rajok nagyrésze rögtönzött, pedig ha a kaptárakba néznénk, meg
győződnénk róla, hogy rajzottak oly családok is, a melyek, ha szom
szédjaik példája nem csábítja arra, talán csak 3—4 nap múlva bocsáj- 
tották volna el a rajt.

Végre pedig rögtönzött rajok keletkezhetnek, ha meganyátlano- 
dolt rajok népe veti magát valamely kaptárra,1"  vagy idegen anya

191 L. Gundelach Naturgesch. 80—81 1. Az utórajok meggyöngülésének vagy 
feloszlásának oka többnyire ez és Igyanezen az alapon magyarázandó meg az is, 
hogy a több anyával kivonult, bár külön csoportokban megtelepedett utórajokat 
igen nehéz külön családokban megtartani, mert a letelepedésnél meg nem oszol
nak a méhek úgy, hogy minden anya körűi saját párthívei csoportosulnának, 
mindazok pedig, a melyek idegent látnak az anyában, elhagyják azt, — 1. Spitzner 
Ivritische Gesch. Bd. II. 280 1. — sőt, ha a beszedésnél egyesíttetnek, az a párt, 
melynek anyja leöletett, nem ritkán kiköltözik még a lakásból is.

199 L. Herwig Monatsblalt 1840.126 1, Dzierzon B. Z. 1857 22 1., Oettel: Klaus 
IV. Aufl. 93 1. és Berlepsch Die Biene III. 443 1.

193 L. VIII. 2. 132 *, úgy föntebb 93 * és L. Huber: Die neue niitzl. Bzucht X. 
Aull. 202 1.

194 Már J. R. Schubart’s Niitzl. u. gründl. Bbuch 1754. 109—110 1., Jahne 
B. Z. 1846. 55 1., úgy Dzierzon B. Z. 1851. 11 1. és 1855. 51 1.

1B» És tapasztalták ezt Spitzner Korbbzucht III. 117 1., Scholtisz B. Z. 1847. 
70 1. és Oettel : Klaus IV. Aull. 93 1.

196 Klopfleisch u. Kiirschner: Die Biene u. d. Bzucht273—2741. Oettel: Klaus 
IV. Aull. 93 1., sőt Kflhne F. egy esetet közöl, melyben azért rajzott meg egy 6 na-



hatol a családba,197 feltéve természetesen, hogy a kaptár népes és raj
zásra hajlandó.

A rögtönzött rajok legfölebb csak annyiban különböznek a ren
des első rajoktól, hogy valamivel gyengébbek ; az utórajzás azonban 
más időrendben folyik le, sőt esetről-esetre is különböző lehet. Ha 
ugyanis a családnak már voltak betöltött anyabölcsői, úgy a 2-odraj 
— a fiatal infánsnők fejlődéséhez képest — 3, 4, 5 nappal esik későbbre, 
ha azonban csak a raj kivonulása után alakítottak anyabölcsőket a 
méhek, úgy a másodraj 13 —14-ik nap előtt nem várható, a netán még 
következő rajok pedig valamivel rövidebb időközökben jelennek meg, 
mint a rendes rajzás folyamában a harmad-, negyed- stb. rajok, de 
azért elhúzódliatik a rajzás a 22—23-ik napig, sőt tovább is.198

Hogy az utórajoknak gyakran több anyjuk van, azt már tudjuk; 
a másodrajoknál ugyan nem épen gyakori eset ez, a harmad-, negyed
rajokban azonban lehet 7—8 anya,199 sőt Spitzner 1792-ben egy utó
rajban 21 anyát talált;200 kivételesen azonban lehet több anya az első 
rajokban is.

Nevezetesen megtörténhetik ez, ha az idő huzamosabban hát
ráltatja a raj kivonulását! a méhek azonban annyira óhajtják a meg
oszlást, hogy ennek daczára ki nem ürítik a kifejlődéshez közeledő 
anyabölcsőket; midőn aztán szebb napok következnek és a raj meg- 
indúl, az időközben teljesen kifejlődött infánsnők felhasználván a za
vart, elhagyják bölcsőiket és a rajhoz szegődnek, a melyben így az 
öreg mellett egy vagy több fiatal anya is van.201

pos raj, mert a szomszédos kaptárból sok méh szegődött hozzá, 1. Méhészeti Lpk. 
1881. 151-152 1.

197 L. már Riem: Fr. Huber’s neue Beobacht. iiber Die Bienen, deutsch v. 
J. Riem Dresden 1793. (Huber művének első fordított kiadása) 179 §. ’ * alatt; sőt 
az újabb tapasztalások szerint, sokszor sikerűi a méh eket ezen a módon mester
ségesen is megrajoztatni, 1. Fűekei: MeineBzucht II.Aufl. 168I.,RotheKorbbzucht 
III. Aull. 168—169 1. és Dzierzon B. Z. 1845. 121 1., valamint Rationell Bzuclit 1878. 
155 1.

198 L. Dzierzon B. Z. 1854. 74 1. és Ration. Bzucht 156 1.
100 Busch. Die Hgbiene 22 és 237 1., Berlepsch Die Biene III. 4421. ésL. Huber 

Die neue nüfzl. Bzucht X. Aull. 196 1.
300 Kritische Gesch. Bd. II. 241.
sói \{5r Kontor J. A méhekről II. 213 1. * alatt, Gundelach Naturgesch. 72 1., 

Tilly B. Z. 1852. 29 1., Dzierzon B, Z. 1852. 121 1. és Bfreund 1855. 140 1., Berlepsch 
Die Biene III. Aufl. 442 1., E. Mandascheski B. Z. 1883. 172 1., Vogel B. Z. 1886. 1941., 
A szerkesztőség B. Z. 1892. 20 1. és WachsB. Z. 1892. 147 1. Nálam, 1890-ben a huza
mosabb alkalmatlan idő miatt oly későre maradt egy kaptárnál az első raj kivo
nulása, hogy midőn másnap megvizsgáltam a lerajzolt kaptárt, nemcsak a fiatal 
anyát kikelve, hanem már a felesleges bölcsőket is kiürítve találtam.
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Efféle rajok megjelenését megelőzőleg szintén feleselnek az 
anyák 303 és így az éneklő első rajoktól csak úgy különböztethetők 
meg, ha az öreg anyát látjuk vagy a szaporítás azonnal megindúl 
bennük; egyébként pedig megmaradásuk kétséges, meri az idősebb 
anyát megölheti a fiatal, ezt pedig leszúrják vagy megcsonkítják az 
öreg anyához ragaszkodó méhek.

Ha azonban az első rajokban két anyát találunk, nem épen bizo
nyos, hogy együtt is rajzollak ki] mert a nászkirándúlásaikat tartó 
fiatal anyák igen hajlandók a rajokhoz szegődni,203 megeshetik tehát, 
hogy a rajhoz csak így csatlakozik a fiatal anya; sőt megtörtént az is, 
hogy az előzőleg kivonult első rajtól elmaradt öreg anya a pár órával 
később keletkezett utórajhoz szegődött.204

Ritka, de érdekes esete volt a rendellenes rajzásnak az is, m ez 
ben 3 utórajt adott egymás után a kaptár, maga pedig egészen n é p té r  
len maradt; valószínűleg egymás elől menekültek az anyák, a népség 
pedig pártokra szakadva követte őket, mert miután a három raj egy- 
beszállott és két anya megöletett, a harmadikkal visszavonult a raj 
lakásába.205

Gyakrabban történik, hogy az anyák szegődnek mindnyájan a 
rajhoz és árván hagyják családjukat, sőt volt rá példa, hogy a méhek, 
a melyeknek csak egy anyabölcsőjük volt, ezzel az egy anyával is ki
rajzottak ; 203 néha pedig annyira agyónrajozták magukat, hogy bár 
anyjuk van, semmire sem mennek.207

Mindezeken kivűl még igen sok rendetlenség történhetik a raj
zásnál és legtöbb az utórajzásoknál, leggyakrabban pedig az, hogy a 
kivonult rajok három-négyszer is visszatérnek, néha ötödször-hatod
szor is kivonulnak, néha pedig elmaradnak.

Ennek oka többnyire az, hogy vagy elhullott az anya, vagy nem

203 L. Abhandl. u. Ehrfahrl d. Frank. ph. ők. Bgesellsch, 1770. 91 1., Spitzner 
pedig azt mondja, hogy 1801-bcn csaknem az összes első rajok kivonulását az 
az anyák szóváltása előzte meg, Korbbzucht III. Aufl. 156 1.

203 L. Dzierzon Bfreund 1854. 49 1. és B. Z. 1854. 235 1., úgy Schindler B. Z. 
1860. 214 L, Kleine B. Z. 1866. 127 1. és Warnken B. Z. 1889. 17 1.

-01 Dzierzon B. Z. 1884. 194—195 1.
20 Pesenböck B. Z. 1856. 35 1.
203 Elsas-Lothr. Bzüchter 1891. 95—96 L, a hangaméheknél pedig közönsé

ges dolog ez. L. V. 4. 233 *.
sói Wildmann Abhandl. v. Wart. d. B. 116 1., Steinmetz: Abliandl. u. Erfahr. 

d. Frank. ph. ök. Bgesellsch. 1772. 92 1., újabban dr. Magerstedt: Dér prakt. 
Bvater III. Aufl. 251 1. és Berlepsch Die Biene III. 450 1. Staudmeister szerint, 
akkor szokott ilyesmi történni, ha az az anyakaptár mézét elvitték a rajok, legelő 
pedig, hogy a méhek gyűjthessenek, nincsen., 1. Entdeck. u. Erfahr. Halle 1799. 
32-33 1.
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is csatlakozott a rajhoz, — a mi megtörténhetik az első rajokkal is 203 — 
az utórajok pedig kivonulhatnak, még mielőtt egyetlen anya elhagj'ta 
volna bölcsőjét; 20:1 minthogy pedig anya nélkül semmire sem menné
nek legokosabban is cselekszenek, ha visszatérnek.310

Néha a rajok már 8—16 nap alatt újból megrajzanak ; e meglepő 
eseménynek magyarázata az, hogy a rajban két anya volt és a méhek 
két külön felckezetben dolgoztak mindaddig, mig építményeik nem 
érintkeztek, a midőn már a két anya meg nem férvén egymás mellett, 
az egyik kirajzik.208 * * 211 212

Az azonban épen nem ritkaság, hogy a korai rajok, ha jó  lege
lőjük van, nyár vége felé, augusztusban, vagy még később, újból raj
zanak, vagyis úgynevezett szűz vagy unokarajt adnak, a melyekre 
következhetnek utórajok is ; sőt 1832-ben és 1870-ben Tolnamegyében 
még a szűzrajok is megrajzottak.312

Mindezek, a közönséges első, illetve utórajoktól semmiben sem 
különböznek, ha csak nem abban, hogy az anyakaptárakat még in
kább meggvengítik, a nélkül, hogy ők maguk boldogulnának; 213 a 
szűz rajok tehát, bár némelyek sokat tartanak felőlük,214 bizonytala
nok és így keveset is érnek.

Ugyancsak megtörténik, hogy valamely család a rajzás időszakán 
kivűl anyát vált és egyúttal meg is rajzik; ily rajok többnyire aprók 
és nagyon kieshetnek az időből; így Berlepsch 1846. évi április 9-én 
és 1848 április 28-án kapott ily rajokat; 215 Jacob M. szerint 1612-ben

208 M . C . H ö fle r s  B z u c h t  V I. A u fl. 1753. 2 7 4 — 275 I. f ö l  va n  je g y e z v e , h o g y  e g y  
e ls ő  ra j 6  e g y m á s r a  k ö v e tk e z ő  n a p o n  k iv o n u lt  é s  m in d a n n y is z o r  v is s z a m e n t ; 
I lu b e r  L . p e d ig  e g y  e ls ő  ra jt  s z in té n  c s a k  n e g y e d ik  k ijö v e te le  a lk a lm á v a l fo g h a 

to tt  b e . D ie  n e u e  n ü tz l, B z u c h t  X . A u fl. 2 0 1 — 20 2  I.

309 K lo p f le is c h  u, Iv ü r s c h n e r : D ie  B ie n e  u. d . B z u c h t 3 0 3 — 304 1., ú g y  K a d e n  
M o n a ts b la tt  1843. 66  1.

2IQ S ta u d m e is te r  á llít ja , h o g y  n á la  e g y  ily e n  raj 14 n a p ig  d o lg o z o tt , a m id ő n  
e g y  u tó r a jt  c s a p o tt  h o z z á , E n td e c k . u . E r fa h r . 7 6 — 81 1 ., a r e jt v é n y  k u lc s a  a z o n b a n  
v a ló s z ín ű le g  a z , h o g y  a r a jn a k  v a la m i k o r c s , a  m u n k á s o k tó l a lig  k ü lö n b ö z ő  a n y ja  

v o lt  é s  c s a k  k é s ő b b , v a la m e ly ik  n á sz ú tjá n  v e s z e tt  e l az .

211 L . m á r  S p ilz n e r  K r it is c h e  G e s c h . B d . II. 2 3 2 — 2 3 5  1., W u r s t e r :  V o lls t . A n -  
le itg . e tc . 1804. 4 7 7 - 4 7 9  1., ú g y  S tö h r  B. Z, 1846. 24  1. -

212 G in d ly  B. Z . 1870. 2 52  1. . ‘

313 S p itz n e r  a z t  m o n d ja , h o g y  3 0  é v i g y a k o r la ta  a la tt  c s a k  e g y s z e r , 1 7 7 2 -b e n  
g y ű jt ö t t e k  a s z ű z  r a jo k  a n n y it , h o g y  k it e le lh e tte k , 1, K r it is c h e  G e sc h . B d . II. 1 9 2 1. 
ú g y  W u r s t e r , m in t *“  *  a la tt 4 9 7 — 49 8  1.

214 íg y  K r iin it z : D a s  W e s e n t l . d. B g e s c h . u . B z u c h t  1774. 165 1., G o ld k ö r n e r  
etc . IV . A u fl. 8 8  1. é s  G r a n d M . M é h é s z e ti L p k . 1884 . 2 2 1 1 ., ú g y  M é h é sz e ti e lő a d á s o k  
k ü l. le n y o m . 1884. 19 1.

215 D ie B ie n e  III. A u fl. 4 4 4  1.



zöld csütörtökön,310 Höller szerint pedig 1656-ban Wenig-Ossaban 
márczius 31-én voniilt ki egy ily ökölnyi rnjocska,217 sőt — ha ugyan 
nincs tévedés a dologban, vagyis ha nem kiköltözés történt — Neid- 
hart januárius 17-én is kapott volna rajt.213

Nálunk az áprilisi rajok nem ritkák ; április végével én is kaptam 
már rendes első rajt és volt rajom szeptember 9-én ; Gratz, muhrani 
méhésznek pedig 1877-ben október 11-én is.319

A rendkívüli időben anyát váltó családok és általában a méhek 
időn kivfíl való rajzása azonban sem gyakorlati tekintetből, sem ma
gukra a méhekre nem kívánatos, mert igen legyöngíti őket.

Hogy pártoskodásból is rajzanának a méhek, vagyis, hogy az 
erősebb párt raj alakban szorítaná ki a gyengébbet,2 '0 arról a modern 
apisticának tudomása nincsen és nem is képzelhető, hogy bármily 
erős ellenpárt anyanevelésre kényszeríthetné a gyengébbet, a mi nél
kül pedig ily alapon rajok nem keletkezhetnek.

Az úgynevezett kényszerű rajok, a melyek éhség vagy lakásuk 
tarthatatlansága miatt vonűlnak ki és a melyek — mert leginkább 
szeretnek idegen kaptárakba bekéredzeni — koldus rajoknak is ne
veztetnek,218 * * 221 minthogy nem megoszolva, hanem kiköltözve hagyják el 
otthonukat, nem rajok és mert már külön czím alatt foglalkoztunk 

velők, felesleges is volna ismétlésekbe bocsátkoznunk.
Befejezésül csak röviden legyen megjegyezve, hogy a rajok ki

vonulásának módjában is merülhetnek fel rendellenességek; 1878 
július 3-án estefelé, szemem láttára vonult át egy raj az építményekkel 
berendezett szomszédos kaptárba, a nélkül, hogy egyetlen méh felrö
pült volna; ha vissza nem emlékszem, hogy Stöhr is látott ily rajki- 
vonűlást,222 el sem tudtam volna találni, hogy tulajdonképen mit mű
velnek a processiót járó méhek.

218 D ie  r e c h te  B k u n s t  1614. 129 1.

211 M . C. H ö fle r s  B z u c h t V I. A n ti, 1753. 2 1 7 -  21 8  1.

3,6 Z u siitze  u . V e r b e s s e r u n g e n  e tc . 1778. 18 1.

»jS 13. Z. 1878. 8 3 - 8 4  1.
ásó T i l l y  B . Z . 1852. 29 1. é s  d r . M a g e r s te d t : D é r  p r a k t . B v a te r  III. A u fl. 3 73  1, 

S p it z n e r : K r it is c h e  G e s c h . B d . II. 1 7 3 — 1801. é s  K o r b b z u c h t  III. 142— 113 I., 
U n h o c h : A le itg . z. w . K e n n tn . d. B. T h . III. 1 62— 163 1., d r . M a g e r s te d t  D é r  p r a k t. 
B v a te r  III. A u fl. 3 7 1 — 3 7 3  1 , W a l l b r e c h t : D ie  B ie n e n w ir ts c h , II. A u fl. 2 1 1 — 21 2  I., 
H a z á n k fia i k ö z ű i  p e d ig  K á ló  P . A  m é h ta r t . n i, 158— 159 1. é s  D é r  p r a k t . B v a te r  
n a ch  S . R u ffin y  5 8 — 59 1.

333 L . M o n a ts b la tt  1841. 267  1.
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6. Utolsó jelenet a rajzás szín játékában.

Minthogy a méhek nem tűrnek királyi herczegnőket elismert 
uralkodójuk mellett, a trónról lemaradt királyi csemeték kikerülhe
tetlen sorsa a halál.

A mint az űj uralkodónak meghódolt a népség, megkezdődik 
a felesleges és most már az államra nézve is veszedelmes trón- 
követelők kiirtása, a mire, ha ugyan a munkások meg nem előzték 
volna,323 maga a királynő is hajlandó vállalkozni és igen röviden vé
gez vetélytársnőivel.

A még ki nem ürült bölcsőket rendesen felső részükön, — a hol 
a fejlődő rovar alteste van, maguk a bölcsők pedig kibélelve nincse
nek — oldalaslag szokta felnyitni,22* a mi szinte hihetetlen gyorsaság
gal történik; a következő pillanatban pedig le van szúrva az áldozat s 
a többit elvégzik a méhek ; a nyitott rést megtágítják, a halottal kivon
szolják, használható nedveit kiszívják, a maradványokat pedig ki
dobják a lakásból.223 * 225 226 227 228

Ha tehát a királyi bölcsők oldalaslag vannak felnyitva, bizo
nyosra vehetjük, hogy a bennök fejlődött infánsnőket akár élve,230 
akár megölve, a méhek vonszolták ki,337 mert maga a rovar — mint 
tudjuk — födelénél szokta bölcsőjét megnyitni; ha pedig a rajzás fo
lyamában több, oldalaslag megnyitott királyi bölcsőt látnánk a kap
tárban, csaknem egészen bizonyosak lehetünk abban is, hogy a rajzás 
be van szűntetve.338

Végre említettük már, hogy a királyi bölcsők kiürítése alkalmá
val az érettebb infánsnők megsejtvén az őket kerülgető veszedelmet, 
néha hirtelen megnyitják bölcsőjüket és menekülni igyekeznek, a mi

223 L . F ö n te b b  X . D . 13. 1126 *.

324 L . fö n te b b  X . A  3  28 8  *

225 F r . H u b e r ’s n e u e  B c o b a c h t . a . d . B . B d . I. 139 1. G u n d e la c h : N a tu r g e s c h . 
7 7 — 81 1. D z ie r z o n  B . Z . 1854 . 87 1. és R a t io n e ll  B z u c lit  1878 . 37  1., B e r lc p s c li  B. Z. 
1854. 20 1. é s D i e  B ie n e  III. 4 4 2  é s  4 5 8 1 ., V o g c l  B. Z . 1861. 1061. é s  R o t h e B .Z . 1864 . 151.

aae H o g y  n é h a  c s u p á n  tü r e lm e t le n s é g b ő l, a n élk E íb d jö g y  m e g  a k a r n á k  a z o k a t  
ö ln i, m a g u k  a m é h e k  s z a b a d ít já k  k i a lia ta l in fá n s n ő k e t  b ö lc s ő ik b ő l  1. V II. 5 . 3S7, 
338 *; h a te h á t lia ta l a n y á t ta lá ln á n k  a k a p tá r b a n  é s  az e g y e t le n  b ö lc s ő , a m e ly b e n  
fe jlő d h e te tt , o ld a la s la g  v a n  m e g n y itv a  —  1. R o th e  B . Z . 1866. 31 1. és B lu m h o f  B. 
Z . 18G7. 108 1. —  e z e n  az a la p o n  k e ll a d o lg o t  m e g m a g y a r á z n u n k .

227 L . A . G. S c h ir a c h  B a y e r is c h e r  B m e is te r  1770 56 1., ú g y  T o ld j3 : K u r z e  
A n le itg . 1773 . 70 1., S z u h á n y i .1. S z o r g . m é h é s z . 2 2  1. és W u r s t e r :  V o l ls t . A n le itg . 
1804. 2 1 2 — 2 13  1.

228 J a n sc h a  V o lls t . L e h r e  etc . 1775 . 48  1.



néha sikerűi is ; 323 sorsukat azonban így sem kerülhetik el, mert meg
válva a társadalomtól! szinten csak halál, pusztulás vár reájuk.

Miért igyekeznek lehát mégis menekülni a fiatal infánsnők, ha 
annak czélja nincsen ?

Lehet ugyan, hogy csak életüket féltik ők is, mint minden állat; 
de lehet az is, hogy ösztönükből folyólag ismerik a közmondást, hogy : 
a ki mer, az nyer,3"0 mernek tehát és néha csakugyan nyernek is, mert 
ritkább esetképen megtörténik, hogy egyik-másik szerencsésebb a töb
binél, a mennyiben nem csak magának hódít trónt,231 hanem egyszer
smind megment egy egész társadalmat a bizonyos elpusztulástól.

Az anyátlan méhek ugyanis — épen úgy, mint a közelmúltban a 
bolgárok — szívesen fogadnak minden királyi házból származót, a ki 
csak uralkodóid kínálkozik nekik; minlhogy pedig ily száműzött trón- 
követelők ösztönük állal vezérelve ismerik fel az anyátlan családo
kat,232 megtörténik, hogy ilyenre találván, elfoglalják az üresen álló 
trónt; legalább nem egy példa van rá, hogy oly családoknál, a melyek
nek anyátlanságáról meg vollunk győződve, egyszerre csak az anya 
tevékenységének félreismerhetetlen jelei kezdenek mutatkozni,288 a 
mit lehetetlen volna másképen megmagyaráznunk.

Valóban bámulatos, mily egyszerű módon tud a természet cso
dákat művelni.234

A rajzás beszűntére következtethetünk, ha az anyák feleselése 
megszűnik és egyidejűleg a felesleges infánsnők élve menekülnek vagy 
holtan doháltatnak ki a kaptárból; ha azonban 1— 2 fiatal anyát talál
nánk megölve a röpülő lyuk előtt, a nélkül, hogy a trónkövetelők fele
selése megszűnnék, vagy ha meg is szűnik, csakhamar ismét megindul, 
ez még nem biztos jele a rajzás beszüntetésének, mert csak arra vall, 249

249 L . 861 1.

230 A z  o la s z  m é h e k  p e d ig , a m e ly e k  a lk a lm a s in t  a la tin  n y e lv e t  é r t ik , azt 
ta r h a t já k : Q u i h a b é t te m p u s , h a b é t  v itá m .

231 B e r le p s c h : D ie  B ie n e  III. 45 8  1. N é h a  ú g y  is, h o g y  b e to la k o d v á n  v a la m e ly  
c s a lá d b a , le s z ú r já k  a n n a k  a n y já t  é s  e lfo g la ljá k  a m e g ü r ü lt  tr ó n t , 1. I íe d in g  B . Z. 
1866. 1 2 6 -  127 L, D a th e  B. Z . 1867. 31  1 , G r a v e n h o r s t  B . Z . 1 8 6 8 .1 1 0 - 1 1 1  1. é s  1869. 
5 0  1., v a la m in t  D z ie r z o n  B. Z. 1873 . 258  1.

232 L ie b  H e lé n  ta n ú s ítja , h o g y  a m ű r a jo k  fe lü lv iz s g á la tá n á l t ö b b  íz b e n  é s z r e 

v e tte , h o g y  a m é g  a n y á tla n  m é h e k  z ú g á sa  fiata l a n y á k a t c s ő d ít e t t o d a , k ü lö n ö s e n , 
h o g y  e g y  íz b e n  n e m  k e v e s e b b , m in t  6  fia ta l a n y á t  ta lá lt  az a n y á tla n  m é h e k  z á r 

k á ja  m e lle tt , a m e ly e k  m in d n y á ja n  b e  a k a r ta k  a b b a  h a to ln i, 1. B .Z . 1 8 6 3 .1 0 6 — 107 
1. és u g y a n e z t  ta p a s z ta ltá k  M a r tin s b e r g e r  A  m a g y a r  m é h  1887. 1 6 1 -3 .6 5  1. é s  
P a  ü lik  G. M é h é s z e ti L p k . 1881. 147 1., h a z á n k fia i is .

231 L . B e r le p s c h  D ie  B ie n e  III. 4 59  1 , ú g y  F r itz s c h e  B . Z . 1882. 2 3 1 — 2 3 2  1. é s  
n e m  s z á m ítv a  tö b b  k é te s  e s e te t , k é t  íz b e n  m a g a m is  h a tá r o z o tta n  ta p a s z ta lta m  e zt.

234 L . VII. 5, 213 *
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hogy a fiatal anyák meggondolatlanul hagyván el bölcsőiket, leszúrat- 
tak,256 de azért raj még mindig jöhet.236

Megbízhatóbb a jel, ha a kidobált fiatal infánsnők nagyobb 
számban vannak,337 egészen bizonyos pedig, ha egyszersmind a fej
lődés különböző fokán állanak és vannak közöttük egészen éretlenek 
is,233 mert a rajzás végleges beszüntetése előtt nem szokták a méhek az 
éretlen királyi fiasítást kidobálni.

Belvizsgálat útján jóval hamarább tájékozhatjuk magunkat erre 
nézve, mert ha födött anyabölcső nincs a kaptárban, jele, hogy a raj
zás be van szűntetve; ha pedig munkás-fiasítást találunk, bizonyos, 
hogy a fiatal anya már termékenyűlt is.

7. A  méhek mesterséges szaporítása.
A méhek tenyésztésével foglalkozók — úgy látszik — régen észre

vették, hogy társadalmi szaporodásuk tekintetében igen szeszélyesek 
a méhek és hogy épen a legjobb években legkevésbbé hajlandók a 
rajzásra,23u a mi szükségessé tette, hogy maguk is beleavatkozván a 
dologba, mesterségesen mozdítsák elő szaporodásukat, meri a mióta 
csak nagyobb gonddal tenyészhetnek a méhek, ismeretes egyszersmind 
mesterséges szaporításuk is.

Állítólag már az egyptomiak ismerték volna a mesterséges sza
porításnak valami kezdetleges m ódját;5  de Görögországban és a 
Joni-tenger szigetein, valamint Siciliában 241 és a szomszédos Favig- 
nana szigetén is régidők óta szaporították a méheket mesterségesen.242

A hidegebb éghajlat alatt, keleti Oroszországban, már a XlV-ik 
század végével, — mindenesetre 1401. előtt,243 — Sziléziában pedig 
legalább a XVI-ik század második felében 244 és talán egyidejűleg

333 L . G u n d e la c l i ; N a tu r g e s c h . 7 9 — 8 0  1., ú g y  R o tlie  K o r b b z u c h t  III. A u fl. 12 
é s  1 74— 175 1., v a la m in t  W a c h s  B. Z . 1892. 147 1.

336 L . B r a u n  B . Z . 1852. 8 2 — 8 3  1. é s  W a c h s  m in t  233 *  a la tt.

837 B r a u n , m in t  238 *

238 0 .  Roihe Korbbzucht III. 11 1.
233 L . B u s c h  B. Z . 1845 . 125 1., S te r n  B. Z . 1817. 4 3  1., D z ie r z o n  B . Z . 1847. 49  

1., J a h n c  u g y a n o tt  83  1. S ü sz  s z in té n  o tt  101 1. é s  d r . M a g e r s tc d t  D é r  p r a k t . B v a te r  
III. A u f l . 2 50  1.

!4"  V o g e l B . Z . 1 867 . 4 2 - 4 3  1. é s  D ie  H g b ie n e  1880. 3 Í 0  1.
24< L , R e ís e  n a c h  G r ie c h e n la n d  v . G. W e e h le r  E s q . i. G e s e l ls c l i .H . D . S p o n ’s 

a u s  L io n  411 és k v lp k , ú g y  M é m o ir e s  d e  l 'A c a d . R o y . d. S c ie n c . P a r is  1754. 331 
és k v lp k .

242 L . T . M o n t ic e l l i :  D e l t r a t ta m e n to  d é llé  a p i in F a v ig n a n a  N a p o li  1807.

243 H. S. K u lla n d a  B. Z . 1881 . 4 3  1.

244 N ic . J a c o b i G r ü n d l. u . n fitz l, U n te r r ic h t  G ö r litz  1601. 8 4  1 .1 -ső  k ia d á sb a n  
m e g je le n t  1563. és J o h n  M . E ín  n e u  B ie n e n  B ü c h e l 1691, 45  1.



Németalföldön is ismeretes volt a mesterséges szaporítás, mert Swam- 
merdamm, a méliekről 1673-ban írt tracHtusában azt mondja, hogy, 
egy értelmes méhész közölte vele, hogyan lehet tetszés szerinti meny- 
nyiségben királynőket nevelni és ezen az úton három-négyszer annyira 
szaporítani a mélieket, mint természetes úton szaporodni hajlandók.345

A szaporítás módja azonban a beavatottak titka maradt345 mind
addig, mig a XVIII. század 2-ik felében A. G. Schiracli, szászországi, 
kleinbautzeni lelkész nyilvánossá tette és a sajtó útján is terjesztette 
azt; 347 hazánkban pedig — Kontor J. tanúsága szerint — épen csak 
ezóta ismeretes.248

A méhtenyésztők — nemkülönben mint most — kapva kaptak 
az újdonságon ; mindenki mesterségesen akarta méheit szaporítani a 
természetes rajokkal senki sem volt megelégedve.

A nagy lclkesűltség azonban csakhamar hűlni kezdett, mert a 
méhészvilág saját kárán okúivá tapasztalta, hogy a mesterséges szapo
rítást mindenütt és minden időben nem lehet erőszakolni; sőt oly 
visszahatást keltettek a csalódások, hogy a legtekintélyesebb prac-

245 L . B ib é i d . N a t . 177 1. T é v e d é s  te h á t, h o g y  a m é h e k  m e s t e r s é g e s  s z a p o 

r ítá s á t  S w a m m e r d a m m  ta lá lta  fe l, íg y  S p i l z n S  K r it is c lie  G e sc li. B d . II. 153  1. és  
R o r b b z u c h t  III. A u ll. 15 1 — 152 L, ú g y  K á ló  P . A  m é h ta r t . m ó d ja  211 1. é s  m é g  n a 

g y o b b  té v e d é s , m id ő n  n é m e ly e k , a c s a k n e m  e g y  sz á z a d d a l k é s ő b b  s z ü le te tt  S c h i-  
r a c h n a k  tu la jd o n ít já k  a zt —  íg y  B . E h r e n fe ls : D ie  B z u c h t  1829. 228  1., d r . M a g e r -  
s t e d t : D é r  p r a k t . B v a te r  III. A u ll. 31 1., B u s c h : D ie  H g b ie n e  2 1., O e t t e l : K la u s  IV . 
A u ll. 34 1., d r. A . P o l lm a n n : Die. H g b ie n e  e tc . 181 L, h a z á n k fia i k ö z ű i p e d ig  d r . 
R o d ic z k y  J. E lm é i, és g y a k o r i , m é h é s z e t  I. 7 5 1 ., R é a u m u r  s e m  v e r s e n y e z h e t  e z é r t , 
a ki p e d ig  sa já t ta p a s z ta lá s a  ú tjá n  jö t t  rá , h o g y a n  le h e t  az a n y á tla n  m é lie k e t  r a 

jo k k á  a la k íta n i, —  1. P h y s ic . o e c . G e sc li. d. B . 4 8 — 5 0  1. —  m e r t  m in d e z e k e t  s o k 

k a l m e g e lő z ő le g  v a la k i —  h o g y  k i, a n n a k  s e m m i n y o m a  —  m á r  fe lfe d e z te .

24G S w a m m e r d a m m  s e m  k ö z li  a n n a k  m ó d já t .

247 L . D ie  m it  N a tú r . u .K u n s t v e r k n ü p f t e ,n e u  B fu n d e n e B ie n e n v e r m e h r u n g  
B u d is s in  1761., E r lá u te r u n g  d . n e u e n  E r fin d u n g , m itte ls t  e r z e u g te r  ju n g e r  W e is e l  
A b le g e r  z u  m a c iié n  A b lia n d l. d . O b e r la u s itz  B g e s e lls c li . 1 7 6 7 .6 7 — 8 6  1., A u s f ü h r -  
l ic b e  E r ld a r u n g  d . u u s c lia tz b a r e n  K u n s t ju n g e  B ie n e n  S c h w a r n i e . . .  z n  e r z ie le n  
B u d is s in  1770., P h y s ic . U n te r s u c h g . d . b is lie r  u n b e k a n n te n  E r z e u g u n g  d . B ie n e n -  
m u tte r . A b lia n d l. d. O b e r la u s itz  B g e s e lls c li . 1767. 26  k , G e s a m m e lte  N a c h r ic h te n  
v . d. g u te n  A u fn a h m e  d e s  A b le g e r -M a c lie n s , A b lia n d l. O b e r la u s itz  B g e s e lls c li . 
1 7 6 8 /6 9 . 6 1 — 71 1., N e u e r e  E r fa h r u n g  a u f  e in e  le ic h te  n . n iitz l. W e is e  A b le g e r  zu  
m a c iié n  A b lia n d l. d. O b e r la u s itz  B g e s e lls c li . 1766. 5 0 — 5 9  1., N e u e r e  E n td e c k . b e i  
d. A b le g e r m a c lie n  A b lia n d l. d. O b e r la u s itz  B g e s e llc h . 1 7 7 0 /7 1 .1 2 2 — 124 1.; S c h ir a c li  
k ü lö n b e n  a le g t e r m é k e n y e b b  m é h é s z e ti ír ó , a k in e k , b á r  c sa k  4 9  é v e t  é lt , a fe ls ő -  
la u s itz i m é h é s z e ti  tá r s u la t  é v k ö n y v e ib e n  k ö z z é te t t  s z á m o s  é r te k e z é s é n  k ív ü l 6 
ö n á lló  m é h é s z e ti  m u n k á ja  je le n t  m e g , n é m e ly e k  fr a n c z ia  é s  o la s z  fo r d ítá s b a n  is .

249 A  m e l le k r ő l II. 9 4  1.



ticusok természetellenesnek, sőt egyenest károsnak nyilvánították a 
mesterséges szaporítást.S

Pedig a sikertelenség oka nem a szaporítás módjának természet- 
ellenességében, hanem abban rejlett, hogy az akkor közhasználatban 
álló kaptárait a művelet követeléseinek meg nem feleltek és hogy a kísér
letezők a méhek természetét és belviszonyait alaposan nem ismerték, 
a mit pedig a méhek családi ügyeibe való ily erőszakos beavatkozás 
elengedhetetlenül megkövetel.

Nem is bírt a mesterséges szaporítás újból lábraltapni mindaddig, 
mig Dzierzon, a nevéről elnevezett kap tárakat — a melyekben, mint 
tudjuk, az építmények mozgósítva vannak — meg nem ismertette a 
méhész-közönséggel 250 és ugyan ő volt, a ki rámutatván az előbbi fel
sülések okaira, a mesterséges szaporítást újból rendszeresítette.

A Dzierzon-féle kaptárak teljesen megfeleltek a mesterséges sza
porítás követeléseinek és mert a megtisztúlt elmélet is világosabb bete
kintést engedett a méhek viszonyaiba : megváltoztak a dolgok is, úgy, 
hogy ma már a mesterséges szaporítást, a mivel ez előtt nem boldogúl- 
tak a legnagyobb mesterek, egy kis kézi ügyességgel, még a kezdők is 
sikeresen alkalmazhatják.

Maga a szaporítás általában azon alapszik, hogy minden pete 
vagy álcza, a melyből munkást nevelnek a méhek, egyszersmind 
királynővé is fejlődhetik, következőleg, bármikor nevelhetnek maguk
nak anyát, csak erre alkalmas hasításuk legyen és ha ez sikerűit, 
önálló családot is állapíthatnak.

Ha tehát a termékeny anyát a népség kisebb-nagyobb részével 
alkalmas időben elvesszük valamely családtól, az így elvett munkások 
élükön a termékeny anyával új gyarmatot alakítanak, a visszamaradtak 
pedig anyát nevelvén maguknak, további fennállásukat szintén bizto
sítják és az egy családból kettő lesz.

E módot a méhek mesterséges megosztásának nevezzük és — 
mint látjuk — nem egyéb az a természetes rajzás utánzásánál, csupán 
azzal a különbséggel, hogy míg a raj önként válik ki az anyacsalád
ból, a mesterséges szaporításnál erőszakkal vesszük el azt. tőle.

A mesterséges szaporításnak ez a módja.igen régi és ha azegyp- 
tomialc, görögök csakugyan szaporították mesftefségesen a méheket, 
bizonyára ekként szaporították azokat. 249

249 L . m á r  J a n c h s a : A b h a n d l. v . S c h w a r m e n  (1. B . 9 8 — 99 L, S p it z n e r : K r i -  
t is c h e  G e sc h . B d . II. 2 9 6 - 3 1 1  I. é s  K o r b b z u c h t  III. A n ti. 1 8 8 - 1 9 2  1., E h r e n fe ls :  
D ic  B z u c h t  1829. 167 é s  2 27  1., d r . M a g e r s t e d t : D é r  p r a k t . B v a te r  III. A u fl. 3 92  1., 
h a z á n k fia i k ö z ö l  p e d ig  P e th e  F é r . M é h te n y é s z té s  1816. 66 1.

L . B. Z . 1847. 2 - 3  é s  9 - 1 0  1.
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A szaporításnak másik és újabb módja a bújtás vagy úgynevezett 
rajhomlítás.

Ennél nem választjuk két részre a családot, hanem az új gyarmat 
alakításához szükséges anyagól, úgymint méhekeL, Hasítást, élelmet, 
sőt kész építményeket is egy vagy több családból összegyűjtve, alkal
mas lakásban egyesítjük, mire anyát nevelnek maguknak a méhek és 
annak szárnyai alatt önálló családképen kezdenek munkálkodni.

Mindezt azonban könnyebb elmondani, mint sikeresen keresztül 
vezetni; a hol pedig az építmények nem mozdíthatók, épen nem is 
számíthatunk biztos sikerre. Ez volt az oka, hogy Schirachtól Dzier- 
zonig oly sokan csalódtak a mesterséges szaporításnak ebben a módjá
ban ; mozgósított építmények mellett azonban — ha alaposan ismerjük 
a méhek természetét és a külviszonyok tekintetében el nem számítjuk 
magunkat, — ha nem is legolcsóbban, de leghamarabb és legköny- 
nyebben szaporíthatjuk fel ezen az úton a méheket.

A mesterséges szaporítás mind a két nemének sok különféle módja 
van, de már mindezekre csak a gyakorlati részben terjeszkedhetünk ki.

Itt az ideje azonban, hogy az elmélet befejezéséül szóljunk a sok 
mindenféle kellemetlenségekről, bajokról, betegségekről és ellenségek
ről, a melyekkel meg kell küzdeniük a méheknek a létért és pedig, 
mint ezek között a legfontosabbról, első sorban :



XII. FE JE ZE T.

AZ ÁRTALMAS IDŐVISZONYOKRÓL.

Hazánk időviszonyai, általában véve, nem a legkedvezőbbek a
méhekre, mert habár a hőmérséklet átlaga elég magasan------|- 5-9—14
C. fok között — áll, a déli szelek ellen védelmünk nincsen és így igen 
gyakoriak a rendetlen telek, sőt egészéven át a légköri viszonyok hir
telen változásai; különösen tavaszszal a nagy szelek, kései fagyok, — 
nyáron a roppant hőség, száraz, tikkasztó légáramlatok, hirtelen zápo
rok, jégesők, — hosszú meleg és kopár ősz, a méheknek sem szaporo
dására, sem megvagyonosodására nem alkalmasak ; míg másfelé, ha 
az átlagos hőmérséklet alantasabbb is, a rendes tavasz és a nyári 
állandó szép idő elegendő nedvességgel, sokkal könnyebbé és bizto
sabbá leszi boldogulásukat.

Ily egyenletes idő, a milyen a méhekre legkívánatosabb volna, 
hazánkban ritkaság; vagy nedves az esztendő, ez nem ad mézet,1 vagy 
száraz, a midőn nincs szaporodás.2

Részletesen tekintve az évszakokat: igen sok kárt tehet a méhek - 
ben a tél és pedig már hosszadalmasságával is, mert nemcsak a sza
porodásban és a külső munkák megkezdésében okoz nagy hátramara
dást, hanem közönségesen több rendbeli bajodat és betegségeket is 
szokott maga után hagyni.3

1 A n g lia i m é h e s k e r t  1781. 5 9 '] . ,  E r d é ly i  m é h e c s k e  1785. 85 E é s  K o n t o r  J. A  
m é h e k r ő l  II. 2 0 2  I.

2 M á r  A r i s t o t e le s :  H is t . a n in ia l. L . V . C. 22. 949  I.
3 L . H a n n c m a n n  B . Z . 1848 . 49 1., D z ie r z o n  B. Z . 1861. 47 1., 1866. 4 1. é s  1875. 

2 4 2 — 2 43  1., ú g y  d r . Z iw n n s k y  B . Z . 1864. 195 1.
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De veszedelmes a rövidebb tél is, ha szeles vagy túlszigorú,4 5 * mint 
a múlt században az 1739—40, 1784 — 85,1798—99; ebben pedig az 
1812Bl3, 1829—30,1844—45,1864--65, különösen pedig az 1879—80 
évi tél volt, midőn a hőmérő — hazánkban szokatlan — 35—36 C fok 
alá süllyedt és csekély különbséggel heteken át így tartotta magát.

Ily rendkívüli hidegben a szabadon és kellő védelem nélkül telelő 
méhek nagy része elpusztulj nem véve ki a vadon élőket sem, melyek 
a hideg ellen máskor elegendő oltalmat nyújtó odvas fákban vannak 
meghúzódva,0 mert a fák meghasadnak és a hideg szabadon éri a 
méhek e l ; sőt — ha csak a méz nincs; közvetellenűl a fejők fölöll^S a  
közönséges védelem sem elegendő, mert a hideg miatt nem bírván az 
oldalaslag álló méz után húzódni, éhen vesznek a méhek.7

A melyek pedig szerencsésen vagy többé-kevésbbé megfogyva 
el is érik a tavaszt, ily szigorú telek következményeit szintén súlyosan 
érzik meg, mert azonkívül, hogy temérdek a halott és hogy a szokat
lanul nagy fogyasztásra kényszerűit méhek különféle bajokba esnek, 
a hasmenést pedig épen ritkán kerülik el, a mézelő fák is oly sokat 
szenvednek, hogy az élelem hiánya éveken át érezhető.8 9

A szeszélyes, változékony telek szintén kártékonyak lehetnek a 
ménekre és annál inkább, ha egyszersmind nedvesek, esősek is, mert 
ilyenkor építményeik és virágpor készleteik is megpenészesednek, meg- 
romlanak, a mi igen érzékeny veszteség rájuk nézve.1

Legtöbb veszélylyel fenyegetik azonban őket az enyhe, napos 
telek, nem csupán azért, mert ilyenkor legnagyobb a fogyasztás, hanem 
mert nem élvezhetnek teljes nyugodalmat, sőt a verőfényes oldalon 
annyira emelkedhetik a hő, hogy a kellemes meleg által elcsábított 
méhek sűrű csoportokban tolúlnak ki és röpködni kezdenek; odakint 
azonban halál, pusztulás vár reájuk, mert árnyékban a fagypont körül

4 E h r e n fe ls : D ie  B z u c h t  1829. 186  1. é s  d r . M a g e r s te d t : D é r  p r a k t. B v a te r  
III. 463  1., ú g y  V o g e l :  D ie  H g b ie n e  401 1.

5 E h r e n fe ls : D ie  B z u c h t  186 é s  2 7 4 1 ., C e tte l  B . Z . 1845 . 118  1.1 ú g v  D z ie r z o n  
B . Z . 1861 . 47  é s  1860. 4  1., Z iw a n s k y  m in t f * a la tt , S im o n  B . Z . 1805 . 2 6 3  1. é s  B e r -  
le p s c h  : D ie  B ie n e  III. 5 4 5 — 5 46  1.

0 T u d v a le v ő le g  a z  é lő  fá k  h ő m é r s é k le te  n e m  in g a d o z ik  a k ü ls ő v e l e g y a r á n t, 
1. S c h le id e n : G r u n d r is s  d é r  B o ta n ik  205 1.; 1 8 8 0 -b a n  a z o n b a n  lá tta m  s z á z a d o s  fá 

k a t, m e ly e k n e k  tö r z s e  ú g y s z ó lv á n  v é g ig h a s a d t .

1 D z ie r z o n  B . Z . 1874. 6 6  1.

8 N á la m , 1 8 7 9 -r ő l 1 8 8 0 -r a , 5 0 0  d a r a b o t  m e g h a la d ó  g y ü m ö lc s fá b ó l  a lig  n e 

h á n y  m a r a d t  m e g  és k ifa g y o tt  az a k á c z fá k  n a g y r é s z e  is , az a c c lim a tis á lt  m é z e lő  
b o k r o k b ó l  p e d ig  ú g y s z ó lv á n  s e m m i se m  m a r a d t .

9 D r . M a g e r s te d t : D é r  p r a k t . B v a te r  III. A u ll. 4 6 3 — 464 1.
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áll a hőmérséklet, a kiröpülőknek legnagyobb része tehát csakhamar 
elfázik, lehull és a hideg földön elvesz.10

Különösen nagy veszedelem fenyegeti pedig a délnek és délnyu
gatnak álló kaptárakat, ha ellenkező irányból hideg szél fúj vagy a 
földet laza hóréteg takarja, a melyben tömegesen találják sírjukat a 
méhek.11

Ugyanezekből a tekintetekből igen kártékony a korán nyíló ter
mészetellenes tavasz, de egyszersmind azért is, mert idő előtti tevé
kenységre és a hasítással való terjeszkedésre csábítja a méheket; 
miután pedig erre élelmi készleteik nagy részét elpazarolták, beáll a 
zordon utótél s a méhek vagy egyáltalán ki sem is röpülhetnek, vagy 
ha az idő közbe-közbe meg is engedné ezt, nem találván élelmet, az 
idő előtt túlszaporodott családok többnyire akkor pusztáinak el, a 
mikor már csak egy-két hét múlva is bő legelőhöz juthattak volna.12

Ilyen volt az 1787, 1803,13 14 1844,11 legközelebb pedig az 1882. évi 
tavasz, midőn a méhek február közepén már általában megindították 
a külső munkálatokat; márczius közepével úgyszólván minden népe
sebb családban megtelt a fészek hasítással, április első napjaiban pedig 
herék is mutatkoztak a szabadban.

Egyszerre azonban télre fordult az idő és április közepétől csak
nem május végéig semmit sem gyűjthettek a méhek ; a hasítást ugyan 
mindenütt korlátozták, de a fogyasztás mégis oly nagy volt, hogy még 
a 15— 16 kilogr. élelemmel betelt családokat is készszel kellett kitar
tani 15 * s a ki lel nem ismerte a bajt. épen a legnépesebb kaptárakat 
és pedig a legelő megnyílta küszöbén vesztette e l; a melyek pedig 
megmaradtak, a hasítás beszüntetése következtében egészen elnép
telenedtek.

Ugyancsak ártalmasak a kora tavaszi verőfényes napok is, ha 
dél felé vagy utána nem sokára — midőn a méhek legnagyobb része a 
szabadban van — elborúl, vagy hős szél támad és a hő hirtelen na
gyot csökken, mert a kint keresgélő méhek nagy része elpusztul10 és

10 M o r lo t :  D ie  B z u c h t  3 0 2 — 3 03  1. é s  D z ie r z o n  B fr e u n d  1855. 166— 167 1.

11 B e r le p s c h : B . Z . 1853. 5 . s z  E x tr a  B e ila g e  3 1., ú g y  D ie  B ie n e  III. 54 7  1. és  

V o g e l  D ie  I íg b ie n e  1880. 401  1.

12 L . A s s m u s s  B . Z . 1889. 135— 136 1.

13 W u r s t e r . : V o lls t . A n le itg . e tc . 1804. 5 0 — 51 1.

14 B o th e  K o r b b z u c lit  HL 37 I.

13 f in , 75  k ite le lt  k a p tá r n a k  á p r ilis  k ö z e p é t ő l  m á ju s  v é g é ig  3 00  k ilo g r . m é z n é l  
tö b b e t  a d ta m , m e r t  az á p r ilis  5 — 8 -ik i fa g y o k  m in d e n  k in y ílt  v ir á g o t  e lp u s z t íto t 

ta k , ső t  tö n k r e  te tté k  a fa k a d ó  a k á c z o l is  é s  m é g  s e m  k a p ta m  tö b b e t  7  r a jn á l ;  
m á s o k  e g y e t  s e m  k a p ta k , m ű r a io k  a la k ítá s á r a  p e d ig  g o n d o ln i se m  le h e te tt .

13 D z je r z o n  B. Z . 1883. 15 L



ha a hideg napokon át tartja magát, vagy még fokozódik is, elhűlhet 
egyszersmind a hasítás, a minek káros következményeit alább fogjuk 
látni.

Valóságos veszedelmükre vannak pedig a melleknek a késői ha
vazások, különösen ha csalókás napos idő következik reájok, mert a 
kiröpüléstől teljes lehetetlen őket visszatartani, haza azonban igen 
kevesen térnek, mert a csillogó hóvilág által elvakílva, neki röpülnek 
a hónak és bele keveredvén, benne is vesznek.”  Dzierzon azt mondja, 
hogy egyetlen ily nap több kárt tehet a mellekben, mint a Iegzordo- 
nabb tél, ha csak valami oltalmat nyerlek is a hideg ellen; la Vogcl 
szerint pedig elegendő rá 1 óra, hogy a kaptárait feltűnően meggyen
güljenek.17 18 19 * 21

Nem ily nagy, de mégis érzékeny veszteségeket okozhatnak egy
szersmind a tavaszi esőzések, erősebb szelek, különösen, ha hirtelen 
támadnak, mert a levert méhek a még mindig hideg földön hamar 
elfáznak és el is pusztáinak, — a mi ebben az időszakban nem csekély 
befolyással van a szaporodásra is, mert a hasításnak épen most volna 
legnagyobb melegre és legtöbb táplálékra szüksége.

Nyáron nagy károkat tehetnek a méhekben a hirtelen záporok, 
jégesők, nem csak azért, mert a szabadban levőknek felét, sőt két 
harmadát is elpusztíthatják, úgy, hogy a méhek járása feltűn őleg meg
csökken,30 hanem mert tönkre teszik egyszersmind a mézelő virágokat 
és ezekkel egyetemben nem ritkán a méhek él' i s ;31 egyetlen jégeső 
elegendő rá, hogy a rajzás általában beszűnjék, a kivonult rajok pedig 
tönkre menjenek; sőt hegyek aljában, a hol a záporok gyakran áradá
sokat vonnak maguk után, 1 óra alatt elpusztulhat az egész állomány.92

A jégesők, záporok azonban 10 év alatt sem tesznek annyi kárt 
a méhekben, mint egyetlen száraz, aszaló nyár, a mi nálunk épen nem 
ritkaság.

Már a rövidebb ideig tartó száraz, tikkasztó szelek is nagyon ár
tanak a melleknek’,- mert hátráltatják munkájokban és sokat levernek 
közülök; ezen kivfíl pedig a virágokban képződött nektárt, sőt a lég

17 M á r D ie  r e c h le  I lk u n sl v . N ic . J a c o b  1(514. 267 1., P a n se  15. Z . 1 8 5 1 .3 8  I., 
D z ie r z o n  B. Z . 1875. 2 12  1. é s  H e r lc p s c l i : D ic  H ie n c  III. 387  é s  5 18  1.

18 R a lio n e ll  B z u c h t  1878. 23Ü 1., u g y a n íg y  H c r le p s c h : D ie  B ie n e  III. 5 4 8  1.
19 D ie  H g b ie n e  1889. 401 1.

98 L , W a l l e r  15. Z. 1874. 257  1! é s  H ilb e r t  E . u g y a n o tt  2 5 7 — 25 8  1.

21 T a p a s z ta lta  e zt S p itz n e r  1 7 7 8 -b a n  1. K o r b b z u c h t  III. A liit. 2 1 7 — 2 48  1.

13 1891 jú l iu s  2 2 -é n  k é ts z e r , d é lb e n  é s  e s te fe lé  a n n y ir a  m e g á r a d t  a k e r te m  
a la tt fo ly ó  h e g y i p a ta k , h o g y  ö s s z e s  m é h ö ln ia  le g n a g y o b b  v e s z e d e le m b e n  v o lta k , 
h a  é jje l jö n  az á r a d a t, v a ló s z ín ű le g  el is  v e s z te k  v o ln a .

(50*
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kör páratartalmát is annyira felemésztik, hogy még harmatok sem 
képződhetnek s a méheknek d. e. 8—8'/a órán túl már nincs mit 
gyűjteniök.

Különösen kártékony pedig a szeles idő, ha egyszersmind hideg 
és éjszaka igen lehűl a levegő,23 mert így a virágok kelyhei egészen 
üresen maradnak s a méhek még reggelenként sem találnak semmit; 
ilyen volt az 1837-iki,24 legutóbb pedig az 1887 évi június eleje, midőn 
a temérdek akácz virág alig adott valami kevés mézet.

De sok kárL tehetnek a huzamosabb esőzések is és annál többel, 
minél gazdagabb legelő kínálkozik egyidejűleg a méheknek, mert a 
méz szagát érezve, szakadatlanúl röpködnek kifelé, de a hazatérőket 
könnyen meg lehet számlálni! mert nagyrészüket leveri az e ső26 és mert 
hamarjában meg sem száradhatnak, el is vesznek; ha pedig a rajzás 
időszakában járnak az esők, akadályozzák a rajok kivonúlását; köz- 
vetetlenűl a rajzás után pedig nem csak a rajokra, hanem a lerajzott 
kaptárakra is válságosak, mert koczkáztatják az anyák párosodását, 
úgy, hogy a kaptárak fele is meganyátlanodhatik.30

Akár száraz, akár nedves legyen azonban a nyár, a nagy hőség 
egyaránt nem kedvez a méheknek, mert csökkenti tevékenységüket,27 
a napos oldalakon álló kaptárakban pedig ellágyúlhatnak és leszaka
dozhatnak építményeik is, a mit csak nagy ritkán bírnak kiheverni.

Az ősz annyiban lehet káros a méhckre, a mennyiben igen hosszú 
és száraz meleg, mert ilyenkor nem csak a fogyasztás, hanem a méhek 
pusztulása is igen nagy; 38 minthogy ugyanis nem találnak a közelben 
semmi gyűjteni valót, roppant nagy útakra vállalkoznak, a melyekről 
mindig kevesebben térnek haza; különösen sokat elfognak közülök 
ilyenkor a mezei pókok szövedékei (az úgynevezett ökörnyál), de 
igen sokan esnek áldozatáúl a rablásnak is,29 a mire ilyenkor leghaj
landóbbak a méhek. E veszteségek pedig nagy befolyással vannak a 
méhek egész jövőjére, mert szünetelvén a hasítás, természetes úton 
nem pótolhatók, a meggyengült családok tehát nem telelhetnek kellő 
erőben.

Legroszabbúl szolgál az év a méhekre, ha sokat -ígérő mcleg-

aa L . W e ig e l  B . Z . 1 8 4 5 .1 2 — 131., J a h n e  u g y a n o tt  81.1;, B r íin in g  33  é s  K a u íle r  is  
43 1. —  „ S z e le s , h ív e s  e s z te n d ő , a m é h e k n e k  ig e n  v e s z e n d ő /*  —  m o n d ja  az E r d é ly i  
m é h e c s k e  is  35 1.

24 D z ie r z o n  B . Z . 1852. 2  1.

33 L . F ö n te b b  X . D . 11. é s  H e im  B. Z . 1 8 4 5 .1 8  1.
2« így volt nálunk 1891-ben.
37 L . X . D . 12. *.

33 L . X . D . 11. 933 \

32 D z ie r z o n  B fr e u n d  1855. 165 1. é s  fö n te b b !)  X . D . 10. 11,3 *.
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esős májusra forró, száraz, szeles nyár következik, mert a kedvező idő 
által indítva, nagy kiterjedésű fi ásítást kezdenek, midőn pedig erre 
élelmi készleteik java részét felhasználták s a roppant munkaerő síkra 
készen áll, sőt a rajok is egyre-másra vonulnak k i: beállanak a tik
kasztó meleg szelek, felisznak minden nedvességet, heteken, hónapo
kon át felhő sem látszik az áthevült levegőben és semmi kilátás egy 
jótékony esőre.

A magasan járó nap perzselő hősége mélyen hatol a megrepe
dezett földbe, a növényzet el van csüggedve, hervatagon hajtják le 
fejeiket a kinyílt virágok, az elfonnyadt bimbók pedig ki sem is bírnak 
bontakozni, közel-távol semmi élelem és semmi reménység.

A boldogtalan méhek tétlenül vesztegelnek lakásaikban, este felé 
kifeküsznek a röpülő lyuk elé, hogy az alkonyat hősében keressenek 
enyhülést, reggel pedig eléhezve másznak szét állomásuk környékén 
és szárnyaikat rázogatva, nyomorúságosán pusztulnak el.

Ilyen volt az 1740,30 1795,31 századunkban pedig az 185732 és leg
újabban az 1887 év, a melyek a méhek tenyésztésével foglalkozók előtt 
soká emlékezetesek fognak maradni.

Ritkább eset, hogy a tavasz utolja és a nyár hideg', esős legyen, 
de ha ilyen, éppen úgy meggyászolják azt a méhek, mint a nagy szá
razságot, sőt néha még jobban, mert nem csak hogy nincs mit gyűj- 
teniök, de lakásukat sem hagyhatják el életük koczkáztatása nélkül, 
tehát nem csak szegények, hanem néptelenek is maradnak,33 mint 
186234 és 1891 évben.

A méhészeti írók feljegyzései szerint rossz évek voltak: 1725, 
1726, 1735, 1740,1741, 1751, 1756, 1763, 1766, 1768, 1770, 1771, 1774,
1776, 1780, 1781, 1782, 1785, 1786, 1787, 1789, 1793, 1795, 1796, 1799,
1803, 1804, 1807, 1809, 1812, 1813, 1816, 1819, 1820, 1823, 1829, 1830,
1837,1838, 1841, 1843, 1844, 1849, 1851, 1854, 1857, 1860, 1862, 1863.
1866, 1870, 1874, 1875, 1879, 1882,1886,1887 és 1891.

Legroszabbak voltak a múlt században az 1726,35 1740,36 1770,37

30 J. H . K o c h : E r fa h r e n e r  B ie n e n w ir t l i  1 7 47 . 3 3  1.

31 C h a b ic s o v s z k y : A p ia r iu s  sy st. 94  1.

33 K ie le is z  B. Z. 1858. 107 1.

33 L . B u r g h a r d t  B . Z. 1858. 54  L, O e tte l u g y a n o tt  118 1. é s  K is s  J. N é p s z e r ű  

m é h é s z  K v . 196 1.

34 D z ie r z o n  B. Z. 1862. 2 05  1.

33 J. H . K o c h  E r fa h r . B w ir th . 79 1.

86 S c h ir a c h : B a y e r is c h . B m e is te r  1770. 65  1., a k in e k  ta n ú sá g a  s z e r in t  e b b e n  
az é v b e n  a m é h c s a lá d o k  le g n a g y o b b  r é s z e  e g y e t le n  h e r é t  s e m  n e v e l t ; u g y a n íg y  
U n h o c h : A n le itg . z. v . K e n n tn . d . B . T h . II. 42  1.

31 K u r e lla  : D ie  p r a k t . B z u c h t  1773. 97  1.
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1782, 1795 és 1799,38 e században pedig az 1830,39 40 1837,10 1844,11 1866 
és 1887 évek.

Kitűnő éveknek vannak jelezve: 1722, 1724, 1727, 1731, 1772,
1773, 1783, 1784, 1788), 1791, 1792, 1794, 1797, 1798, 1800, 1801,-1802,
1806, 1811, 1814, 1818, 1822, 1824, 1825, 1828, 1834, 1836, 1839, 1840,
1842, 1845, 1846, 1848, 1850, 1855, 1856, 1859, 1861, 1864, 1865, 1867,
1869, 1872, 1873, 1876, 1878, 1881, 1884, 1890 és 1895 évek. Tehát: 
173 évből 58 rósz, 50 jó , 65 pedig középszerű volt.

Figyelmesen áttekintve e két sorozatot, feltűnő, hogy gyakran 
két vagy több rósz, illetve jó  év következett egymás után, a mit alkal
masint úgy kell magyaráznunk, hogy az első év vagy igen rósz, vagy 
igen jó  volt; az első esetben annyira megromlottak a méhek, hogy a 
következő jó  középszerű évben sem bírtak magukhoz jőni, az ered
mény tehát rollnak mutatkozott; az utóbbi esetben pedig valószínűleg 
oly kitűnő volt az első év, hogy a következő középszerű évben is jól 
tartották magukat a méhek és szép hasznot hoztak. Ha pedig így 
van a dolog, akkor a rósz és jó  évek száma kisebb, a középszerűké 
pedig jóval nagyobb lesz, a minthogy az általánosan rósz vagy jó  
évek csakugyan ritkábbak is, a legtöbb év pedig középszerű.

Hogy azonban sok függ a helyi viszonyoktól is és ezekhez képest 
lehet az esztendő valahol rósz, máshol középszerű, a harmadik helyen 
pedig kitűnő, következőleg, hogy a föntebbi adatok csak helyi jelen
tőségűek, bizonyos abból is, hogy az írók több évre nézve ellentmon
dókig nyilatkoznak ; így Huber F. szerint az 1793-ik év valami nyomo
rúságos volt,13 inig Spitzner kitűnőnek mondja a z t ;43 * * Ehrenfelsmesés 
dolgokat beszél az 1801. év bőségérő *l,41 Fuckel pedig a rossz évek 
közé sorozza azt; 13 br. Bőse állítja, hogy az 1857. év egyike volt azok
nak a legjobb éveknek, a melyekre az élő méhészvilág emlékezik,48 
mig Bartels, Liebe, Morbitzer és Lubienicky panaszkodnak ellene ; 47 
Kieleisz43 és Sághy M. — hazánk fiai e p e d ig  a rossz évek legroszab-

38 M a t u s c h k a : N e u e s  L e h r g . d . B z n c h t  B d . Ft. 2 1 — 2 2  1. é s  C h a b ic s o v s z k y  is  
m i n t 31 * a latt.

33 Staut J. A mezei gazda Kézi kve. 143 1.
40 D z ie r z o n  B. Z. 1852. 2 1. ^
11 F u c k e l : M e in e  B z u c lit  II. A u fl. 2 34  1.

43 N e u e  B e o b . a. d. B . B d . II. 3 9 — 40 1.

43 K o r b b z u c h t  III. A u fl. 166 1.
41 D ie  B z u c lit  1829. 15 1.

43 M e in e  B z u c lit  II. A u íl. 236  I.

46 B . Z . 1857 . 275  1.

47 B . Z . 1858 . 1 0 6 - 1 0 7  1.

48 B . Z . 1858. 107 1.



bikának mondják azt;43 az 1866. évet Hacker kitűnőnek,50 Mor- 
bitzer meglehetősnek,51 Czerny rósz középszerűnek találta;53 nálunk 
pedig, a május 24—26-iki országos fagy következtében egyike volt a 
legroszabb éveknek; sőt már csak hazánk területén is az 1867. év 
Tittel H. szabadfalvi (Freidorf, Temesvár mellett) tanító szerint igen 
rósz,53 StankovitsJ karánsebesi lakos előadásához képest pedig ki
tűnő volt.54

Végre : nagyot határoz e tekintetben a kezelés is, mert habár az 
időjáráson nem változtathatunk, mérsékelhetjük kártékonyságát; okos 
kezelés mellett pedig középszerű években is kitűnő eredményeket 
érhetünk el.

Christnek 38 év közűi csak 7 ellen van panasza; 66 Oettel pedig 
azt mondja, hogy 26 év alatt ■— a mióta méhészkedik — rósz évet 
nem ért,60 a mit bizonyára nem az isteni gondviselés valami különös 
kedvezésének, hanem saját eszének és szorgalmának köszönhet.

Különben meg van a rósz éveknek is az a haszna, hogy tanűlsá- 
gosak 57 és Lalán az sem volna jó , ha a méz nagyon a nyakunkra gyü
lekeznék.

Hogy ködök, mérges harmatok, különösen a ragya, megrontván 
a virágok nektarát és hímporát, a mellekre is kártékony hatással vol
tak, sok régi, sőt újabb méhészkönyvekben is olvastam,58 önmagam 
azonban soha sem tapasztaltam; épen nem lehetetlen azonban, hogy 
oly légköri okok, melyek a virágok nedveiben és hímporában erjedést, 
feloszlást vagy bizonyos alsóbb rendű gombafélék fejlődését idézhetik

«  B. Z. 1858. 201 1.
»  B. Z. 1866. 259 1.
61 Ugyanott 259—260 1.
52 B. Z. 1867. 211 1
38 B. Z. 1868. 162 1.
*  B. Z. 1868. 119—120 1.
53 Anweisung z. Bzucht 1809. Vorrede cl. I. Ausgabe XV. 1.
50 Klaus IV. Auíl. 116 1. * alatt.
57 Kató P, A méhtartás ni. 319 1. és Scholtisz B. Z. 1846. 83 1. és valóban, ha 

rósz évek nem volnának, sem a kaptárakban sem a kezelésmódban nem kellene 
a jobbat keresnünk.

58 Már M. C. Höller's Bzucht 1753. 25—26 1., J. Grüwel’s Brandenburg. 
Blcunst 1761. 29 1., dr. J. G. Gleditsch: Alig. Betracht. ü. d. BescliaíT. das Bstandes 
1769.401. a) alatt., J. G. Krünitz: Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucht. 1774. 312 1., Csáti 
Szabó Gy. Magyarorsz. méhes gazd. 1792. 46—47 1. Handerla Gy. Uj méhész 1795. 
102 1. Christ.: Anweisung z. Bzucht 1809. 255 1., Chabicsovszlcy: Apiarius syst. 15 1. 
Kontor J. A méhekről II. 164 és 271 1., Káló P. A méhtart. m. 370—372 1.; újabban 
Vogelbacher Anleitg. z. niitzl. Bzucht 1832. 109 1. Kritz B. Z. 1847. 11 1. és Hand- 
wörterbuch für Bfreunde 1867. 150 1.
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elő, közvetve károsak lehetnek az ezekkel táplálkozó m'éhekre is ; sőt 
mint már tudjuk, maga a harmattal lecsapódó víz is oly vegyi folya
matokat okozhat bizonyos növényi termékekben, — tehát Lalán egy
némely virágok nektáréban és hímporában is, — a melyeknek útján 
veszélyes mérgek képződhetnek belőlük.60

Ugyancsak nem mondhatok bizonyosat arra nézve sem, hogy 
van-e valami alapja annak a szintén elterjedt nézetnek, hogy a ziva
tarok, különösen pedig a villámlás, — ide értve a nyári, úgynevezett 
száraz villogásokat is — oly hatást gyakorolnak a nektárelválasztásra, 
hogy csaknem rögtönösen beszüntetik azt,00 vagy épen, hogy ezek is 
többrendbeli növények, nevezetesen az alma-61 és vadberkenyefa,02 
valamint a hajdina és hanga virágait megrontják.03

A mit tapasztaltam, csak az, hogy nagyobb esőzések után, külö
nösen ha zivatar, égiháború kíséretében léptek fel, nehány napig gyé
ren mézelnek a virágok, a mit azonban inkább a zivatarokat kísérő 
hideg szeleknek és illetőleg a levegő hirtelen lehűlésének tulajdonítok.

Azl ugyan nem tapasztaltam, hogy a nyári száraz villogások al
kalmával is beszűnnék a nektarelválasztás, de ha nincs tévedés a do
logban, ennek is természetesebb okát látnám az ilyen alkalmakkal 
uralkodó szárazságban.

Minthogy azonban a villámosság még a szervetlen világra is, a 
növényzetre pedig épen nagy befolyással van : nincs kizárva, hogy 
csalódom, ám nyilatkozzanak e tekintetben a meteorologusok és nö- 
vényphysiologusok.

L. föntebb X. B. 4. 433 *.
80 L. Kontor J. A méhekről II. 272—273 1., Kritz B. Z. 1845. 93—94 1., dr. Ma- 

gerstedt: Dér prakL. Bvater III. Aull. 462 1., Bartels B. Z. 1856. 249 1., Kirsten 
Vollst. Wörterbuch etc. 1858. 101—102 1., egy névtelen B. Z. 1880. 183 1. és Dathe 
is B. Z. 1881. 18 1.

61 Christ: Anweisung z. Bzueht 1809. 256—257 1. és Káló P. A méhtartás 
m. 371 I.

03 Grimm B. Z 1850. 22 1.
03 Lahmeyer B. Z. 1847. 91 1.

8*..,'.



XIII. FE JE ZE T,

KÓRTANI RÉSZ (PATHOLOGIA).

A természet szigorúan következetes törvényei alul a méhek sin
csenek kivéve; nekik is temérdek bajjal és betegséggel kell megküzde- 
niokJ - -  sőt, minthogy a társadalom épsége is oly fontos rájuk nézve, 
hogy annak megzavar tatása oka lehet az egyedek elpusztulásának is : 
kétségtelen, hogy még több oldalról fenyegetik őket a bajok és beteg
ségek, mint más állatokat, a melyek önállóan is megélhetnek.

Minthogy pedig ehhez képest a méheknél társadalmi bajokat és 
szorosabb értelemben vett betegségeket kell megkülönböztetnünk: 
szakítva a szokással, a két rendbeli bajokat nem vegyest, hanem egy
mástól elkülönítve fogjuk tárgyalni.

A) A méhek társadalmi bajai.

1 .  A z  a n y á t l a n s á g p  a n y a m a g t a l a n s á g ,  h í m h a s s á g  2 
é s  á l a n y á s  á l l a p o t .

Négy oly társadalmi baj, a melyek bár nem csupán névleg, ha
nem lényegesen, sőt kórképeikre nézve is különböznek egymástól, 
minthogy van egy közös jellegük, még pedig épen az, mely a bajnál

1 Tágabb értelemben anyátlan ugyan minden család, a melynek anyja 
hiányzik; szorosabb értelemben azonban csak azok a családok anyátlanok, a me
lyeknek nem csak anyjuk, de, — hogy másikat nevelhetnének - -  nyílt munkás 
hasításuk sincsen,

A régi magyar írók azokat az anyákat, a melyek csak hímeket szaporíta-
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legfontosabb és kimenetelük is ugyanaz : tulajdonkép egy és ugyan
annak a bajnak tekintendők és együttesen is tárgyalandók.

A baj két első alakjában ugyanis teljesen szünetel a szaporodás, 
a két utóbbiban pedig van ugyan Hasítása a családnak, de csak hím- 
nemű ; 3 mind a négy néven nevezett bajnak közös kórképe tehát az, 
hogy termékeny anya hiányában a nőnemű rovarok szaporodása fönn- 
akadást szenved, a minek következtében napról-napra fogynak a mun
kások, mig végre egészen legyengül és elpusztul a család.

A prögnosis tehát ugyanaz, akár nincs anyjuk a méheknek, akár 
oly hibában szenved az, hogy petéket egyáltalán nem rak, vagy ha 
igen, csak hímneműeket, akár pedig álanyák űzik a hímek szaporítá
sát ; sőt épen e két utóbbi alak előhaladottabb és veszélyesebb álla
potát képezi a bajnak, mely annál gyorsabban visz az elpusztulásra, 
minél inkább szaporodnak a hímek.

Az anyátlanság leggyakoribb és legveszedelmesebb baja a mé
heknek, mely ellen sem népességük, sem vagyoni jóllétük, sem a leg
gondosabb ápolás nem képes őket biztosítani; mely felléphet mind
egyik családnál és minden időszakban, még pedig oly rögtönösen, 
hogy a melyiknek ma még semmi baja nincsen, holnap már anyátlan 
lehet; leginkább mégis a fiasítás szünetelésének időszakában szokott 
bekövetkezni, első sorban pedig azokat a családokat fenyegeti, a me
lyeknek anyja el van öregedve, beteges, vagy bármi oknál fogva trón
változás küszöbén állanak.

A teljes anyátlanság legközönségesebb alakja a bajnak és ha az 
anya oly időszakban vesz el, midőn pótlására alkalmas fiasítás nin
csen, kimaradhatatlanűl be is kell következnie.

Elveszhet pedig ekként az anya :
1. Télen, betegség vagy végkimerűlés következtében.
2. Ha a tavaszi első kiröpülés alkalmával a kaptárba tévedt ide

gen méhek megölik, feltéve, hogy a fiasítás még meg nem in dúlt.i
3. Ha az első raj kivonulása, illetve anyaváltozás esetében az öreg 

anya elhalálozása után a fejlődő infánsnők bölcsőikben vesznek el,6

nak, részint „ménár^-nak, — így az Angliai méheskert 1781.1851. — részint „kánik“- 
nak — így Ravazdi András Méhtolniács 1791.811., — nevezik; talán mert csak mé
neket vagy kanokat szaporítanak.

3 így már Witztluim Monatsblatt 1839. 21 1.
1 Sőt megtörténhetik az is, hogy az idegen méhek által zaklatott anya ki

röpül és más kaptárra tévedvén, ott öletik meg, 1. J. G. Lukas: Vermischte Bcytr. 
z. Fortschr. i. d. Wiss. d. Bzucht 1803. Bd. I. Stck. I. 221 1.

5 L. Spitzner Kritísche Gesch. Bd. I. 31 1., némelyek szerint pedig lehetséges 
az is, hogy csak egyetlen anyabölcsőt alakítanak a méhek, a melyben elhalván 
az áleza, midőn ez köztudomásra jut, már nincs más anya nevelésére alkalmas
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esetleg a türelmetlen méhek által idő előtt kivonszoltatván, ennek 
következtében vesztik életüket."

4. Ha az utdrajzás folyamában az utolsó rajjal a fiatal infánsnők 
mindnyájan kivonulnak,7 vagy ha a családnak csak 1 anyabölcsője 
volt és a rajt mégis elbocsátja.3

5. Ha első és utórajok a kivonulás alkalmával vegyülnek és álta
lában ha több raj száll össze.9

6. Ha a rajzás beszüntetésénél a fönmaradt fiatal anyák akár a 
pártokra szakadt méhek által megöletnek, akár egymást ölik meg köl
csönösen.10

7. Ha a lerajzolt anyakaptárakra vagy utórajokra, mielőtt a hasí
tás megkezdődött volna, más rajok, vagy általában idegen méhek 
vetik magukat és az anyát leszúrják.",

8. Ha a fiatal infánsnők nászkirándulásaik alkalmával bármi 
módon elvesznek, vagy

9. Ha nászútokból visszatérve idegen kaptárakba tévednek,13 a 
midőn — ha ugyan nincs benne Hasítás — ez a kaptár is meganyát- 
lanodhatik.

hasítás, 1. di1. Magerstedt Dér prakt. Bvater III. Aull) 251 1. és Vogel: I)ie Hgbiene 
1880. 3;i6 1. libben al cselben legnehezebb az anyái lanság felismerése, mert mind
addig, mig bíznák a bölcsőhöz, anyátlanságuknaksemmi jelét sem adjáka méhek, 
midőn pedig meggyőződnek csalódásukról, beletörődtek az anyállanságba is, 1. 
Kloptleisch u, Kürschner: Die Bicne u.-d. Bzucht 388 1.

8 L. föntebb VII. 5 . 335 - 338 *.
T L. Káló P. A méhtnrtás ni. 334—335 1., Kloptleisch u. Kürschner Die Biene 

u. d. Bzucht 382 1., Kirsten Vollst. Handbuch d. Bzucht V. Aull. 511., dr. Magerstedt 
Dér prakt. Bvater III. Auft. 250 1. és Vogel Die Hgbiene 1880. 356 1.

8 L. föntebb XI. 5. 308 *
9 Berlepsch Die Biene III. Aull. 222 1.
10 L. Káló P. A méhtartás m. 335 1., Berlepsch Die Biene III. Aull. 221 1. és 

Vogel, mint 7* alatt. Fuckel szerint, ha az utórajzás bcszüntével már dobtak ki 
néhány fiatal anyái a méhek cs 6—8 nap múlva még keLtőt dobnak ki, csaknem 
bizonyosra vehetjük, hogy e két anya versengett a trónért és mind a kettő meg
öletvén, a család anyátlan maradt. Meine Bzucht II, Aull 214—217 1.

11 L. Dzierzon Nachlrag z. Tli. u. Prax. 4 1. és Vogel B. Z. 1861. 62 1. Külö
nösen gyakori eset ez, ha ameganyátlanodottés ennek következtében kiköltözött 
első rajok helyébe hamarjában valami utórajt állítunk, mert az első rajnak oda
szokott mélieiből sokan szegődnek a rajhoz, a fiatal anyával azonban nem tudván 
megbarátkozni, többnyire megölik azt. L. Kiss J. Népszerű méhész kv. 157 1.

12 Gyakori eset, 1. Dzierzon Bfreund 1855. 178—179 1 Rőtbe Korbbzucht III. 
Aull. 251 1., Diederichs B. Z. 1859. 256 1., úgy Keding B. Z. 1866. 126—127 1., — a 
mit én is sokszor tapasztaltam, sőt, mint tudjuk, idegen rajokhoz is szegődhetnek 
az anyák, 1. XI. 5. 203 *.
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10. Ha késő ősszel — a Hasítás beszüntetése után — vesz el az 
anya.13

11. Ha bármikor is oly baj éri az anyát, hogy a petézést beszűn- 
teLi, de csak 9—10 nappal később hal meg, a midőn már nyílt Hasítás 
nincsen.14

12. Mint ritkább eset, megtörténhetik, hogy két szomszédos kap
tár népe közösre gazdálkodván, megöli az egyik anyát, midőn pedig 
őszszel a közösség felbomlik, ez a család anyátlan marad.15

Gundelach szerint a kiköltözött méhek, ha elveszítvén anyjukat, 
visszatérnek lakásukba, gyakran anyátlanok maradnak, még ha nyílt 
hasításuk volna is, mert annak idejében nem gondoskodnak anyane
velésről, a mikor pedig érezni kezdik ennek szükségességét, a hasítás 
már meghaladta a kort, melyben még anyát lehetett volna belőle ne
velni.16 Ez igen hihető ; ellenben az az állítás, hogy a gazdagon mézelő 
méhek sem gondolnak királyi bölcsők alakítására és ennélfogva — ha 
anyjukat elvesztik — szintén meganyátlanodnak,17 csak ott bizonyul
hat helyesnek, a hol a családban hatal méhek nincsenek, mert ha 
vannak, ezeknek feladata lévén az anyanevelés, daczára a gazdag 
mézelésnek, nem mulasztják el azt.

A második helyen megnevezett baj akkor következik be, ha az 
anya oly szervi hibában szenved, mely útját állja a peték képződésé
nek vagy letételének; ilyen lehet a petefészkek vagy a hüvely rendelle
nes fejlődése, esetleg az, hogy a hím ivarszervnek a párosodás alkal
mával beszakadt maradványaitól nem bírja az anya magát megsza
badítani ; 18 Vogel tapasztalta, hogy egy, esés következtében megsérült 
anya sem tett le több petét,19 sőt, mint már említettük, egy megállapí
tott esetben a fulánknak fegyver gyanánt való használata folytán esett

18 Megtörténi! éti k éz, ha késő őszszel két vagy több családot egyesítünk, vagy 
a gyengébbeket idegen méhekkel megerősítjük, 1. Káló P. A méhtartás ni. 3361. és 
Berlepsch: Die Diene III. Auíl. 222 1.

)4L. Wurster: Vollst. Anleitg. etc. 1804. 186 1., Chabicsovszky: Apiar syst. 
78 1., Czövek I. Legújabb s haszn. m. kv. 18—19 és 198 1., úgy Fuckel: Meine Bzucht 
II. Auíl. 51-521.

13 L. Ewald : Hand u. Hausb. für Bürg. u. Lantig.,1795. 264 I. Kloptleisch u. 
Kürschner: Die Biene u. d. Bzucht 384 1. Goldköriier lV . Auíl. 197 1., Dzierzon 
Bfreund 1855.184 l.,dr.iMagerstedt: Derprakt. Bvater III. 254 I. és Wallbrecht: Die 
Bwirtschaft II. Aufl. 157 1., valamint föntebb VII. 5 . 894 *

16 Naturg'eseh. 65 1.
11 M. Beyer: Illustr. neust. Bfreund III. Auíl. 421. ésdr. Magerstedt Dér prakt. 

Bvater III. Aufl. 250 1.
16 L. X. C. 8. 879_860 *.
19 Die Hgbiene 1880. 358 1.
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az anya e bajba 30 * * * * * 36 és ide sorozhatjuk azokat az eseteket is, melyekben 
a rendellenesen képződött peték kifejlődetlenűl maradnak.21

Az anyamagtalanság ha nem is épen ritkaság, mindenesetre ki
vételes b a j; Witztlium csak egyetlen esetben, egy utórajnál,22 Brüning 
pedig háromszor észlelte azt23 és hosszú gyakorlatom folyamában én 
sem többször, még pedig egyszer egy utórajnál, kétszer pedig lerajzolt 
anyakaptáraknál.

A harmadik alakban, melyben az anya csak hímeket szaporít, 
jóval gyakrabban szokott a baj felmerülni és a következő okok vala
melyikére vezethető vissza :

1. Ha a fiatal anya télen vagy általában oly időszakban nevel
tetett, midőn hímek nincsenek,24 vagy

2. Ha az alkalmatlan időjárás miatt nem párosodhatott.25Ugyan
ennek következtében hímfiasítók maradnak a fiatal anyák,

3. Ha kifejlődetlen vagy oly hibás szárnyakkal hagyják el böl
csőiket, hogy röpülni nem bírnak, vagy

4. Ha oly szerencsétlenül küzdenek meg versenytársnőikkel, hogy 
nem párosodhatnak vagy legalább nem termékenyfílhetnekH külö
nösen megtörténhetik ez, ha rajok szállanak össze,2’ sőt

5. A raj beszedése alkalmával is szenvedhet az anya ily sérelmet, 
leggyakrabban pedig

6. Ha a rajok óvatosság nélkül egyesíttetnek és általában, ha ide
gen méhek keverednek az utórajokhoz.

7. Ha a párosodás oly későre marad, hogy a fiatal infánsnő el
veszti fogékonyságát,23 vagy

8. Ha a méhek olyannyira áhítoznak a hasítás után, hogy be nem 
várva az anya termékenyűlését, bő táplálás által a petefészkeket idő
előtti tevékenységnek indítják.29

9. Ha az anya termékenysége kimerül.80
10. Ha dugulás, ondótömlő záródás fincarceratio receptaculi),

30 L. I. 4. 84 '.
21 L. III. C. 13. “56—áss * és Baldenstcin B. Z. 1848. 129—130 1.
23 Monatsblatt 1838. 54 1.
23 B. Z. 1846. 78 1.
24 L. III. B. 7. í03, sőt tudta ezt Csáti Szabó Gy. is Magvarorsz. m. gazda 36 1
25 L. III. C. 13. *.
36 L I. 4. 83 *_
27 Csáti Szabó Gy. mint 24'  alatt, 36—37 1.
28 L. X. C. 8. 883—886 *.
29 L. X. C. 8. 824 *.
30 L. föntebb 111. C. 5,2 \
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hűdés, túltengés, visszafejlődés, elfajulás vagy más oly baj keletkezik 
a genitaliákban, a melynek követkéztében a peték nem érintkezhetnek 
a termékenyítő maggal,31 bekövetkezhetnek pedig ily bajok

11. Mechanicus sérelmek folytán, nevezetesen megtörténhetik, 
hogy az ondótömlő elszakad a nádrától,32 a mi nem is ritkaság, ha a 
méhek megtámadják és szorongatják az anyát,33 sőt okul szolgálhat 
erre az is, ha a peték letétele rögtönös és húzamos fönnakadást szen
ved,31 vagy

12. Nagyobb áthűlés,35 sőt állítólag éhség következtében is,3<i végre
13. Berlepsch szerint elhalhatnak az ondószálcsák is az anya 

magtömlőjében.37

81 Dr. O. ,1. B. Wolff szerint magasabb korban a méheknél is különféle el
változások és álképletek, úgymint kövesedés, elchilinesedcs következnek be az 
ivarszervekben és okai lehetnek annak, hogy az elöregedett anyák, - bár ondótöm- 
Iűjök még mindig elegendő magot tartalmaz, — nem bírják petéiket termékenyí
teni, 1. Das Riechorgan d. Biene ete. 168—169 1. A Bztg. szerkesztősége pedig egy 
hímfiasító anyában csak azt a hibát találta, liogv az ondótömlől nem hálózták be 
légcsövek, 1. B. Z. 1883. 203 L, a mi igazolja azt a következtetést, hogy csakugyan 
a légcsőhálózat nyomása hat az ondótömlőre és szorítja ki abból a magot 1. 216 1.

35 L. dr. Leuckart: Untersuchungen etc. v. J. Moleschott 1858. Bd. IV. 405— 
408 1. úgy Vereinsblatt f. Grossfürstthum Messen 1866. 2 1. valamint dr. Siebold : 
Walire Parthenogenesis ctc. 86 1.

33 Dzierzon Bfreund 1855. 178 1., Licbc B. Z. 1859. 98 1. dr. Küchenmeister 
ugyanott 98— 99 1., úgy Dathe’s Lehrb. d Bzucht IV. Aufl. 181 1.

34 Egy, több, mint 120 év előtt felmerült esetben annak következtében lett 
hímílasítóvá egy raj anyja, hogy a megtelepedés után nem építkezhetvén a méhek, 
petéit le nem rakhatta, 1. Gemnützige Árb. d. Churf. Sachs. Bgesellsch. i. Ober- 
lausitz 1773. Bd. I. 133—138 1. és úgylátszik tapasztalta ezt KontorJ. is. A mellekről 
II. 217—218 1. újabban Dzierzon B. Z. 1862. 2 1., Niedermann Bienenwirtsch. Gen- 
tralblatt 1865. 82 1., Dathe B. Z. 1865. 274 és Berlcpseh Die Biene 111. 512 1.

35 L. föntebb III. C. 12. 484 \ Dr. Wolff úgy magyarázza ezt, hogy a hideg 
következtében bizonyos nedvek jegednek és akadályozzák a peték termékenyü- 
Iését, mint 31 * alatt. Saját tapasztalásom alapján megjegyezhetem, hogy temérdek 
megdermedt anyát — olyanokat is, a melyek népestől 2—3 napig voltak ebben 
az állapotban — hoztam meleg helyen életre, de legfölebb csak a 6—7-ik folytatta 
a szaporítást hímekkel; a megdermedt anyákat tehát,abban a hiszemben, hogy úg}r 
sem érnek Mimiit, kár volna veszni engedni, mert tavaszszal, midőn ilyesmi több
nyire történik, csaknem egy égész clalád értékével bírunk az anyák; ráérünk el
pusztításukra akkor, ha romlásukról Hasításuk alapján meggyőződtünk.

38 Már Pösel: Grűndt. u. vollst. Unterr. von Bzucht 1784. 91 1., úgy Szuhányi 
J. Szorg. méhész 44 1., újabban T. Cowan: Führer ete Deutscb v. T. Kellcn 1891. 
111 1. és Isaak B. Z. 1892. 217-218 1.

37 B. Z. 1855. 80 I. és die Biene III. Aufl. 223 I., a mi azonban, ha ugyan lehet
séges, csak ritka kivételképen történhetik, mert az ondószálcsák élete oly szívós, 
hogy még oly anyák ondóiömlőjébcn is, a melyek 24 óráig halva, sőt borszeszben 
feküdtek, élénken mozognak, I. dr. Leuckart B. Z. 1860. 231—232 1.
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Mindezeknek következtében a fiatal anyáknál — ha ugyan nem 
magtalanok primarius; azoknál pedig, a melyek elébb nőnemben 
is szaporítottak, secundarius alakban lép fel a hímfiasítás.

A baj negyedik alakja vagyis az álanyás állapot a három előbbi
ből fejlődik ki és pedig az elsőből közvetlenül, a két utóbbiból pedig 
közvetve, vagyis akkor, ha a magtalan vagy hímfiasító anya elvesz 38 
vagy megölik a türelmükből kifogyott méhek, a mi, ha a fiasítás idő
szakában hasztalan várnak a szaporodásra, szintén megtörténik.39

Hogy a bajnak mind a négy alakjában — ha csak az utórajzás 
vége felé valahonnét elmenekült anya nem szegődik hozzá — el kell 
pusztulnia a családnak, az oly világos, mint, hogy ki kell ürülnie a pénz
tárnak, melynek bevételei megszűntek, kiadásai azonban folyamatban 
maradnak; a munkás méhek napról-napra fogynak, a munkák min
dég lanyhábban mennek, míg végre csaknem egészen beszűnnek és 
felemészttetvén az élelem, a fő nélkül maradt népséget nem tartja össze 
semmi: lassanként feloszlik és a szomszédos kaptárukhoz kéredzik bej 
a lakás pedig üresen marad.

Ily csendes lefolyása a bajnak azonban kivételes dolog, mert leg- 
többnyire, még mielőtt a készletek felem észttettek volna, rablók törnek 
a családra és kifosztván azt élelméből, népét is szétszórják, mint a 
pásztor nélkül maradt nyájat.

Ugyanez a sorsa a hímfiasító családoknak is, mely annál hama
rább éri el őket, minél inkább szaporodnak a herék és fogyasztják az 
élelmet, a mit a megfogyott munkások sem pótolni, sem a rablók ellen 
megvédeni nem birnak.40

Minthogy az anyátlanság minden nappal végzetesebb a méhekre, 
szükséges, hogy idejében felismerjük azt, a mi nem épen nehéz, mert a 
bajnak többrendbeli és pedig nemcsak belsőleg, hanem külsőleg is 
észrevehető kórtünetei vannak, a melyek azonban ahhoz képest, a mint 
az anyátlanság heveny (acutus) vagy már idült (chronicus) szintén 
külömbözők.

Midőn a méhek anyjuk elvesztenek heveny tudomására jőnek,

38 Az egyoldalúlag szaporító anyák többnyire rövid életűek, mert más te
kintetben is közönségesen meg van támadva szervezetük, különösen úgy látszik, 
hogy szaglőérzékük is tompa így dr. 0. J. B. Wolff Das Riechorg. d. Biene 170 1.

39 Spitzner Krilische Gesch. Bd. II. 106—107 1., Erdman Hülfreich’s Aiuvei- 
snng z. Bzucht 1804. 26 1., Nordhoff B. Z. 1852. 92 1., Böttner B. Z. 1865. 62-63 1., 
Berlepsch Dic Biene III. 231 1. és tapasztaltam ezt én is.

40 Az anyátlan kaptárukban még akkor is szaporodnak a herék, ha a csa
ládnak íiasítása nincsen, mert a szomszédos kaptárokból igen sok here szegődik 
hozzájuk, legtöbb pedig akkor, midőn a rendezett viszonyok között élő családok 
megkezdik a herék üldözését. L. Hopftér B. Z. 1854. 36 1.
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a mi 1/i , Iegfölebb 3 óra alatt, de a téli nyugalom időszakában néha 
csak akkor következik be, midőn a család, megbontván a telelő für
töt, bel viszonyai iránt tájékozhatja magát,41 * a méhekcn feltűnő nyug
talanság vesz erőt; a lakásból vontatott zúgás hallatszik s a méhek 
felhagyván rendes munkálataikkal, a falakon és építményeken kiter
jesztett szárnyakkal czéltalanűl szaladoznak, mindegyre nagyobbodó 
nyugtalanságot keltve a kaptárban, a mi meglátszik kívülről is.

Elébb csak egyenként, de hamarosan seregestől tolulnak ki a fel
indult méhek és a nélkül, hogy annak valami czélja volna, felröppennek 
és egyet fordulva a levegőben — mintha csak meg akarnának győződni, 
hogy váljon otthon vannak-e — ismét visszaszállanak; a népesebb 
családok gyakran játékot kezdenek, a mely azonban szokatlanul hosz- 
szára nyúlik s a méhek alig akarnak bevonűlni lakásukba, hanem annak 
külsején — különösen a röpülő lyuk környékén — bizonytalanul sza
ladgálnak, mintha valamit keresnének ; a melyek pedig behúzódtak, 
csakhamar ismét kijönnek, szóval nem találják nyugalmukat.

Néha a szomszédos képtárakra vetik magukat, a melyekben 
anyát éreznek,43 máskor lassanként visszahúzódnak, de izgatottságuk 
nem csillapszik és ha pár perezre el is csendesűlnek, sajátságos, von
tatott hangon újból rákezdik az ;anya siratását és midőn a többiek 
már régen elnyugodtak, még mindig folytatják azt egész a késő éjsza
kába.43

A baj tünetei azonban nem mindig mutatkoznak ily élénken ; a 
rajzás időszakában pedig! ha egyszersmind erősek a méhek, még 
kevésbbé látszanak törődni anyjuk elvesztővel 44 és úgy látszik, igaza 
van Berlepschnek, hogy abban a mértékben gyászolják anyjukat, a 
melyben reá szükségük van,tehát leginkább,ha pótolhatatlan, kevésbbé

41 L. Kató P. A méhtartás m. 336 1., úgy Dzierzon Bfreund 1855. 181 1., külö
nösen, ha az anya nem hullott le, hanem a lépek között, a telelő fürtben van fön- 
akadva. L. Klopfleisch u. Kürschner: Die Biene u. d. Bzucht 153 és 387 1.

43 Kató P. A méhtart. m. 23 1.
43 L. dr. Magerstedt: Dér prakt. Bvater III. Átül. 255—2561., ö. Rothe: Korb- 

bzucht III. Aufl. 252—253 1., L. Huber: Die nene ntifel., Bzucht X. -Áufl. 168 1. E 
nyugtalanság azonban kivéve a szokatlan időben kezdett játékot és azt, hogy 
a szomszédos kaptárakra vetik magukat a méhek — nem egészen biztos jele a 
meganyátlanodásnak, mert hasonlóan viselkednek a méhek, ha idegen anya hatol 
a kaptárba, vagy ha a rajzás befejeztével a felesleges trónkövetelőket távolítják 
éli ha anyjuk a párosodás alkalmával sokáig kimarad, sőt a viaszmolyok lepkéi
nek sereges támadása is csaknem hasonló nyugtalanságot kelthet. L. Dzierzon 
Bfreund 1855. 179 1. és Dathe B. Z. 1867. 32—33 I.

44 Wernz B. Z. 1858. 54—55 1,
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ha pótolható, legkevésbbé pedig, ha az intézkedések ez irántinál' meg 
is történtek.45

Bármily gyengén mutatkozzanak is azonban a jelek, legalább 
nyomban a baj bekövetkezte után még a laicus is észre veheti, hogy 
a méheknek valami baja van, a hozzáértő pedig felismeri azt is, hogy 
elvesztették anyjukat, s ha erre a lakást és annak környékét figyelme
sen átvizsgáljuk, bent vagy kint, halva vagy haldokolva meg is találjuk 
az anyát.

A nyugtalanság, bár reggelre már csillapszik, meg nem szűnik 
addig, míg a trónörökösök nevelésére szükséges intézkedések meg nem 
történtek, a mi mintegy 10—20 óra alatt következik b e ; esetleg — nem 
lévén erre alkalmas hasítás — míg a méhek anyátlan állapotukba bele 
nem törődtek, a mi beállhat már harmad-negyed nap is, a hetediken 
túl azonban ritkán húzódik.

A mit némely régibb méhészeti munkák állítanak és átvettek 
egynémelyek az újabbak közűi is, hogy t. i. az anyátlan méhek beszün
tetnek minden munkát és csak addig élnek, míg táplálékuk ki nem 
fogy,46 az mese és pedig nem is egészen ártatlan, mert megtévesztheti 
azokat, a kik az anyátlan méheket munkálkodni látják; a miigaz, 
csak az, hogy — különösen a teljesen anyátlan melleknél — minden 
munka lanyhábban megy s ez a beavatott figyelmét ki sem is kerül
heti; ha azonban hibás anyja van a családnak vagy egy, valamivel 
jobban fejlődött álanya űzi a szaporítást: csalatkozhatik a legelső 
szakértő is, mert a méhek csaknem oly szorgalmasan dolgoznak, mint 
ha viszonyaik a legjobb rendben volnának.47

Ha oly rajok vesztik el anyjukat, a melyek csak keveset vagy 
épen semmit sem építettek, a népség rendszerint feloszlik és vagy vissza
tér az anyakaptárba vagy a szomszédokhoz kéredzik be, vagy pedig 
a levegőben kóválygó rajokhoz szegődik.43

Ha a meganyátlanodott méhek sorsukban megnyugodtak, az acut 
symptomák megszűnnek — legfölehh a déli játék után, midőn a leg- 4

4i Die Biene III. Aufl. 253 1., ugyanígy G. Dathe’s: Lehrb. d. Bzucht IV. Aufl. 
182 1. Különben tudta ezt már Káló P. is A méhtart. m. 23—24 1.

40 L. Bronmrwich: Geübtcr Bwartér 1785. 131., Christ: Anveisung z. Bzucht 
1809. 21 1., Káló P. A méhtart. ui. 23 1., dr. Magerstedt; Dér prakt. Bvater III. Aull. 
259 i., Steril B. Z. 1848. 82 1. és Büchner L. is Aus d. Geistesleben d. Tliiere III. 2491.

47 Dzlerzon Bfreund 1855. 180 1. és O. Iíothe: Korbbzucht III. Autl. 253 1.
4a L. Pösel: Griindl. u. Vollst. Uuterr. f. Bzucht 1784. 861., Szuhányi .T. Szorg. 

méhész 411., Chabicsovszky: Apiar. syst. 79—80 1., Kontor J. A iiiéhekről II. 2441., 
Uzdi P. Tapaszt, méh. gazd. 119—120 1., Klopflcisch u. Kürschner: Die Biene u. d. 
Bzucht 388 1., Fuckel: Meine Bzucht II, Aufl. 217—2181., d r . Magerstedt; Dér prakt. 
Bvater III. 256—257 1. és Jolinké B. Z. 1851. 136 1.

61
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utolsó kelésfl fiatalok röpködnek, mutatkozik valamelyes nyugtalan- 
ság4!w é s  az idült anyátlanságnak kevésbbé szembetűnő, ahhoz képest 
pedig, hogy melyik alakba megy át a baj, egyszersmind különböző, 
tehát behatóbb szakismeretet követelő jelei kezdenek jelentkezni; 
fontos dolog tehát, hogy az anya elvesztét hevenyében észrevegyük, 
különben megtörténhetnék, hogy csak akkor veszünk róla tudomást, 
midőn a rablás megindul és a bajon már segíteni nem lehet.49 50

Az idült anyátlanság symptómái általában bizonyos lehangolt- 
ságban és a szorgalom megcsökkenésében nyilvánulnak ;■ azok a külö
nös jelek pedig, a melyek részint már önállóan is, részint pedig össze
vetve a méhek általános magatartásával, piyáHanságra, hibás vágj' 
álanyákra vallanak, a következők :

1. Télen az anyátlanság gyanúja alatt állanak a méhek, ha zúgá
suk — a többiekéhez képest — nem rendes; ha egyesek — a nélkül, 
hogy a család háborgattatnék — kiröpülnek és hamarosan ismét 
visszaszállanak; csaknem bizonyos a baj. ha sem a lakás lehűtésével, 
sem friss levegővel — tavasz felé pedig vízzel — nem lehet a méheket 
lecsillapítani.

2. Ha oly időszakban, melyben a hasítás szünetéi, a lakás talaján 
vagy az előtt kidobva idősebbnek látszó holt anyát találunk.51

3. Ha a kitelelés alkalmával a talajon fekvő hulladék között here- 
álczák, bábok,52 vagy heresejtek, anyabölcsők födelei találtatnak.53

4. Ha kora tavasszal vagy épen semmi, vagy igen kevés vizet 
hordanak a méhek54

49 Kirsten: Vollst. Handb. V. Auíl. 58 I.
50 Rothe: Korbbzucht III, Aufl. 25S ].
ri Berlepsch: Die Biene III. 233 1. Nem biztos jel, mert lehetett a családnak 

két termékeny anyja, a melyek közül épen az idősebb veszhetett el, Wurster há
romszor talált holt anyát a téli hulladék között, a nélkül, hogy a méhek egyszer
smind anyátlanok maradtak volna, 1. Vollst. Aliiéiig, z. e. Magaz. Bzucht 1804. 214 
1. ej Blatt; 1. még Braun B. Z. 1849. 179—181 1. és Dzicrzön: Bfrcund 1855. 181 1.

ss Wurster: Vollst. Anleítg. etc. 145 1. k )  alatt, úgy Berlepsch: Die Biene 
III. Aufl. 232 1. Főn tartással fogadandó, mert ha a fészek közepében heresejtek 
vannak, néha már télen is betölti azokat az anya, az álezákat vagy bábokat azon
ban kidobálják a méhek, L. Vogel: Bzucht 1866. /> f, úgy Berlepsch u. Vogel: Die 
Bzucht 1875. 67 1, Minél népesehb a kaptár, annál kevésbbé megbízható a jel is, 
mert annál korábban kezdhetik a hímek szaporítását a méhek.

13 Berlepsch u. Vogel: Die Bzucht 1875. 66 1., megbízhatóbb jel, mert vagy 
egészen fiatal anyja van a családnak, vagy tojó munkások szaporítanak benne.

a4 Dr. Magerstedt: Dér prokt. Bvater III. Aufl. 259 1. és Botlie: Korbbzucht 
III. Aufl. 253 1. Hiteles jele, hogy a család igen keveset vagy semmit sem Hasít; 
kérdés azonban, hogyan lehet felismerni a vízhordó méheket? Igen könnyen. 
Minthogy kora tavasszal mézet nem hordhatnak a méhek, mindazok, a melyek
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5. Ha járásuk rendetlen, lomha, jobbadán csak a röpülő lyukban 
ácsorognak és gyanakodva tekintgctnek kifelé,"] sőt még a kaptárba 
tett méz iránt sem igen érdeklődnek.50

fi. Ha kora reggelenként, mielőtt a méhek járása megindulna 
vagy este felé, — különösen huzamosabb szünetelés után, — egyes 
méhek szállonganak ki a kaptárból.67

7. Ha a kiröpülő méhek kedvező idővel, midőn a többiek szor
galmasan látogatják a legelőt, nem tartanak szokás szerint felfelé és 
nem is sietnek a távolba, hanem lakásaik előtt tétováznak.55

8. Ha virágport nem hordanak vagy csak fél, negyed teherrel 
— mintegy marquirozva annak gyűjtését — térnek haza a méhek.69

virágpor nélkül puffadt altesttel térnek haza, vizet hoznak; ha tehát valamely 
kaptár méhei csaknem kivétel nélkül virágporral megrakodva, vagy azzal meg
festve érkeznek haza, vizet keveset, vagy épen nem gyűjtenek.

Minthogy továbbá a vízhordó méhek hűvös idővel is járnak, gyanúsak a 
kaptának, a melyek ilyenkor teljesen szünetelnek; ha pedig az ekként gyanúba 
jött kaptár méhei után nézünk, — minthogy a vizet közelben keresik — megfi
gyelhetjük azt is, hogy vájjon a víz fele, vagy más irányba indúlnak-c; különben 
pedig a gyakorlott fül már hangjuk nyomán is megkülönbözteti a vízhordó me
lleket a többiektől, 1. föntebb 228 1.

Vogelbneher: Aliiéiig, z. nützl. Bzucht 1832. 57 1., Rőtbe: Korbbzucht III. 
Aull. 253 1., de ne feledjük, hogy ugyanígy viselkednek a kiköltözni szándékozó 
méhek is. L. X. 14.

56 Klopfleisch u. Kürsclmer: Die Biene u, d. Bzucht 384 1., Witzthum : Mo- 
natsblatt 1840. 30 1., Kirsten: Vollst. Handb. d. Bzucht 59 I. és Oettel: Klaus IV 
Aull. 303 1., de nem látszanak az iránt érdeklődni az igen gyenge méhek sem.

37 Dzicrzon: Rationell Bzucht 1878. 238 1.
58 Fuckel: Meine Bzucht II. Aull. 148 1. és L. Iluber Die neű'e nützl. Bzucht 

X. Aull. 169 1.
59 Már John M.; Ein neu Bienen Bücbel 4i 1., Wurster: Vollst. Anleilg. 1804. 

197 1., Kontor J. A mellekről II. 245 1., Christ: Anweisung z. Bzucht 1809. 212 1., 
Milotay Fér. A méhészet kérd. és fel. 32 1., Vogelbacher: Aliiéiig, z. nützl. Bzucht 
57 1., M. Debeauvoys: Guide de Papicult 64 1., Kirsten : Vollst. Handb. V. Auíl. 58 
1., dr. Magerstedt: Dér prakt. Bvater III. 259 1., Demeter J. Útmutatás 1867. 43 1., 
Rothe : Korbbzucht III. Aull. 253 1., Oettel: Klaus IV. Auíl. 302 és Vogel: Bzucht 
1866. 77 I. Ha azonban még ennyien állítanák is ezt bizlos jelnek, az, hogy az 
anyátlan méhek egyáltalán nem gyűjtenek virágport, tévedés s a ki erről akarná 
őket felismerni, sokszor csalódnék; maga az a temérdek virágpor, a mit az anyát
lanul elpusztult méhek lakásában találunk — 1, Siebenkas B. Z. 1852. 23 1. — és a 
mi épen egyik ismertető jele a bajnak, határozottan ez ellen tanúskodik.

A dolog úgy áll, hogy a baj első időszakában, különösen ha tojó munkások 
szerepelnek vagy anyabölcsők vannak a kaptárban, az anyátlan méhek is csak
nem úgy gyűjtenek virágport, mint a többiek; később azonban, ha már a mun
kások elöregednek és fogynak, alább hagynak annak gyűjtésével és a melyek 
gyűjtenek is, minthogy gyűjtő-kosárkáik szőrözete megkopott, csak lél vagy még 
kisebb teherrel rakodhatnak. Ebben, vagyis az anyátlanság előhaladottabb idő

ül*



9. Ha a hazaérkezett méhek nem sietnek a kaptárba, hanem a 
röpülő lyuk előtt — mintegy habozva — sokáig vesztegelnek,60 külö
nösen pedig, ha a virágporral megrakodottak bemenvén, újból kijön
nek a kaptárból és a szomszédhoz kéredzenek be.61

10. Ha a méhek vagy épen nem vagy csak hanyagul szellőztetik 
lakásaikat,62 vagy ha a hulladékot és halottakat nem takarítják ki 
azokból.63

11. Ha a röpülő lyukban őgyelgő méhek nekiugornak az érke
zőknek, mintha megakarnák őket támadni.04

12. Ha a déli játék huzamosabb ideig kimarad, különösen, ha 
több napi alkalmatlan időjárásra következő szép idővel sem tartják 
meg azt a méhek.6 5

13. Ha valamely család, midőn a többiek népesednek, követke
zetesen gyengül, fiatal méhek pedig nem mutatkoznak benne.66

14. Ha a méhek igen nyugtalanok és ingerlékenyek67 vagy ellen
kezőleg, le vannak hangolva és nagyon türelmesek.68

15. Ha a herék megjelenésének időszaka előtt vagy elpusztításuk 
után valamely kaptárban sok a here.69

szakában hiteles tehát csupán a felhozott je l ; 1. már Abhandl. u. Erfahr. cl. frank, 
ph. ök. Bgesellsch. 1772. 287—288 1., úgy Klein B. Z. 1856. 198 1. és Baist B. Z. 1883. 
196 1., de azzal, hogy hiszen virágport is gyűjtenek a méhek, tehát nem lehelnek 
anyátlanok, ne ámítsuk magunkat.

“°.Janscha: Vollst. Lehre etc. 60 1., úgy Grand M. Méhészeti Lpk. 1884. 2171.
61 Kirsten: Vollst. Handb. d. Bzucht V. 58 1. és dr. Magerstedt: Dér prakt. 

Bvater III. Aufl. 259 1.
62 Pösel: Gründl. u. Vollst. Unterr. 1784. 23 1., Chríst: Airweisung z. Bzucht 

.1809. 112 1., Kirsten: Vollst. Handb. V. 58 1. és dr. Magerstedt: Dér prakt. Bvater 
III. 260 I.

03 Kirsten, mint 62 * alatt.
64 Wurster: Vollst. Airweisung 1804. 197—198 1., Csémi P. Az okos méh. 

gazd. 39 1., dr. Magerstedt: Dér prakt. Bvater III. 260 1., Oettel: Klaus IV. Aufl. 302 
1. és Baist B. Z. 1883. 196 I.

65 Káló P. A méhtart. m. 337 1., Rothe: Korbbzucht III. 258 1., dr. Magerstedt: 
Dér prakt. Bvater III. 260 1. és Dzierzon: Rationell,Bzucht 1878. 238 1.

66 Dr. Magerstedt, mint 65 * alatt 258 I.
67 Stöhr: Monatsblatt 1841. 97—100 1.
68 Káló P. Méhtart. m. 337 1., Scholtisz B. Z. 1850. 183 1., Oettel: Klaus IV. 

Aufl. 302 1., dr. Magerstedt: Dér prakt. Bvater ül. Aufl. 258 1. és saját tapaszta
lásom is.

88 L. föntebb 40 *, úgy Wurster: Vollst. Anleitg. 1804. 200—203 1., Busch B. Z. 
1847. 85 1. és dr. Magerstedt: Dér prakt. Bvater III. 261 1. Minél gyengébb a család, 
annál megbízhatóbb a jel, mert a népesebb családok korai vagy késői rajzásra is 
készülhetnek.
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16. Ha a kaptár röpülő lyukát igen szállják a legyek 70 és
17. Ha minden észrevehető ok nélkül rablók törnek valamely 

kaptárra.
Mindezekre nézve megjegyzendő, hogy egyetlen jel mindig bizony

talan ; nagyobb valószínűséggel következtethetünk a bajra, ha 2—3 
jele mutatkozik annak és még ekkor is meg kell figyelnünk, hogyan 
tartják magukat a méhek a többi jelekkel szemben. Kétesnek találva 
a dolgot, tekintsük a méhek magatartását; ha ez nyugodt és a többi 
kaptárukéhoz hasonló, az anyátlanság kevésbbé valószínű, de lehet a 
családban hibás anya, vagy valami jobban fejlődött tojó munkás.

Ebben az esetben nyomára jöhetünk a valóságnak, ha esti el- 
nyugvás után megkoppantjuk a kaptárt vagy egy kevés füstöt bocsáj- 
tunk bele, mert ha ezekre vontatott, tompa nyögéssel jajdúlnak fel a 
méhek, különösen, ha, midőn a hang már elhalóban volna, egyesek 
magasabb hangból újra intonálják azt és az egész család ismételve 
rákezdi a siránkozást: egy újabb, igen megbízható jel tanúskodik a 
mellett, hogy a méhek csakugyan anyátlanok; ha pedig 3—4 nap 
egymásután ugyanezt a nótái fújják, -  bizonyos a baj,71 a mii hitelesíteni 
fog a most már nem halasztható belvizsgálat is, mint egyszersmind a leg
biztosabb módja a bajok megállapításának; a felsorolt jeleket pedig' 
csak azért kell ismernünk, mert a vizsgálat nem foganatosítható minden 
időben és ha az építmények szét nem szedhetők, nem is lehet beható.

Már a kaptár megnyitásánál felismerhető az anyátlanság, mert 
a méhek sietve szaladnak minden irányból a világosságra, de ha egy 
kevés füstöt bocsájtunk reájuk, félénken húzódnak vissza az építmé
nyek közé, erősebb füstöt kapva pedig elszélyednek az egész kaptár
ban, ugyanazzal a siránkozó hanggal, a melylyel az anyátlan családok 
minden legcsekélyebb háborgatást fogadnak.72

Ha a méhek másként viselkednének vagy általában, ha maguk- 
tartását kétesnek találnánk, tekintsük a következő jeleket:

1. Teljesen anyátlanok kora tavaszszal — gyengébb kaptáraidban 
bármikor is — a méhek, ha nem a munkás, hanem a hereiépeken tar
tózkodnak vagy el vannak széledve az egész kaptárban.78

m Saját megfigyelésem igen megbízható jel; úgy látszik, hogy a legyek is, 
mint a rabló-méhek, kiszaglásszák az anyátlan méheket, vagy talán a rendezett 
viszonyok között élők meg nem tűrik a tolakodókat.

”  Wurster: Vollst. Anleitg. 1804. 196—197 1., dl*. Magerstedt: Dér prakt. 
Bvater III. 260 1., Oettel: Klaus IV. Aufl. 302 1. és Berlepsch: Die Biene III. 232 1.

,s ICirsten: Vollst. Handb. d. Bzucht V. 59 1.
13 L. Spitzner: Kritisehe Geseh. Bd. II. 188 1., Vogelbacher: Anleitg. z. nützl. 

Bzueht 57 1., dl*. Magerstedt: Del* prakt. Bvater III. Aufl. 258 1. és Dzierzon: Ra- 
tionell Bzucht 1878. 237 1.
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2. Ha a szaporítás időszakában huzamosabb időn át semmi fiasí- 
tása nincs a családnak és e mellett igen nyugtalan.7*

3. Ha az építkezés időszakában, annak daczára, hogy lakásuk 
beépítve nincsen és a lépek teljesen el vannak foglalva, vagy épen nem18 
vagy csak csekély kiterjedésű hereiépeket és anyabölcsőket építenek 
a méhek.74 * 76

4. Ha a méhek által elfoglalva tartott nyílt királyi bölcsők virág
port 77 vagy a lezártak elhalt bábokat tartalmaznak, avagy épen 
üresek.78 79

5. Ha a lerajzolt anyalcaptárakban az utolsó raj kivonulásától 
számított 4 —5 hét múlva semmi hasítás nincsen és a család tűri a 
heréket is.76

6. Ha a fészekben igen sok virágpor van felhalmozva, különösen 
ha egyszersmind annak felületén fényes máz képződött.80

7. Ha népes utórajok beszüntetvén a munkás lépek építését, egyre- 
másra heresejteket és királyi bölcsőket alakítanak,81 végre

8. Gyanúsak a méhek, ha csak bepecsételt hasításuk van, álljon 
az akár munkás, akár heresejtekben, sőt ha az utóbbiakban nyílt 
hasítás is volna, nem bizonyos, hogy anyjuk van, mert a befödelezett 
munkáshasítás a 14 —18 nap előtt elveszett anyától, a heresejtekben

74 0. Rothc: Korbbzucht III. Aufl, 253—254 1., Berlepsch: Die Biene III. 231 
1. és L. Huber: Die neue nützl. fcucht X. Aufl. 166 1. stb. Az anyát váltott csalá
doknak ugyan szintén huzamosabb ideig' nincs Hasításuk, de nem nyugtalanok.

16 A lerajzolt kaptáraié sem szoktak építkezni, 1. X. 2. 38 és 86 *, de ha egy 
darabka lépet kivágunk onnét, a hol legtömöttebben vannak összehűzódva a mé
hek, e hézagot beépítik, ha nem, bizonyos, hogy anyátlanok, 1. már Angliai mé
hesként 1781. 175 1.

,s Dzierzon: Bfreund 1855. 180 1., az utórajoknál azonban az anyabölcsők 
építése nem bizonyos jele a meganyátlanodásnak, 1. VII. 5. 360 * és Berlepsch: Die 
Biene III. 233 1.

11 L. IV. 3. 218 * és 682 1., úgy L. Huber: Die neue nützl. BzuchtX. Aufl. 1701.
78 L. VII. 5. 33a, 326 * és Dzierzon B. Z. 1854. 87 1.
79 Knauff: Die Behandl. d. Bicnen 1819., úgy dr. Magerstedt: Dér prakt. Bva- 

ter III. 258 1. és Grimm B. Z. 1848. 170-171 1.
30 Már az Erdélyi méhecske 1785. 13 1., Chabicsovszky: Apiarius syst. 277, 

újabban Dzierzon : Bfreund 1854.841. és 1855. 180 1., úgjjvRationelI Bzucht 1878. 237 
1. és Berlepsch: Die Biene III. 234 1., sőt már Pliníus tudta, hogy ez a méhek közeli 
elpusztúlását jelenti. L. Hist. m. nat. L. XI. C. 16. 280 1. A dolog magyarázata pe
dig az, hogy a fészket csak úgy tölthetik meg virágporral a méhek, ha a Hasítás 
huzamosabb ideig szünetel; a hímpor felületén képződött fényes máz pedig arról 
tanúskodik, hogy a közelmúltban nem fogyasztottak belőle a méhek, tehát sem 
nem építkeztek, sem nem Hasítottak.

61 Dr. Magerstedt: Dér prakt. Bvater III. 257 1., O. Rothe: Korbbzucht III. 
Aufl. 251 1. * alatt, Berlepsch: Die Biene III. 233 és saját megfigyelésem is.
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álló nyílt fiasítás pedig álanyáktól származhatik. Csak ha egyszersmind 
legalább egy, szabályosan megnyitott királyi bölcső van a kaptárban, 
tarthatjuk valószínűnek, hogy a családnak fiatal anyja van.

Nehezebb az anyamagtalanság felismerése, mert habár a külső 
jelek közül csak a 4, 8 és 12—13 alattiak mutatkoznak, a mi már maga 
is helyes nyomra vezethet: a belső jelek több tekintetben megegyez
nek a teljes anyátlanság jeleivel, de van közöttük különbség is; így :

1. Magtalan anyjuk van a méheknek, még ha a legfigyelmesebb 
átvizsgálás útján sem ismernénk fel azt, a mi ne hozzon zavarba, mert 
- -  mint tudjuk, — efféle anyák sokszor alig különböznek a munkások
tól és így könnyen elkerülhetik a feltűnést,83 ha a munkás lép eken — 
épen úgy, mint a rendezett viszonyok között élő családokban — tömött 
csoportba vannak összehúzódva a méhek.

2. Ha, bár keveset, de munkás sejtekben építkéznek. anyabölcső
ket pedig nem alakítanak.

3. Rajoknál bizonyos az anyamagtalanság, ha az építmények 
huzamosabb időn át, hetekig, hónapokig fehérek maradnak.83

4. Ha a méhek nem nyugtalanok és maguktartása sem külön
bözik a többiekétől.

Próbák útján pedig — ha ugyan szükséges volna — határozottan 
megállapíthatjuk a valóságot.

Ha ugyanis a gyanús családnak egy kevés nyílt munkásfiasítást 
adunk és a méhek nem alakítanak anyabölcsőket, bizonyosak lehe
tünk benne, hogy magtalan anyjuk van, mert az anyátlanok ilyenkor 
nem szokták az anyanevelést elmulasztani.84

Ha pedig a gyanús állapot régebben tart és a méhek ismételt Si

Si L. föntebb 320—321 1.
83 Saját tapasztalásom. 1877-ben két utórajt egyesítvén, már az 5-ik hétben 

feltűnt ugyan, hog3r ez a család igen gyengül, minthogy azonban az anj'átlanság- 
nak semmi jele sem mutatkozott, békében hagytam még 2 hétig.

A hetedik héten szétszedvén az építkezést, hasztalan kerestem fiasítást, de 
találtam temérdek virágport a sejtekben| a mi azonban leginkább meglepett, az 
az építmények hófehér színe volt; megtaláltam az anyát is, hitvány, a munká
soktól alig különböző bogárka volt. Ez volt az első eset, melyben az anyamagta- 
lanságot — a melylyel azóta még kétszer találkoztam — megfigyelni alkalmam 
volt; a két utóbbi esetben természetesen nem voltak az építmények fehérek, 
mert a bajok lerajzott anyakapláraknál merültek fel, de ez az egy példa is ele
gendő arra, hogy az építmények fehér színéből, — a mi, mint tudjuk, annak a 
jele, hogy a család nem fiasílott, 1. 616 1. — ha az anyátlanság jelei sem mutat
koznak, az anya magtalanságára következtessünk, mert a kaptárt meghagytam 
őszig, — akkor kirabolták a méhek — építményei azonban mindvégig fehérek 
maradtak.

84 L. Scholtisz B, Z. 1850. 189 1. és Vogel: Die Hgbiene 1880. 358 1.
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próbára sem alakítanak anyabölcsőket, állítsuk a kaptárt, midőn a 
méhek legerősebben járnak, nehány perezre egv hasonló helyébe, a 
melyről bizonyosan tudjuk, hogy anyja van ; lm az idegen méhek 
habozás nélkül mennek be, magtalan anyja van a családnak, ha pedig 
sehogy sem akarnak bemenni vagy ha be is mennek, rögtön kijönnek 
és nyugtalanul szaladoznak : anyátlan a család. Ha a kaptár nem moz
dítható, söpörjünk röpülő lyuka elé más kaptárból néhány mehet és 
ezeknek hasonló magatartásából is kiolvashatjuk, vájjon magtalan 
anyja van-e a családnak vagy egészen anyátlan.85 *

A baj harmadik alakjának meghatározása könnyebb, m ert:
1. A hímílasító anyák — mint tudjuk — rendesen munkássej

tekbe rakják petéiket,85 még pedig, ha párosodtak és egészen kimerülve 
nincsenek, közbe-közbe nőneműeket is vegyítve.87 88 89

2. A Hasítás többnyire zárt sorokban — tömötten — áll és sza
bályosan van lepecsételve.33

3. A mely családoknak ily anyja van,—  még ha munkásfiasítást 
kapnak is, — nem szoktak királyi bölcsőket alakítani;83 mig ellen
kezőleg, a negyedik esetben vagyis ha áianyák szerepelnek a család
ban, már a külső jelek is eltérőleg nyilvánülnak.

Az álanyákat uraló családoknál ugyanis — különösen lavasz- 
szal, midőn a szaporodást leginkább óhajtják — bizonyos elégedet
lenség és njmgtalanség vehető észre a méheken, ezen kivűí pedig 
szembetűnők az 5 és 7 alatti jelek is.

Belsőleg pedig épen ellenkezőleg állanak a dolgok, a mennyiben 
az álanyák

1. Heresejtekbe rakják petéiket.
2. Keveset és szórványosan tojnak, a bölcsők pedig rendetlenül 

vannak befödelezve.
3. Az álanyás családok nem csak a kapott munkás, hanem saját 

hímnemű hasításukból is hajlandók az anyanevelési megkísérlem; 90 
különösen pedig bizonyos, hogy álanyja van a családnak :

4. Ha csupán anyabölcsőkben mutatkozik a hasítás 91 vagy

85 L. Stöhr B. Z. 1845. 85 I., a mit megpróbáltam én is.
»  L. IV. 3. 108 * Vft.gfc .
67 Ha tehát csak egyetlen munkás kelne is a fwsílaslfók hibás anyja van 

családnak, 1. Baldenstein B. Z, 1848. 123 1.
88 L. 346 I.
89 L. alább XV. 1. 87 *.
90 L. 353—354 1.
01 Az gpyj csak akkor szokott királyi bölcsőkbe petét tenni, ha a család 

túlnépes és rajzásra készül, vagy pedig halálát érzi; mind a két esetben azonban 
van a családnak hím- és nőnemű hasítása; arra, hogy az anya csupán királyi bőt-



957

5. Ha az anyabölcsőkben a fejlődés első időszakán álló fiasítással 
egyidejűleg nincs a kaptárban egyszersmind pecsételetlen munkás- 
fiasítás is."2

Tévednénk azonban, ha el akarnánk magunkkal hitetni, hogy e 
nyomokon biztosan elindulhatunk, mert ezek csak a szabályi képezik, 
de vannak kivételek is. íg y : mint már tudjuk, vannak hibás anyák, a 
melyek épen úgy, mint a tojó munkások, szórványosan szaporítanak.93

Ezen kivűl voltak rá példák, hogy népesebb családokban a hibás 
anyák is raktak heresejtekbe petéket,9* sőt raklak anyabölcsőkbe is.95

Néha csak munkáslépek vannak a kaptárban és ezekben áll a 
herefiasítás, jóllehet a jelek arra vallanak, hogy a családban álanyák 
szerepelnek ; 99 máskor ismét a munkás és heresejtekben vegyest van 
elhelyezve a hímnemű hasítás,97 szóval: merülhetnek fel oly kétes álla
potok, hogy a föntebb kijelelt nyomok czélhoz nem vezetnek, kérdés 
tehát, hogyan állapítjuk meg ilyenkor a valóságot.

Leghitelesebben döntene e tekintetben a család pontos átvizsgá
lása vagyis az anya kikeresése és a legajánlatosabb is ez ; minthogy 
azonban a hibás anyák sokszor alig különböznek a munkásoktól, a 
mellett, hogy fáradságos a dolog, nem is mindig vezet czélhoz, a mint 
hogy többen, maga Berlepscli is, a ki pedig csak tudott valamit a 
méhekhez, egy ízben hasztalan kereste az anyát, habár bizonyos volt, 
hogy a család nem anyátlan; 92 ismernünk kell tehát ennek más 
módjait is.

Ha csak annyiban volna kétes a dolog, a mennyiben a hibás 
anyák hasítása is lehet szórványos, tekintsük azt, hogy vannak-e a 
kaptárban anyabölcsők; ha vannak, legvalószínűbb az, hogy aszapo-

esökbe tett volna petét, példa nincsen; álanyák mellett azonban gyakran csakis 
a királyi bölcsökben van hasítás.

oa Mintogv a királyi álczák, ha ugyan nem a munkásokéival egyidejűleg, 
legfölebb 20—24 órával később fodeleztetnek be, a hol nincs födetlen munkás 
hasítás, vagyis a nőnem szaporítása legalább 10—12 nap előtt besziint, ott a ki
rályi bölcsőkben sem lehetnek nőnemű peték, vagy a fejlődés első időszakán álló 
álczák, a bennük levő hasítás tehát hímnemű és álanyáktól származik.

93 L. IV. 3. 119 *
04 L. már Wurster Vollst. Anleit. 1804. 95 és 99 1., Ernst Monatsblatt 1843. 

55 1., Oettel: Klaus IV. Anh. 307 1., úgy Diedrich és a szerkesztőség B. Z. 1883. 
202—203 1.

95 L. Már Fr. Huber’s Neue Beob. a. d. B. Bd. I. 76 1., úgy Gf. Stosch B. Z. 
1860. 213 1.

06 L. IV. 3. 1SS *
07 Ernst Monatsblatt 1843. 54—55 1,
08 L. IV. I. 9 *,
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rítást álanyák űzik, mert valódi, bár hibás anyák jelenlétében csak 
kivételesen szoktak a méhek anyabölcsőket alakítani.”1

Az a kérdés, hogy váljon nem az anya rakta-e a petéket a királyi 
bölcsőkbe, csak ott merülhet fel, a hol a család igen népes, mert a 
hibás anyák csakis ily körülmények között tojnak királyi bölcsőkbe, 
különben pedig bizonyára munkásoktól származnak a peték és ugyan
ezek tojnak a heresejtekbe is.100

Ha a kaptárban csak munkáslépek vannak, az határoz, hogy 
minő a Hasítás és ismét csak az, hogy vannak-e királyi bölcsők ; ha 
vannak, a fiasíLás pedig kevés és szórványos: tojó munkások szere
pelnek a családban, mert a hibás anyák nagyobb mennyiségben és 
zárt csoportban rakják petéiket, anyabölcsőknek pedig ilyenkor 
rendszerint nyoma sincsen.

Ha ezen az alapon nem lehet végére járni a valóságnak, tegyünk 
próbát; vágjunk ki a lépekből egy darabot ott, a hol a hasítás áll és 
a méhek is legtömöttebb csoportban vannak és töltsük ki a hézagot 
hereiéppel; ha pár nap múlva megszűnik a munkássejtekben a szapo
rítás, míg ellenkezőleg, a heresejtekben peték mutatkoznak: bizo
nyosra vehetjük, hogy álanyák vannak a családban.

Ha végre a hímnemű hasítás munkás és heresejtekben vegyest 
áll, legvalószínűbb, hogy hibás anyja is van a családnak, ettől szár
mazik a munkássejtekben álló hasítás, de tojó munkások is avatkoznak 
a szaporításba, a melyek viszont a heresejtekbe rakják petéiket; 101 
a diagnózist azonban csak próba útján állapíthatjuk meg határozottan; 
legrövidebb úton pedig, ha egy érettebb anyabölcsőt függesztünk a 
kaptárba, természetesen szokás szerint biztosítván azt az elrombolás 
ellen, mert, a mint a fiatal infánsnő bölcsőjében kvákogni kezd, ha a 
családnak hibás anyja van, azonnal tütölni fog és megindúl a szó
váltás, ha azonban csend marad a kaptárban, csak álanyák lehetnek 
benne.102

») XV. I. 11 és 30_33 V
100 A hol gyenge a család, csaknem bizonyosra vehetjük, ho§S, álanyák űzik 

a szaprítást, 1. föntebb IV. 3. 183, 186 *, és még bizonyosabbra, ha a peték a sejtek 
oldalaihoz vannak ragasztva, 1. IV. 3. ®S *; ellenben ke\sfe>bbé bizonyos ez abból, 
ha egy sejtben több pete van, igy Lahmeyer B. Z. 1847. 92 mert, mint tudjuk, az 
anyák is tesznek egy sejtbe több petét 1. VII. 5. 36a—365 *

101 Hogy hibás anya mellett lehetnek tojó munkások is 1. IV. 3. 140, 130 *.
103 Az anyátlanság jeleit 1. bővebben : Janscha: Abhandl. v. Sohwarm. d. B. 

1771. 90—91 1. Wurster: Vollst. Anleitg. 1804 96 és 196—202 1., Magerstedt Dér 
prakt. Bvater III. 255—2621., Oettel Klaus IV. Aufj 301—3041., Berlepseh Dic Biene 
III. 231—234 1,, Dzierzon Rationell Bzucht 1878. 236- 239 1. és Vogel Die Hgbiene 
1880. 356—359 1. Mindezek közöl már a maga helyén megtettük észrevételeinket



Nem mondjuk, hogy mindezekkel teljesen ki volna merítve a 
tárgy; a rendezetlen családi viszonyok között élő méhek néha oly 
problémákat adnak fel a velők foglalkozónak, hogy zavarba hozzák 
a legnagyobb mestert is| az előadottak alapján azonban sokat meg 
lehet fejteni, a mi itt szóba sem került, mindenesetre pedig meg lehet 
állapítani azt, a mi a fődolog, vagyis, hogy e négyféleképen nyilvánuló 
családi bajnak melyik alakjában szenvednek a méhek, mert ettől 
függ, hogyan kellessék rajtuk segíteni.

Az anyátlan stb. méhekkel való elbánás a gyakorlat körébe tar
tozik ; szükséges azonban, hogy már itt megismerkedjünk azokkal az 
óvórendszabályokkal, a melyeknek alkalmazása által a méhek meg- 
anyátlanodását ha ugyan el sem is kerülhetjük, de legalább ritkábbakká 
tehetjük.

Minthogy ugyanis leginkább ki vannak téve a meganyátlanodás- 
nak azok a családok; a melyeknek anyja elöregedett, továbbá az utó
rajok és a lerajzott anyakaptárak; 103 leggyakrabban következik be 
pedig a meganyátlanodás, ha akár a párosodó anyák, akár a méhek 
elvesztik lakásaikat, tartsuk szem előtt a következő szabályokat:

1. Öreg,104 gyengélkedő anyákat magnak ne hagyjunk; szükséges 
tehát, hogy az anyák korát és minőségét nyilvántartsuk s az alkalmat
lanokat a rajzás folyamában, legkésőbb a betelelésnél kiselejtsük-

A házi tenyésztésnél többnyire az első rajokat szokták magnak 
hagyni, holott épen ezeknek lehet a legidősebb anyjuk ; magnak tehát

959

a bizonytalanokra, de a megbízhatók között is vaunak, a mélyek csalhatnak. így 
például: az elnéptelenedés oka lehet az is, hogy a család anyát váltott, a nélkül, 
hogy azt elvesztette volna; ugyanez lehet oka annak is, hogy a kaptárban Hasítás 
nincsen és — mint tudjuk — elmarad ilyenkor az építkezés is. Az első raj kivo
nulása után 21—24-ik napon csak hereiiasítás van a kaptárban és arra sem lehet 
sokat adni, hogy meddig tűri a heréket a család, mert ha az anya későn termé- 
kenyűl, lehetnek a kaptárban herék még októberben és később is, a nélkül, hogy 
anyátlan volna, 1. Süsz B. Z. 1845. 60-1. és Ivirslen B. Z. 1847. 71 1.

Á méhek nyugtalanságának sok más oka is lehet és ha kiköltözött családok 
vetették magukat valamely kaptárra, vagy idegen anya tévedt bele, találhatunk 
előtte meghalt anyát is : a rablók támadásának szintén lehetnek oly okai, a me
lyeket észre nem vettünk, sőt még az anyabölcsők' sem csalhatatlan jelei az 
anyátlanságnak, mert alakítanak néha Bölcsőket a méhek, a nélkül, hogy any
jukat előzetesen elvesztették volna, 1. alább XV. 1. 33, 34 * és Rothe Koibbzucht 111. 
lufi. 40 1.

10J Lahmayer szerint t844-beil 40 lerajzolt kaptárból 27 anyátlanodott meg, 
1. B. Z. 184602 1.

104 Öregnek tekintendő minden anya, mely 2-ik évét meghaladta, 1. fön
tebb 97 1.
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csak oly első rajt hagyunk, melynek anyja legfölebb 2 éves.105legalkal- 
kalmasabbak pedig erre az utórajok és lerajzott anyakaptárak,106 ha 
építményeik nem öregek.

2. Elnéptelenedett családokat ne tartsunk, mert ezek leghama
rabb meganyátlanodnak, egyrészt, mert anyjuknak is többnyire valami 
baja van, legalább is roszúl szaporít, másrészt, mert ily családoknál 
a fiasítás is sokáig —- 6—7 hónapig — szünetel s ha az anya ebben az 
időszakban vesz el, a baj kikerülhetetlen, de, még ha nevelhetnek is 
más anyát a méhek, minthogy a szükséges magasabb hőmérsékletet 
nem bírják föntartani, rosszul fejlődik az, vagy nem termékenyűlhet, 
sőt örökölheti anyja hibáit is.107 108 *

3. Az utórajok és lerajzott anyakaptárak, mindaddig, míg anyjuk 
nem szaporít, 8 naponként megvizsgálandók, sőt felesleges óvatos
ságból adhatunk nekik mindannyiszor nyílt hasítást is ; a kései utó
rajok pedig, a melyek éghajlatunk alatt úgyis csak kivételesen bírják 
magukat saját erejükből föntartani, megakadályozandók.

4. Ha valamely elsőre lerajzott vagy anyát váltott kaptárban 
sokáig feleselnek az anyák, a nélkül, hogy a raj kivonúlna, valószínű, 
hogy az első szülött infánsnőnek valami baja van ; ily képtárak leg
hamarabb meganyátlanodnak,103 tehát legnagyobb figyelem alatt tar
tandók.

5. Ne álljanak a kaptárak egyhelyben nagyobb számban és semmi 
esetre igen közel egymáshoz; sőt jó  lesz azokat oly különbözőkké 
tenni, hogy felismerésük meg legyen könnyebbítve, a mire, ha a kap
tárak hasonlók volnának, különböző színeket vagy különös jegyeket 
is alkalmazhatunk.100

Leginkább téveszti pedig a méheket, ha a kaptárak hosszú egye
nes sorokban állanak,110 a mi tehát, — bár legkedveltebb alakja a kap
tárak felállításának — mellőzendő,

6. Ne állítsuk a méheket szeleknek kitett helyre, mert a szelek 
kiverik őket útjok irányából, a mi szintén gyakori oka idegenbe téve
désüknek.111

105 Ily anyja csak oly kaptárból származó első rajnak van, mely az előző 
évben is rajzott.

106 Ezeknek anyja rajbölcsőben neveltetett, teliát legjobb is, -1. X. 3. "63 *.
107 Stöhr Monatsblatt 1812. 149—150 1.
108 Sclioltisz B. Z. 1848 15 1.
1,8 L. föntebb III. 1,47 * úgy F. W. Hofmann Die Bzuchl 1854. 79 1., Dzierzon 

Bfreund 1854, 50 I., dr. Magerstedt Dér prakt. BvaLer Híj Aufl. 253—254 I. és Ber- 
lepsch Die Biene III. Aufl. 221 1.

U0'L, Berlepsch Die Biene III. Aufl. 325 1.
111 L. föntebb 498 1.



7. Szükségtelenül ne járkáljunk a méhek előtt, mert ez is téveszti 
őket, különösen pedig óvakodjunk ettől a déli játék alkalmával, midőn 
a legfiatalabb, tehát a legtájékozatlanabb méhek röpködnek, legfőké- 
pen pedig abban az időszakban, midőn a fiatal anyák nászkirándú- 
lásaikat tartják.

8 Oly kaptárakat, a melyeknek anyja még nem termékenyűlt, 
ne állítsunk egymás mellé,112 vagy ha ez kikerülhetetlen, ne elébb, 
mintsem az egyikben vagy másikban már termékenyűlt az anya.113 114

9. A kaptárakat fontos ok nélkül helyeikből ki ne mozdítsuk, se 
ne tegyünk azok külsején nagyobb változtatásokat, legkevésbbé pedig 
a röpülő lyukon, vagy annak környékén, mert ez leginkább téveszti a 
méheket és semmi esetre akkor, ha a családnak fiatal anyja van, mely 
párosodás czéljából legalább egyszer már kiröpült.111

10. Ne engedjük meg, hogy a szomszédos kaptárak igen össze
barátkozzanak vagy épen közösre gazdálkodjanak, hanem, ha szán
dékot mutatnak erre a méhek, vessünk akadályokat az anyákat veszé
lyeztető érintkezésnek.

Bizonyára, midőn itt vagy ott panaszok merülnek fel a méhek- 
nek úgyszólván rendszeres meganyátlanodása miatt,115 a föntebbi óvó 
rendszabályok figyelmen kívül hagyásában kell a baj okát többnyire 
keresnünk, bár része lehet abban a méhek állomásának, a mennyiben 
oly zái't helyen van, hogy a tájékozódás igen nehéz 110 és a vidéknek is, 
amennyiben az anyák párosodása nagyobb koczkázattal jár, — talán 
nagy szelek uralkodnak a környéken, vagy nagy vízfelületek vannak a 
közelben ; sőt igen el lehetnek szaporodva a méhek ellenségei is, külö
nösen a fecskék és rabló darazsak.

113 Buscli B. Z. 1847, 149 1. és dr. Magerstedt Dér prakt. Bvater III. Aufl. 2541.
113 Hogy a párásodé anyák a méhek magatartása, különösen zugása után is 

tájékozzák magukat, azt alig lehetne kétségbe vonni, 1. Berlepscli Die Biene III. 
459 1., ha tehát két szomszédos kaptár méhei egyidejűleg egyenlően viselkednek, 
igen természetes, hogy az anyák megtévedhetnek, a mi pedig annál könnyebben 
megtörténhetik, mert ha az egyik kaptár anyja kiröpül és a méhek játékot kez
denek, ezzel a szomszédot is játékra hívják fel, a mi ha megindul, kiröpül annak az 
anyja is, mégha különben talán 1—2 órát várt volna, és épen nem lehetetlen, hogy 
visszatérvén, kölcsönösen is eltévesztik lakásaikat és mind a kettő elvész, 1. fön
tebb VII. 5 . 380 *

114 Dr. Magerstedt Dér prakt. Bvater III. Aufl. 254 1. és 1. VII. 2. 111 *. Hogy 
mennyire óvatosak a párosodásból visszatérő anyák, 1. VII. 2. 118 *, ha pedig egy
szer már kiröpülvén, megismerkedtek lakásukkal, minthogy másodszor nem igen 
tekintenek körül, épen könnyen eltévedhetnek.

"  L. Neidholdt B. Z. 1862. 70 1.
110 Stöhr Monatsblatt 1843. 18 1., Fuckel B. Z. 1847. 20—211, Magerstedt Dér 

prakt. Bvater III. Aufl. 248—249 1.
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De sok függ e tekintetben az évjárástól is, ha t. i. az anyák páro- 
sodásának időszakában nagy szelek, záporok, jégesők járnak,115 * 117 118 * mert 
ha el sem is pusztítanák az anyákat, huzamosabban akadályozván 
termékenyűlésüket, nem ritkaság, hogy be nem várják azt, hanem szű
zen kezdik meg a lierefiasítást, sőt megtörténhetik az is, hogy a követ
kező szép idővel mindnyájan egyszerre röpülnek ki és az ilyenkor 
egyébként is élénkebb játékra hajlandó méhek között megzavarodva, 
eltévesztik lakásaikat B

Vannak azonban évek, a melyekben csaknem általános a panasz, 
hogy a méhek között temérdek az anyátlan ; ezek, rendszerint néhány 
rósz év után, de csak ott szoktak bekövetkezni, a hol az anyaváltás a 
rajzásra van bízva; a rósz években ugyanis kimaradván a rajzás, 
az időközben elöregedett anyák, midőn tavaszszal a hasításnál meg
erőltetik magukat, oly sokaságban vesznek el, mintha járvány pusztí
tana közöttük.110

De megtörténhetik ilyesmi igen enyhe telek után is, midőn korán 
kezdődvén a hasítás, az idősebb anyák előbb merülnek ki, semhogy 
a helyükbe nevelt fiatalok párosodhatnának; 120 121 122 az igen változékony 
telek után pedig — különösen ha a tavasz is ilyen — m égtöbbam eg- 
anyátlanodás, mert a hasítás több ízben megszakad és újra kezdődik, 
a mi oka lehet az anya elhalálozásának és — ha ez épen olyan idő
szakra esett, midőn a szaporítás már 8—9 napja szünetelt, következőleg 
nincs a kaptárban nyílt hasítás — a meganyátlanodásnak is.1'2.1

A mi azonban még gyakrabban történik! az, hogy a szaporítás
nak többszörös rögtöni lonnakadása következtében megromlik az 
anya 132 s midőn újból kezdi a hasítást: herék keletkeznek a nem 
termékenyűlt petékb ől.12 3

Rósz évek és igen enyhe, vagy változékony kikelet után tehát 
kétszeres figyelmet kívánnak a méhek.

Hogy azonban a leg'éberebb felügyelet sem biztosítja a méheket 
a megauyátlanodás ellen, az természetes, mert annyira a véletlentől 
függ az, hogy mindennek elejét sem vehetjük ; ezért vannak gyakran

115 Már Lukas: Vermischte Beytr. z. Fortschr. i. d. Wiss. d, Bzucht, Bd. I.
Sík. 1. 234 1., ugyanígy Witzthum: Centralbl. d. baíferjggü. Landw. Voreins. 1837.
179 1., Lahmeyer B. Z. 1846. 62 1. és Klempin B. Z. 1889. 1?4 1.

118 L. Ehrenfels Die Bzucht 1829. 42 1. és. föntebb 11 ’j f l
110 Dzierz.on B. Z. 1852. 3 1., dr. Magerstedt, Dér prakt. Bvater III. Auíl. 249 1.
120 L. Bansch B. Z. 1845. 42 1., úgy Steril B. Z. 1847. 43—44 1, és dr. Ziwansky 

B. Z. 1864. 195 1.
121 Dzierzou B. Z. 1862. 2 1. és 1882. 78 1.
122 L. föntebb s i  * .

il:S Saját tapasztalásom.



9G3

és lesznek mindig a leggondosabb tenyésztőnél is anyátlan méhek, 
azzal a különbséggel, hogy mig a gondatlanoknál el is pusztulnak azok, 
a szemes idejében észreveszi a bajt és vagy segít rajta, vagy legalább 
megmenti azt, a mit vagyonban és munkaerőben még megmentem lehet.

2 .  A  r a b l á s .

Hogy professionatns rablóméhek nincsenek, tudták az értelme
sebb méhészek régóta 134 és tudjuk már mi is; nem vesztegetve tehát 
az időt az ellenkező, elavult nézetek czáfolatával, felvetjük mindjárt a 
kérdést, hogyan adják magukat a munkára hivatott méhek erre az 
emberi fogalmak szerint bűnös cselekményre ?

A mélieket — épen úgy, mint az embereket — a tisztességes fog
lalkozás hiánya és az alkalom teszi tolvajokká ; mig elegendő munkát 
találnak a szabad természetben, nem gondolnak a rablásra ; 12r' ha 
azonban legelőjük nincsen, — minthogy dolgozni, gyűjteni akarnak — 
onnét gyűjtik a mézet, a hol kedvező alkalommal hozzá juthatnak; 
mivel pedig sem a 7-ik parancsolatot, sem a büntetőtörvénykönyv 
333. §-át nem ismerik : a jus fortioris alapján más, gyengébb családok 
éléstárában is megkeresik és ha rákaptak a prédára, meg sem is nyu- 
gosznak, mig utolsó cseppig el nem takarították azt13,1 és illetőleg, 
mig az időjárás vagy más vis major véget nem vet gazdálkodá
suknak.

Némelyek szerint az éhség kényszeríti a mélieket a rablásra,121 * * * * * 127 * 129 
a mi azonban képzelődés, mert ha a méhek odáig jutottak, hogy éhséget 
szenvednek, tehetetlenek; 138 ellenkezőleg, ha a rablás iránt való haj
landóságra a család viszonyai befolyással vannak, úgy, minthogy 
annál nagyobbnak kell lennie e hajlandóságnak is, minél erősebben 
jelentkezik a gyűjtés ösztöne: vagyonos, népes családoknak kell arra

121 L. Már Arbeiteu d. Churf. Sachs- Bgesellsch. i. Oberlausitz Bd. 11. 1776.
112—119 1., Spitzner: Korbbzucht III. Auíl. 250—266 1., Szuháuyi J. Szorg. méhész 
45 1., Kon tor J. A mellekről 139—140 í. stb.

1,5 Ausztráliában, a hol úgyszólván egész éven át találnak valami gyűjteni
valót a méhek, nem is szoktak rabolni. 1. W. Kamié B. Z. 1879. 99 1.

1!“ Huber F. szerint gyakran megrabolják a vadméheket is, 1. Neue Beob. a. 
d. B. Bd. II. 198 1.

137 így már Plinius Hist. m. natúr L. XI. C. 17. 281 1., G. A. Kástner: Samm- 
lung etc. 1766. 186—187 1. Neidhart: Prakt. vollst. Auszug. etc. 1774. 1461., D. L. L. 
Vollst. Abhandl. ü. Bzucht 1795. 68—69 1., Unhoch: Anleitg.z.w. Reuntn.d. Bienen
Th. III. 1825. 38—39 1., sőt b. Ehrenfels Die Bzucht 1829. 294 1. és Bartels is B. Z.
1852. 48 1.

129 L. Alább 4. S82__28a *
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leghajlandóbbaknak lenniük, a mi körülbelül meg is felel a való 
ságnak.133

Mások azt hiszik, hogy a melleket mesterséges álon is rablásra 
lehet uszítani vagy épen, hogy ki is lehel őket küldeni valamely tanya 
vagy kaptár megrablására ; 180 ez is babona, só't néha nem is egyéb, mint 
fontoskodás; szeretném látni a varázslót, a ki méheit az enyéim 
megrablására tudná uszítani.

A mi innen-onnan kiszivárgott a titokból, hogy t. i. csak néhány 
munkás méhet kell a megraboltatni szándékolt kaptárba csempészni 
és a rablás azonnal megindul,131 csak kivételesen vezetne czélhoz; 
százszor és ezerszer tévednek a méhek idegen kaptárba természetes 
úton is, a nélkül, hogy egyes, más okokból magyarázandó eseteket 
ide nem értve, a rablás kitörne; 132 pedig ekként már nem a méheket 
küldenénk ki a rablásra, hanem tulajdonképen okot szolgáltatnánk 
bizonyos kaptár megrablására, a mi hogy lehetséges, senki kétségbe 
nem vonja.

Hamarább lehetne czclt érni azzal is, ha a méheket nehány nanig 
gazdagon etetnénk a szabadban, különösen pedig ha szeszféléket is 139

139 így Spitzner Korbbzucht IU. Aufl. 249— 250 ]., Kontor J. A ínéhekről II. 
139 1., Dzierzon Bfreund 1855. 154 1. és E. Z. 1857 131 — 132 1., Bcrlepsch Die Biene 
III Aufl. 260 1. és b. Ambrózy B. A magyar méh 1882. 39 1.

130 Die rechte Bieuenkunst v. Nic. Jacob 1614. 304 1., Colerus: Oeconomia 
rur. et doni. 1615. P. I. L. XIII. 533—539 1., C. L. Hasé Anweisung z. Bzucht 1771. 
81—82 1., Die nützl. Biene (a szerző neve nélkül) Frankfurt u. Leipzig 1771. 73 1., 
Kurella: Die prakt. Bzucht. 1773. 89 1,, Ehrenfels Die Bzucht 1829. 289 és 301 1., 
Pethe Fér. Méhtenyésztés 181 o. 115 1., újabban Ivratz B. Z. 1867. 185 1. és Pnczkó 
Gy. Méhészeti Lpk. 1881. 230-232 1.

131 Paczkó Gy., mint 130 * alatt.
132 L. Berlepsch Die Biene III. Aufl. 283 1. Fia idegen méhek jutnak valamely 

kaptárba, annak különböző kimenetele lehet; rendszerint vagy azonnal leszúrnt- 
nak, vagy a mint észreveszik, hogy idegen helyen vannak, nyakra-főre menekül
nek, meg sem figyelve a kaptárt, a melyben voltak, tehát vissza sem találnának 
bele. Néha azonban barátságosan fogadtatván az idegenek, napokat tölthetnek a 
kaptárban, véglegesen ott is maradhatnak, de nincs kizárva, hogy első kiröpülé- 
sük alkalmával ismét haza térnek. Lehetségesnek Rttg/ük ugyan, hogy ily, két 
otthont ismerő méhek másokat is rávezethetnek az általuk felfedezett kaptárra 
és ebből rablás fejlődhetik, a mi azonban legalább is igen ritka eset, mert ha a 
méhek csak egy éjszakát töltöttek idegen helyen, már idegen gyanánt fogadja 
családjuk és mint ilyeneket le is szúrja őket, 1. Dzierzon B. Z. 1888. 110 1.

Hamarább megtörténhetnék az, hogy a barátságosan fogadott idegenek le
szúrják az anyát s a meganyátlanodott kaptár a rablók martalékául esik. Közön
ségesen azonban a rablás útját előkészítő méhek ebből a czélból, vagyis előre el
határozott tolvaj szándékkal keresik fel az idegen kaptárokat.
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vegyítenénk a mézbe,133 — egy szép meleg napon pedig elvonnánk 
tőlük az élelmet, mert a kész mézre kapott méhek addig szaglász
nának az után, mig valahol csakugyan találnának prédái, az orgazda 
pedig gyönyörködhetnék benne, hogyan rabolják nem az idegen tu
lajdont, hanem saját gyengébb kaptárait.

Sőt ha valamely kaptárt mézzel befennénk, rá is csődíthetjük a 
rablókat és ha a kaptár oly állapotban volna, hogy a méhek nem véd
hetnék magukat, okvetetlenűl ki is raboltatnának, a mi azonban szin
tén nem boszorkányság, hanem alávalóság volna.

Ha a méheket ki lehetne küldeni rablásra, úgy vissza kellene állí
tani azokat a szigorú törvényeket, a melyek szerint hajdanában a 
rabló-méheket és gazdáikat büntették.134 135 136 137

Dzierzon szerint befolyással volna a rablásra való hajlandóságra 
a kaptár is, mert a nagy tuskó kaptárakban lakozó és igen megnépe
sedett családok különös passióval rabolnak; 13,1 valószínűbb azonban, 
hogy Izekben is a lúlszaporodás az, a mi a rablásra való hajlandó
ságot kifejleszti. Nagyobb befolyást gyakorolhat erre a méhek faji ter
mészete, mert már az olasz méhek is hajlandóbbak a rablásra, mint 
a mieink,1311 sőt úgy látszik, hogy különböző e hajlandóság családon
ként is, mert némelyek oly megátalkodott rablók, hogy ha erősen jár
nak, bizonyosra vehetjük, hogy valahol valami préda van,187 — mások 
pedig csak akkor adják rá magukat, ha már nagyban megy a rablás;-— 
de ha nincs mit gyűjteni, minden méh hajlandó a rablásra.

Ez az oka, hogy leginkább tarthatunk a rablóktól tavasszal és 
ősszel vagy mint a régiek tartották, a zabvetés és aratás időszakában.

133 Dzierzon Bfreund 1855.1541. ésRatiouell Bzucht 1878. 2701. Tudvalevőleg 
a szeszfélék igen vakmerőkké teszik a méheket, I. VII. 4. 319 *, úgy Klopfleisch u. 
Kürsehner Die Biene u. d. Bzucht 229 1., Witzthum Monatsblatt 1839, 60 1., Kiss J. 
Népszerű méhész kv. 112 1. és J G Kanitz : Hg. u. Schwarmbzucht V. Áufl. 93 1.

131 L. P. Mülleri Dissert. jur. de jure apum Jena 1738 és Ch. G. Bieiier : Dis- 
putaliojur. rom.et genn.de apibus, Lipsiae 1773., úgy Becknnum Physic. oeco- 
nom. Bibi. Bd. XVIII. 32 1.

135 Bfreund 1855.155 1., következteti pedig ezt abból, hogy a rabló kaptárból 
kipusztulván a méhek, az újonan belészállásoltak szintén rablókká leltek.

136 A melegebb éghajlat méhei általában hajlandóbbak a rablásra, mert a 
vegetatiő szünetelése alatt is röpködhetnek és mert ilyenkor nincs mit gyűjteni 
rákapnak a rablásra.

137 Herwig B. 7. 1848. 61 1., Dzierzon Rationell Bzucht. 1878. 269—270 1., 
úgy L. lluber: Die neue nfltzl. Bzucht X. Aufl. 31 1., és nekem is csaknem évente 
vannak ily melleim ; általában pedig igen hajlandók a rablásra azok a családok, 
a melyek legközelebb már raboltak, 1. Klopfleisch u. Kürsehner: die Biene u. d. 
Bzucht 229 1., úgy dr. Magerstedt: Dér prakt. Bvater III. Aufl. 431 1., — vagy a me
lyekben sok a megszőrteleuedett méh.

02
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a mikor még meg nem nyílott és illetve már záródott a legelő'; 183 mi
nél silányabb valahol a talaj, annál nagyobb a méheknek rablásra 
való hajlandósága ; mostoha esztendőkben pedig általános az.

Felléphet azonban a rablás nyáron is, ha esetleg prédára kaptak 
a méhek és folyamatban maradhat, daczára az időközben megnyílott 
legelőnek; 139 minthogy pedig ilyenkor legkevesebbet törődnek a rab
lókkal a méhek, érzékeny kárt szenvedhetnek vagyonúkban a legné
pesebb kaptárak is ; 140 ha pedig a legelő ismét záródik : általános rab
lás törhet ki,141 különösen gyakori eset volna ez a repcze 142 és hajdina 
virágzása után.148

Minden körülmények között leginkább hajlandók pedig rablásra 
a méhek meleg, esős időket megelőzőleg, a minthogy ilyenkor egyéb
ként is nagyobb tevékenységet fejtenek ki, mintha csak a még előttük 
álló rövid jó  időt a lehető legjobban akarnák kihasználni,144 de való
színűleg csak azért, mert ilyenkor hirtelen megapadnak a mézforrások.

Érdekes, hogy a méhek a prédát is épen úgy, mint a gyűjteni 
valót, messzebb keresik, vagy legalább örömestebb rabolnak távolabb, 
mint állomásuk közvetetlen közelében; 145 valószínűleg azért, mert 
azt hiszik, hogy itt a méz szaga saját lakásukból áradozik;140 de 
ha alkalom kínálkozik rá, hajlandók legközelebbi szomszédaik meg- 
rablására is.147

Hogy a rablókat maga az anya vezetné,liS vagy hogy lervezete- 
sen kiéheztetik és miután így meggyengítették volna, megtámadják és 
kirabolják a népesebb kaptárukat is,149 az mese ; ugyan mit keresné-

138 Különösen hajlandók erre tavaszszal a korán túlnépesedett kaptárak.
139 Dzierzon B. Z. 1848. 18 1. úgy Busch B. Z. 1851. 18 és 25 1., Berlepsch Die 

Biene III. 268 I. és Vogel: Die Hgbiene 1880. 294—295 1.
‘4*> Stöhr Monatsblatt 1840. 204—205 1. és B.Z. 1850. 186 1., Herwig B. Z. 1850. 

66 1., Kirsten ugyanott 137—138 1. és Steril is 138—1401., Busch B Z. 1851 25—261., 
Scholtisz ugyanott 130 L Berlepsch u. Vogel: Die Bzucht 1875. 114 1., Berlepsch 
Die Biene III. 268 1., Rathelf E. B. Z. 1886. 214 1. és Vogel, mint133 * alatt.

141 L. Ritter Die Lehre v. d. Bienen 1831. 128 1. és Busch B. Z. 1851. 17—18 
és 25-26 1,

142 Klempin B. Z. 1891. 79 1.
143 Ehrenfels : Die Bzucht 1829. 221 1.
144 Dzierzon Bienenfrd. 1855. 155 1. és Berlepsch **t)i.e Bjene III. Aufl. 262 1.
145 Már J. R. Schubarts Nützl. u. gründl. Bienenbuch 1754. 721., Abhandl, u. 

Erfahr. G. Frank, ph, ok. Bgesellsch. 1770.50 1. Angliai méhes kert 1781. 91 1., 
újabban Herwig B. Z. 1848. 61 1. és Kirsten: Vollst. Wörterbuch etc. II. Aufl. 2321.

143 Dzierzon Bfreund 1855. 154 1. és Berlepsch Die Biene III. 268 1.
Wurster: Vollst. Anleitg. 1804. 383 1. Stöhr: Monatsblatt 1840. 206 1. és 

egy névtelen B. Z. 1887. 29 1.
148 Így Morlot: Die Bzucht 1839. 177 1.
140 Kurella: Die prakt. Bzucht 1773. 94—95 I.
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nek a rablók a kiéheztetett kaptáraidban; az sem áll, hogy rablógyil
kosok módjára törnek be az idegenekhez és legelőször is a királynőt 
gyilkolván le, azután fognak a megfélemlített család kifosztásához ; 160 
mert a méhek örömest rabolnak ugyan, de mindig bizonyos tartóz
kodással lépnek fel és soha sem kezdik a támadást, hanem a nagyobb 
erő elől menekülnek, a kisebb ellenében védekeznek, az anyával pe
dig nem törődnek 161

Ha a ldrablott kaptáraid alatt sok a halott, természetes következ
ménye ez a támadásnak és kölcsönös védelemnek s az elhullottak na
gyobb contingense a rablók soraiból kerül ki ;ir,s de a rablók is soka
kat megölnek és ez a sors érheti az anyát is,163 első sorban azonban 
vagy igen ritkán, vagy soha sem, mert a rablók nem azt, hanem a 
mézet keresik.

Csakis ezt, mert már a virágporral sem törődnek; 154 még ke- 
vésbbé engednek maguknak időt arra, hogy az építményeket pusztítás 
szándékával megrongálják vagy leörőljék, mint némelyek képzelik.1B5

A való csak az, hogy nem kímélik azokat és ha a mézhez más
kép nem juthatnak, lerágják az útban álló építményeket, a bepecsételt 
mézes sejtek födeleit pedig durván szaggatják fel, — szóval, csúnya 
gazdálkodást visznek véghez; — igen természetes tehát, hogy a ki- 
rablott kaptáraidban rongálásokat, a talajon pedig sok ízeléket és be- 
czukrosodolt morzsalékokat találunk, a miket nem bírván elvinni a 
rablók, szintén leszórnak.

A rablás kitörhet ugyan rögtönösen is, úgy hogy a rablók egész 
raja ellenséges hadsereg módjára és mintegy parancsszóra intézi tá- 130 * * 133

130 M. C. Ilöílers Bzucht VI. Aufl. 1753. 184 1., Pösel: Gründl. u. vollst. Unter- 
richt 1784. 102—103 I., Klopíleisch u. Kürschner Die Biene u. Bzucht 212 1. 
Ehrenfels: Die Bzucht 1829 285—286 1., Oettel: Klaus IV. Aufl. 317 1., Komiért: Dér 
prakt. Bzüchter 1876. 61 1., Frdr. Jacob Die rat. Bzucht 1881. 57 1. és Grand M. 
Méhész, előad. kül. lenyom. 1884. 15 1. és Méh. Lpk, 1884. 218 1.

181 Dzierzou B. Z. 1852. 43 1.
138 Berlepsch Die Biene III. 265 1.
I* L. Wurster: Vollst. Anleitung etc. 1801. 372—376 L, Grimm B. Z. 1850. 

29 1., úgy Kaden B. Z. 1851. 80 1. és Berlepsch, mint 138 * alatt. Ha pedig az anyát 
sem az élők, sem a halottak között nem találjuk, bizonyára már előzőleg veszett el 
és éppen azért támadtak a rablók a kaptárra

134 Azt azonban láttam, hogy a virágokon a gyűjtő méhek lábairól szedték 
le a tolvajok a virágport; különösen 1885. szeptemberben egy érdekes példáját 
volt alkalmam megfigyelni ennek egy györgyike virágon, a melyen — távolabbról 
nézve, — úgy látszott, hogy két méh birkózik, közelebb lépve azonban, láttam, 
hogy az egyik gyűjti, a másik pedig lábairól szedegeti le a virágport.

133 Dzierzon Rationell Bzucht 1878. 269 1.
62 *
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madását az idegen tulajdon ellen; 150 ilyenkor azonban rendszerint 
valami különös oka van a dolognak,157 vagy csak folytatása az egy 
másutt kezdődött és az egész állomány felprédálásával végződött rab
lásnak, a mi ebben az alakban legveszedelmesebb is, mert a vérsze
met kapott rablók úgyszólván visszaútasíthatatlanok.158

Hasonló alakban léphet fel a rablás, ha a gazdagon mézelő mé
hek legelője hirtelen megapad vagy jégesők, záporok pusztítják el azt.155

Mindezek azonban a ritkább esetek közé tartoznak, közönsége
sen pedig fokozatosan szokott a rablás kifejlődni.

Kezdetben csak afféle nyalakodók szaglásznak az idegen állo
mások körűi, különösen azok a fényes fekete méhek szoktak erre vá
llalkozni, a melyeket rablásra való hajlandóságukról már ismerünk ; 180 
látszólag rósz szándék nélkül kerülgetik a kaptárukat,— a hol több 
a méh, leginkább szélről próbálva szerencsét181 — majd élőiről, majd 
oldalról, majd hátulról keresve rést, a melyen be lehetne azokba jutni 
s ha nem találtak, újból a röpülő lyuk elé kerülnek és ide-oda czi- 
kázva vagy megállapodva — mintegy függve a levegőben — szétve- 
tett hátsó lábakkal és kinyújtott orrmánynyal figyelik a bentlakók 
magatartását, hogy vájjon észrevették-e őket és nem készülődnek-e 
vissza vcvésükre.182

Ha a méhek támadást jeleznek, visszahúzódnak a portyázok, de 
csakhamar ismét megjelennek és folytatják a játékot mindaddig, mig 
végre csakugyan találnak kaptárt, melynek lakói vagy nem veszik őket 
észre, vagy nem készülnek az ellen [állásra.1'-3

188 L. Baseli B. Z. 1851. 18 1., Berlepsch Die Biene III. Aull. 268 1. és Auraann 
B. Z. 1888. 57 1.

157 Megtörténhetik ilyesmi, ha a méhesben vagy annak környékén méz 
állott szabadon, a mire rákaptak az idegen méhek és el is hordták azt; ha oly 
időszakban szedjük el a mellektől a mézet, midőn semmi gyűjteni való nincsen, 
és e mellett nem vagyunk óvatosak, általában pedig, ha idegen méhek már hord
tak az állomásról mézet, I. Dzierzon Bfreund 1855. 155 1.

138 L. Klopíleisch u. Itürschner Die Biene u. d. Bzucht 213—2141., Rentzsch B. 
Z. 1849. 130—131 és 138—1391. Ha a rablók által részben már kifosztott kaptárukat 
elvesszük helyükről, láthatjuk a rablást ebben az alakban, ÍJ Iíaden B. Z. 1851. 80 
1. és Scholtisz ugyanott 90 I.

158 L. Klein B. Z. 1845. 23 1., b. Ambrózy A niijgyar méh 1882. 41—42 1. és 
tapasztaltam ezt én is.

160 Toldy: Kurze Anleitg'. etc. 1773. 132 1., úgy Csernyi P. az okos méh. gazd. 
44 1. és Dzierzon Bfreund 1855. 155 1.

161 így Die rechte Bkunst v. Nic. Jacob 1614. 90 1., J. Ch. Hirsch Die Bzucht 
1773. 216 L, Ravazdi A. Méhtolmács 42—43 1. és Kiss,.!. Népszerű méh. kV. 94 I.

ICJ L. ,1. R. Schubarts Nützl. uj gründl. Bbuch 1754. 13—14 1. és L. Huber Die 
neue nützl. Bzucht X. Aull. 31 1.

163 L. Wurster; Vollst. Ariiéit, etc. 1804. 377—379 1., Milotai F. A méhészet



Leghamarabb érnek czélt az anyátlan,9  vagy igen gyenge csa
ládoknál,'65 általában pedig olyanoknál, a melyek a bejárást el nem 
foglalják; így, könnyen bejuthatnak oly kaptárakba is, a melyek igen 
nagyok és a népség nem áll arányban terjedelmükkel, esetleg a hol a 
méhek akár az építmények erős visszametszése, akár annak következ
tében, hogy élelmük kevés, ez alatt a kaptár felső részében, távol a 
röpülő lyuktól vannak összehúzódva,160 vagy a hol a röpülő lyuk igen 
nagy, sőt talán nem is egyetlen, vagy a behatolásra alkalmas egyéb 
rések vannak a kaptáron ; 167 tehát vagy nem is vehet tudomást a nép
ség a behatoló rablókról, vagy megoszlik a védelem és nem lehet meg
felelő.

Aloptosokmegtelepesznek a röpülő lyuk előtt és ha őrizetlenül áll, 
nyomban beis sompolyognak ; ha azonban el van foglalva, visszariadva 
menekülnek, de csakhamar ismét megjelennek, óvatosan közelednek 
és kedveskedve nyújtják orrmányukat a gyanakvó méhek felé, mintha 
mézet kínálnának nekik 168 és néha rá is szedik őket ezzel, vagy suty- 
tyomban becsúsznak a kaptárba.

Többnyire azonban nem hagyják magukat félrevezetni a bent
lakók, útját állják a gyanús jövevényeknek és ha nem tágítanak, bí
rókra kerül a so r ; ketten-hárman rohanják meg a közeledőt és bele- 
csimpazkodván, kemény tusakodás indúl meg, miközben sokszor le
hullanak a földre, de ott is folytatják — néha malomkő módjára fo
rogva vagy czigánykereket hányva — a birkózást s ha az idegen 
menekülni akar, lábainál, szárnyainál fogva tartóztatják le, míg segítség 
érkezik vagy megkapja a halálos döfést.16’

kérd. és fel. 35 1., Uzdi P. Tapaszt, méh. gazd. 110—111 I. Scholtisz B. Z. 1851. 
89—90 1. és Berlepsch: Die Biene III. 259 1.

101 Heidenreicli: Meine Erfahrungen u.Meinungen 1796. 1631., Wurster Von 
dér Wcisellosigkeit u. Rauben d. Bienen, Tübingen 1802. 37 1., úgy Vollst. Anleitg. 
1804. 373—376 1., Stöhr: Monatsbl. 1840. 209 1. Fuckel: Meine Bzucht II. Aull. 
122 1. úgy B. Z. 1819 27—28 és 33—35 1., dr. Magerstedt dér prakt. Bvater III. 434 1., 
Baseli B. Z. 1851. 18 L, Dzierzon Bfreund 1855. 154—155 1. és Berlepsch mint 163 *

194 Stöhr Monatsblatt 1840. 205—206 1.
166 Klopfleisch u. Kürschner: Die Biene u. d. Bzucht 208 1., Stöhr: Monats

blatt 1840. 204—208 1., dr. Magerstedt: Dér prakt. Bvater III. 432 1., Calaminus B. 
Z. 1856. 248 1., Resli J. Méhészeti Lpk, 1883. 28—30 1., a szabadon építkező mé
hek meg sem is engedik magukat rabolni! 1. Hrusehka B. Z. 1867. 118 I. és Gühler 
B. Z. 1876. 269 1., mert minden idegent azonnal észrevesznek.

165 L. Csáti Szabó Gy. Magyarorsz. méh. gazd. 68 I., Wurster Vollst. Anleitg. 
1804. 371—373 1., Unhoch Anleitg. z. v. Keilntn. d. B. Th. III. 1825. 43 1., Stöhr Mo
natsblatt 1840. 204. és Berlepsch Die Biene III. Aufl. 259 1.

198 Dr. Magerstedt: Dér prakt. Bvater III. 435 1.
169 Berlepsch u. Vogel Die Bzucht 1875. 92 1.
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Ha a harcz megindult, meg sem is igen szállhatnak a portyázók, 
mert a bentlakók hátsó lábaikra ágaskodva, támadásra készen várják 
s a mint közelednek, nekik ugorva! már a levegőben megrohanják 
őket.1™ így folyik a küzdelem 1— 2 órán át vagy tovább is, mialatt a 
halottak száma gyorsan szaporodik a kaptár előtt. Sokszor sikerűi is 
visszaverni a próbálkozókat, ha azonban a védők kevesen vannak, 
mig négygyel-öttel küzködnek, a hatodik-hetedik és utánnok a többi 
rabló betolakodik a lakásba.

Ezzel meg van törve a jég és a nyilt rablás minden órán megin
dulhat, mert a csellel, fortélylyal nyitott úton most már erővel hatol
nak be a rablók, a bentlakók pedig — ha már többszörösen megfor
dultak lakásukban és annak szagát magukra öltötték — kevésbbé 
ismerik fel az idegeneket.

A czélt ért rablók hamarjában megrakodván mézzel, lázas siet
séggel röpülnek haza, hogy a leletről jelentést tegyenek; a préda hamar 
köztudomásra jut s a szerencsés felfedezőket minden kiröpülésük al
kalmával többen követik, úgy, hogy a közlekedés egyre élénkebb lesz 
a két kaptár között és tart kora reggeltől a késő esthomályig.1,1

Másnap a rablás óráról-órára nagyobb arányokat ö lt ; most már 
egészen otthonosan tartják magukat a vérszemet kapott rablók és 
szemtelenségük odáig terjed, hogy a röpülő lyuk előtt várják és tar
tóztatják fel a gyűjtésből hazatérőket, a melyek megzavarodva — talán 
azt tartva, hogy idegen lakás elé tévedtek — önként nyújtják az úton- 
állóknak a mézet.172

A röpülő lyukban ilyenkor már megszűnik a küzdelem, de oda 
bent sokszor még életrc-halálra megy a harcz, mert a méhek nem 
egykönnyen engedik át vagyonukat, sőt ha anyjuk van, nagy elszánt
sággal védelmezik azt; a folytonosan szaporodó rablók azonban erőt 
vesznek rajtuk, mert a rabló törzs szomszédjai neszét vevén a játék
nak, hogy részüket is kivegyék a prédából, követik a rablókat, példá
jukra pedig soros szomszédjaik, mig az egész állomány feltartóztat- 
hatatlanúl rákapott a rablásra.

Már nem férnek a kaptárba a rablók ; a kintrekedtek a röpülő
X.' .

170 Staudmeisler Bienenlehre 1798. 192 1., Christ. Á'ür'terbuch 1807, 276 L, 
Káló P. A méhtart. m. 13 1. Ez jó jel, mert a hol így védekeznek a méhek, ott a 
rablók csak nagyritkán érnek czélt.

1,1 L. Milutay F. A méhészet kérd. és fel. 35—36 1., Uzdi P. Tapaszt, méhész 
gazd. 111—112 I., Scholtisz B. Z. 1851. 90 1., dr. Magerstedt Dér prakt. Bvater III. 
436 1.

172 Káló P. A méhtartás m. 301 1., újabban Dzierzon: Bfreund 1855. 156 1. és 
Rationell Bzucht 1878, 269—270 1.
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Ivük előtt csoportosúlva dulakodnak, liogy bejuthassanak, pedig a 
zsákmány már is fogytán van s a még mindig egész rajokban érkezők 
hasztalan várnák, mig reájuk kerül a so r ; nem is várják, hanem a 
szomszédos kaptárakra vetik magukat és ha erőt vehetnek rajtuk, ezek 
is csakhamar ki vannak fosztva; így nem ritkaság, hogy egyetlen 
gyenge vagy anyátlan kaptár, melyre rákaptak a rablók, oka lesz az 
egész állomány felprédálásának,178 épen úgy, mint az emberi társa
dalomban is egyes államokban lábrakapott rendellenes állapotok a 
szomszéd államokra is veszedelmesek.

Ha ilyenkor a rablást szenvedők lakásába tekintünk, a fejevesz- 
tett méheket czéltalanúl szaladozva, a bepecsételt mézet felszaggatva, 
a lépeket, sőt a hasítást is sok helyen megrongálva, a talajt pedig íze- 
lékkel és halottakkal borítva találjuk, közöttük gyakran az anyát is. 
Senki sem védi már a vagyont a hatalomra jutott rablók ellen, sőt nem 
ritkaság, hogy a megfélemlett méhek belátván tarthatatlan helyzetüket, 
szintén a rablókhoz szegődnek és maguk segítik sajátjukat azoknak 
lakásába átszállítani.173 174

A mint fogy a méz, úgy oszlik szét a népség is és mikorra az 
éléstár kiürült, alig van egy maroknyi méh a kaptárban, a többi részint 
a szomszédokhoz kéredzett be, részint a rablókhoz pártolt.175 176

Ha a megrablott méhek anyátlanok, a rablás vége rendszerint 
ez ; ha azonban anyjuk van, nem egykönnyen hagyják el azt, hanem 
a maradékok után kutató rablók által zaklatott anyjukkal egyetemben 
költöznek ki felprédáit lakásukból és valamely erősebb családhoz 
— közönségesen magukhoz a rablókhoz — menekülnek, a hol, miután 
az anya leszúratott, be is fogadják a földönfutó népet.170

Mint ritkább eset megtörténik, hogy két család népe kölcsönösen 
rabolja egymást és addig hordják a méhek egyik kaptárból a másikba 
a mézet, mig elkallódik az, vagy közbelép egy harmadik és inter duos

173'Ebben az értelemben kell vennünk, a mit Ehrenfels: Die Bzucht 1829. 
286 1. mond, hogy t. i. egy rabló kaptár 100 törzsből álló méhészeteket is tönkre 
tehet.

174 Már J. R. Schubart’s: Niitzl. u. grflndl. B. Bucii 1754. 73 1., Wildmann : 
Abhandlg V. Wart. d. B. 199—200 1., Angliai méheskert 1781. 891., J. G. Walpurger : 
Dér grosse Gott i. KI. 2641., Eyrich: Plán d. frank. ph. ők. Bgesellsch. 1768. Einleitg 
XX. 1., Kontor J. A méhekről II. 140—141 1., Káló P. A méhtart. m. 353 1., Vogel- 
bacher: Anleitg. z. niitzl. Bzucht 1832. 98 1., Fuckel: Meine Bzucht II. Anti. 121 1., 
Steril B. Z. 1848. 171 1., Busch B. Z. 1851. 26 I. és Die Hgbicne 163 1., valamint dr. 
Magerstedt: Dér prakt. Bvater III. 436 1. és Berlepsch : Die Biene III. 265 —266 1.

1,3 Eyrich: Plán etc. 98 1. és Berlepsch, mint 154 * alatt.
176 Eyrich, mint 173 *, Klopfleisch u. Kürschner: Die Biene u. d. Bzucht 212

1., Csémy P. Az okos m. gazd. 44 1., Bnsch B. Z. 1851. 26 1. és Berlepsch, mintI74*
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litigantes úgy szolgáltat igazságot, hogy mind a két kaptárt kifosztja.177 
Az utórajzás stádiumán álló családok— állítólag — különösen hajlan
dók egymást ily módon megrabolni,179 a mit ugyan nem tapasztaltam, 
de lehetségesnek tartok, ha ily családok egyidejűleg rajzanak és a rajok 
összekeverednek, miután pedig elvesztették anyjukat, vegyest szálla
nák vissza és cserélgetik otthonukat a méhek.

Gyakrabban történik az, hogy az utórajok, ha ugyan ki sem is 
rabolják, de érzékenyen megrövidítik az anyakaptárakat,173 a mi bizo
nyára egyik oka annak, hogy az utórajzás nemcsak népükben, hanem 
vagyonúkban is igen meggyengíti az anyacsaládokat. Magyarázata 
pedig a dolognak az, hogy az utórajokkal sokszor kivonűlnak oly 
méhek is, a melyek nem a rajhoz csatlakozott anya pártján voltak, 
midőn tehát észreveszik tévedésüket, visszamennek az anyakaptárba, 
a hol azonban nem találván elismert anyjukat, — hogy szívesebben 
fogadtassanak -• mézzel jól megrakodva, ismét a rajhoz szegődnek és 
mert a rajnak szüksége van mézre, tudván már, hogy hol juthatnak 
ahhoz legkönnyebben, tesznek több térést is. Ha pedig több anyja 
volt a rajnak és a feleslegesek kiírtattak, megtehetik ezt mindazok a 
méhek, a melyek a megmaradt anyával elégedetlenek, haza térve 
azonban, még elégedetlenebbek.

Ugyanezen az alapon magyarázandó meg az is, hogy a helyet 
cserélt kaptáruk között sem ritkaság a rablás,190

Némelyek szerint a meganyátlanodott méhek is feloszolván, rab
lókká lesznek,191 a minek azonban, így mondva, értelme nincsen, mert 
kinek a számára rabolnának a feloszlott méhek ? és mégis, nemcsak 
így van, de igen természetes is a dolog.

Az anyátlan kaptárukból szétoszlott méhek ugyanis — mint tud
juk — más családokhoz kéredzenek be és ha azokban meghonosúltak, 
visszaemlékezve hátrahagyott vagyonukra, meg-meglátogalják régi 
otthonukat és mindannyiszor jól megrakosznak az úgyis veszendő 
mézből, a miről tudomást vévén a többi családtagok, mindég többen 111

111 Már Janscha: VoIIst. Lehre etc. 1775, 88 I.,„újabban Dzierzon: Bfreund 
1855. 156 1. és Rationell Bzucht 1878. 272 1., Rothe: Körijjbienenzucht III. 265 1. és 
Günther: Prakt. Ratgeber 1886. 222 I.

170 Oettel: Klaus IV. Aufl. 323—324 I.
1,9 L. Fuckel: Meine Bzucht II. Aufl. 123—1241., úgy Dzierzon : Bfreund 1815. 

155-156 1. és B. Z. 1891. 14—15 1.
.só Már Stöhr tapasztalta ezt a rabló kaptárnak a megrablottal való elcse- 

rélésénél, 1. Monatsblatt 1840. 206—207 1., újabban Gerasch B. Z. 1867. 170 1.
181 L. Niemandsfreund Kurze Anleita. 24 1., úayM. Bever: Illustr, neust. 

Bfreund 1851. 18 I.
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és többen szegődnek hozzájuk, míg végre nyílt rablás útján fosztják 
ki a kaptárt.1' 3

íme az oka, miért kezdődik a rablás közönségesen az anyátlan 
kaptáraknái és ez teszi érthetővé az anyátlan melleknek azt a maga 
tartását is, hogy leginkább a röpülő lyukat őrzik és még a hozzájuk 
tartozókat is gyanúval fogadják.133

Mindezek után talán szükségtelen is mondanunk, hogy a rablás 
egyike a legnagyobb kellemetlenségeknek, a melyekkel a gyakorlatban 
találkozhatunk,laí mert nem csupán azokat a kaptárukat juttatja tönkre, 
a melyeknél kezdődött, hanem fenyegeti az egész állományt.185

Még az sem kívánatos, hogy saját méheink raboljanak, mert 
élelmi készleteik ugyan felszaporodnak, de népükben meggyengülnek ; 
minthogy pedig a sejtek jobbadán mézzel telnek meg, korlátozva 
lévén a fiúsítás, természetes úton meg sem is népesedhetnek és ha 
őszre jár az idő, nem csak gyengén, hanem egyszersmind és csupán 
idősebb méhekkel telelnek be; ha pedig a rablott mézet be nem pecsé
telhetik, — mint alább fogjuk látni, — az is romlásukra lehet. Ezen 
kivűl elmulasztják a virágporgyűjtést, — nem is tudnák azt hová elhe- 
helyezni, — plasticus táplálékban tehát szükséget szenvednek; elvesz
tik szőrözetüket, munkára való hajlandóságukat, csak rabolni akar
nának, ebből azonban meg nem élhetnek.138

Sőt koczkáztatva van vagyonuk is, mert a méz szaga odacsődíti 
a nyalakodókat, minthogy pedig a méhek minden figyelmét a rablás 
foglalja el, többnyire csak akkor veszik észre a tolvajokat, midőn az 
eben gyűlt szerzedék már ebül veszett s ők maguk is ki vannak fosztva 
vagyonukból.137

A legfontosabb azonban az, hogy a rablók élete, halála az általuk 
kirabolt méhek tulajdonosának kezében van s ha roszakaratú, elfog
hatja, megmérgezheti őket, sőt adhat nekik élesztővel megkevert 
mézet és ezzel semmire hozhatja az egész állományt, a mint hogy 
nem is egy példa volt rá, hogy a rablásnak épen a rablók tulajdonosa 
vallotta nagyobb kárát.

les fgy Kirsten: Vollst. Handbl cl. Bzucht V. Aufl. 58, 61 és 81 1.
L. XIII. 1. 4  *.

P1 így Knauff: Behandlg. d. Bienen 1819. 160 1. és Unhoch: Anleitg. z. w. 
Kenntis. d. B. 1823/4. Hfl. III. 44 1.

185 Ehrenfels: Die Bzucht 1829. 286 1. és Berlepsch is egy ily esetét írja le a 
rablásnak, 1. Die Biene III. Aufl. 267 I., a melyet érdemes lesz kétszer is elolvasni 
azoknak, a kik ebben kételkednének.

186 Stöhr: Monatsblatt 1840. 205 1.
18í Szuhányi J, Szorg. méhész 46 1., úgy Klopfleisch u. Kiirschner: Die Biene 

u. d. Bzucht 214 1,



Mindezekre való tekintetből a rablást nem hogy tűrni, de kitö- 
résétsem szabadmegengedni, hanem elejét kell venni; sokkal könnyebb 
is ez, mint ha a teljes erővel kitört rablásnak akarnánk gátat vetni, a 
mi sokszor próbára teszi a legnagyobb mester találékonyságát is.135

Kérdés azonban, hogyan vehetjük elejét a rablásnak ?
Minthogy a rablás közönségesen oly családoknál kezdődik, a 

melyek vagy anyátlanok vagy gyengék, vagy pedig építményeik és 
lakásukban találtató okoknál fogva nem védekezhetnek megfelelőleg : 
sok tekintetben elejét vehetjük a rablásnak már az álLal is, ha anyátlan 
vagy gyenge családokat nem tűrünk 188 189 és gondoskodunk arról is, hogy 
az építmények, lakások megfeleljenek a népességnek s a röpülő lyukon 
kívül ne legyenek a kaptárakon oly rések, a melyeken át észrevétet- 
lenűl bejuthatnak az idegen méhek.190 191 *

Még inkább elejét vesszük a rablásnak, ha gondosan elkerüljük 
mindazt, a mi a méhes környékére, vagy épen magára a méhesre 
csődíthetné az idegen méheket; következőleg mézet, mézes edénye
ket, eszközöket a méhes közelében szabadon nem hagyunk,181 népük
ből kipusztult kaptárakat —■ ha még méz is van bennök —- sem a 
méhesben, sem különösen a benépesítettek sorában nyílt röpülő lyuk
kal fel nem állítunk 193 és ügyelünk arra is, hogy a különféle műveletek

188 L. Ehrenfels: Die Bzucht 1829. 195 f, Dzierzon: Bfreund 1855. 154 1. és 
Berlepsch: Die Biene III. Aufl. 391 1.

isit Wurster: Vollsf. Anleitg. 1804. 373—376 1., Christ; Wörterbuch 1807. 
278 1., Koiitor J. A méhekről II. 142 1., Csémy P. Az okos méh. gazd. 431., Scholtisz 
B. Z. 1851. 90 1., Dzierzon: Bfreund 1855. 154—155 1. és Rationell Bzucht 1878. 271
1., Willy B. Z. 1866. 151—1521., Berlepsch : Die Biene III. 2611. és Vogel: Die Hgbiene 
1880. 247 1.

mo jjár M. C. Höflers: Bzucht 1660. 141 1., Eyrich: Plán etc. 1768. 102 és 271
1., Wurster, mint 188 * alatt 390—391 L, Christ: Wörterbuch 278 I., Kontor J. A 
méhekről II. 142 1., Berlepsch u. Vogel: Die Bzucht 1875. 92 I., úgy Dzierzon, Ber
lepsch, Vogel, mint 189 * alatt.

191 L. Die rechte Bienenkunsl v. Nic. Jacob 1614. 311 L, Spitzner: Korb- 
bzucht III. Aufl. 266—267 1., Hopffer: Monatsbl. 1843. 235 1., újabban Milotay F. A 
méhészet kérd. és fel. 36 L, Csémy P. Okos méh. gazd. 43 L, Scholtisz B. Z. 1851.
106 1., dr. Magerstedt: Dér prakt. Bvater III. 433 1., úgy .Dzierzon. Berlepsch és 
Vogel, mint í 9 * alatt. Sőt okot szolgáltathat a rablásra aíávolabb kitett méz is, 
mert ha elfogyott, a felhevűlt méhek könnyen rácsapnak a legközelebbi méhesre; 
minthogy pedig a méhek mindnyájan ugyanazt a mézet hordták és érintkeztek 
is egymással, szaguk is egyenlő lévén, a behatoló idegenek felismeretlenűl ma
radnak, 1. Klopfieisch u. Kürschner: Die Biene u. d. Bzucht 209 1., Herwig B. Z. 
1848. 61 1., Rothe : Korbbzucht III. Aufl. 262 1. és Aumann B. Z. 1888. 57 1.

193 L. Neidhart: Prakt. Vollst. Auszug etc. 1774. 147 1., Busch B. Z. 1851. 18 1. 
és én is tapasztaltam, hogy a rablásra ennek következtében kaptak a méhek.
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alkalmával a kaptáink mézzel be ne fenődjenek, általában pedig, 
hogy napközben folyékony méz ne legyen valamely kaptárban.

így. gyakran rákapnak a rablásra a méhek, ha lépek szakadoz
nak le vagy sérülnek meg, különösen, ha a méz ki is szivárog a kap
tárból,193 194 leggyakrabban pedig, ha a szükséget szenvedő családokat 
napközben etetjük vagy az éjszaka ki nem ürült mézes edényeket a 
méhek megindúlta előtt el nem távolítjuk.101

Végre ne tegyünk semmi olyast, a mi által az idegen méheknek 
a kaptárakba való behatolását megkönnyítenénk; vagyis, ne emel
gessük, nyilógassuk ok nélkül a kaptárakat, különösen pedig óvatosak 
legyünk a méhekkel végzendő műveleteknél, mert a megzavart méhek 
ellepik a röpülő lyukat és élénken kezdenek röpködni, a mi temérdek 
idegent csődít össze, a melyek prédát érezvén, mindnyájan a kaptárba 
igyekeznek 195 * és a zavarban könnyen he is csúsznak; de ellepik a 
kiszedett építményeket is és azokkal önmagunk rakhatjuk be őket a 
kaptárba. Minthogy pedig' a család figyelmét leköti a háborgatás, 
könnyen megrakodhatnak mézzel és haza is menekülhetnek, ezzel 
pedig megtették az első lépést a rablásra ; a másodiknál már többed 
magukkal térnek vissza ; a méhek járása folytonosan erősebb lesz, a 
mit azonban csak a felháborításnak tulajdonítunk, midőn pedig észre
vesszük tévedésünket, már java folyamában van a rablás.198

Hogy mindezektől annál inkább kell óvakodnunk, minél nagyobb 
hajlandóságot mutatnak a rablásra a méhek, az természetes.197

Léteznek azonban külső okok is, a melyekhez képest jobban vagy 
kevésbbé vannak kitéve a megraboltatásnak a méhek, a nélkül, hogy 
mindig elháríthatnánk azokat.

193 Dr. Magerstedt: Del' prakt. Bvater III. Aufl. 432—433 1.
194 L. Schirach: Bayerischer Bmeister 1770.194 L, Christ: Wörterbuch 1807. 

278 1., Wurster: Vollst. Anleitg. 1801. 369 1., Ehrenfels: Die Bzucht 1829. 2821., Uzdi 
P. Tapaszt, méh. gazd. 113 1., Stöhr: Mouatsblatt 1840. 204 1., Kirsten: Kathechis- 
mus etc. 1852. 59—60 1. és Berlepsch : Die Biene III. 261 1. Ha ugyanis napközben 
mézet adunk a méheknek, azonnal játékot kezdenek, 1. X. D. 15. 1318 * s a szokat
lan időben félzendülő örvendetes hangok meghívják a szomszédokat is a lako
mára, a miből azonban rablás fejlődik; minthogy pedig' a mézben megfürdött 
méhek elvesztik szőrözetiiket, még hajlandóbbak a rablásra. Valószínűleg ezen 
az alapon fejlődött ki az a nézet is, hogy a méheket etetni, készre szoktatni nem
szabad, mert dologtalan tolvajokká lesznek, így Tsötönyi M. Leghaszn. gazd. 
munka 1831. 280 1.

193 Berlepsch u. Vogel: Die Bzucht 1875. 92 1.
198 Sok példát tudnék erre felhozni, azonban felesleges, mert a dolog úgyis 

köztudomású.
I9,,Dzierzon : Bienenfrd 1855. 154—155 1. és Berlepsch: Die Biene III 262 1., 

különösen ha esőre áll az idő,
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így: jobban ki vannak téve a megrabolta tásnak a méhek, ha 
állomásuk alant fekszik és igen útjában áll a legelőt magasabb pont
ról látogató szomszédos állomások m éheinek* a melyek érezvén alulról 
a méz szagát, ha nincs legelőjük, könnyen rácsapnak a mellekre.188

Ugyancsak gyakrabban szokott felmerülni a rablás ott is, a hol 
a méhek állomása közelében bizonyos időszakban igen gazdag legelő 
kínálkozik, mert a környék méhei megszokván e hely látogátását, 
midőn a mézforrások apadni kezdenek, addig próbálnak szerencsét 
a közelben álló méhesnél, mig végre csakugyan sikerűi — ha máskép 
nem, erővel is — valami prédához jutniokV9

Ezekre az állomás helyének megválasztásánál kell tekintettel 
lenni, igen mostoha talajon pedig, a hol úgy sem sokat Ígér a méhészet 
és egész éven át hajlandók a rablásra a méhek, legokosabb a mit 
tehetünk, ha nem is fektetünk súlyt a méhtenyésztésre.

De, úgylátszik, különbséget tesz e tekintetben az is, hogy hogyan 
kapják a méhek a napot; némelyek szerint ugyanis a délnek álló 
népesebb kaptárára — melyek a lakásukban uralkodó magasabb hő
mérséklet által indíttatva, korábban kezdenek röpködni — igen haj
landók az árnyékos oldalakon álló és ilyenkor még visszahúzódott 
gyengébb kaptárok megrablására,198 199 200 mig mások szerint ellenkezőleg, 
a napos oldalakon álló kaptárak — mert erősebb mézszagot terjesz
tenek — vannak jobban kitéve a rablásnak.201

Ehhez nem szólhatok, mert méheim mindnyájan kapnak napot, 
de a megokolás oly helyes, hogy alapos észrevételt az egyik állítás 
ellen sem tehetünk és alkalmasint úgy is van a dolog, hogy a déli és 
északi oldalakon álló kaptárak kölcsönösen szokták egymást rabolni; 
helyesen cselekszik tehát, a ki ugyanazon az állomáson lehetőleg 
egyenlő részben juttat napot a méheknek.

Minthogy végre, annál nagyobb hajlandóságot mutatnak a rab
lásra a méhek, minél kevesebb gyűjteni valót találnak,202 igen mostoha 
években és nem különben, ha elemi csapások érték a vidéket vagy

198 Már Neidhart: Prakt. Vollst, Auszug 1774.1471., Wurster: Vollst. Anleitg. 
1804. 391—392 1., újabban Stőhr: Monatsblatt 1840. 205 1., Bartels B. Z. 1850. 99 1. és 
Stern ugyanott 139—140 1., Scholtisz B. Z. 1851. 130 1., ctú^Mggéffstedt; Dér prakt. 
Bvater III. 74 és 433 1., Rotlie: Korbbzuclit III. Aufl. 261 f 'é s  Gravenhorst B. Z. 
1868. 111 1.

199 L, Klopfleisch u. Kürsehuer : Die Biene u. cl. Bzucht 207—208 1., Scboltisz 
B. Z. 1851. 130 1., úgy Berlepsch : Die Biene III. 325 1.

soo jgy Kirsten : Vollst. Handb. d. Bzucht V. Aufl. 82 1.
sói így Staudmeister : Bienenlehre 1798. 90 1., úgy Entdeck. u. Erfalir. 1799. 

69 1., újabban Dzierzon Bfreund 1855 154 1.
202 Dzierzon Bfreund 1855. 154 1.
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mesterséges legelőről kell számukra gondoskodnunk vagy át kell 
őket helyeznünk oly helyre, a hol valami gyűjteni valót találnak.

Legnagyobb felügyeletet kívánnak pedig általában a méhek, 
midőn valami gazdagon mézelő növény virágzása vége felé jár, mert 
ha kiröpültek, nem szeretnek üresen haza térni és ha nem találják 
meg a szabadban, a mit keresnek, a közelben álló méhesekből — a 
hóimét a méz szagát érzik — igyekeznek azt megszerezni; minthogy 
pedig ilyenkor is — huzamosabban látogatván ugyanazokat a virá
gokat — egyenlő szagúak a méhek: 208 könnyen czélt is érnek s a legelő 
záródásával kitör a rablás.304

Én pedig tapasztaltam azt is, hogy a reggel gazdagon mézelő 
méhek délfelé, midőn a forró nyári nap hirtelen kiapasztotta a virágok 
nektarát, oly erőszakkal támadtak egymásra, hogy a méhes előtt csak
hamar egész rétegben feküdtek a leszúrt rablók; nem lesz tehát feles
leges, ha ilyenkor is éber figyelemmel kisérjük a méheket.

Ha azonban minden elővigyázat és óvatosság daczára is fenye
getne a rablás, ismerünk módokat, a melyekkel idejében el lehet azt 
fojtani, sőt gátat tudunk vetni a kitört rablásnak is; hogy azonban 
mindezeket a kellő időben alkalmazhassuk, szükséges, hogy a kezdődő 
és megindúlt rablás jeleivel is megismerkedjünk.

A rablást — mint tudjuk — rendesen nyalakodás előzi m eg; 
a beavatott méhész ugyan már maguktartásáról, sőt hangjukról is 
felismeri a nvalakodókat, a kezdő figyelmét azonban könnyen elke
rülhetik azok, a mi különben még nem valami nagy baj, mert a játék 
csak akkor kezd fenyegető alakot ölteni, ha a nyalakodók nagyobb 
számban és vakmerőséggel űzik mesterségüket, a mit lappangó rab
lásnak is nevezhetnénk, ilyenkor azonban többnyire már ellentállással 
fogadják azokat a méhek, a mit a kezdők is észrevehetnek,202 * * 205 ha 
egyébről nem, a kaptár előtt leölve fekvő méhekről; ily kaptáinkat 
tehát szemmel kell tartani, mert dolgaik nincsenek egészen rendben.

E mellett: tekintsük szabálynak, hogy ha valamely kaptár feltű-

202 Kirsten B. Z. 1850. 137—138 1.
204 Berlepsch Die Biene III. 268 1, és b. Ambrózy B. A magyar méh 1882.

41—42 1.
205 Ha azonban a beröpűlők közfii egyet-kettőt feltartóztatnak a bejárás 

előtt a méhek — a ml nem ritkaság, ha az előző nap szeles, esős volt, — koránt 
sem következtethetünk mindjárt rablásra! ezeket a méheket leverte az előző napi 
szél, eső és miután az éjszakát szabadban töltötték, idegen szagot öltöttek ma
gukra, tehát csak tévedésből támadják meg, sőt néha le is szúrják őket saját 
testvéreik. L. már Arbeiten d. Churf. Sachs. Bgesellscli. i. Oberlausitz 1776. Bd. 
II. 120 1. * alatt, úgy Káló P. A méhtart. m. 12 1.
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nőleg erősebben jár, mint a többiek, különösen ha az idő sem ked
vező, — igen gyanús, ha pedig gyenge vagy anyátlan, kétszeresen 
az 206 és ritkán fogja a baj figyelmünket elkerülni.

Ha a gyanús kaptáraiéból igen korán indúl meg a méhek járása 
és kihúzódik az esthomályba, ne örüljünk a méhek különös szor
galmának, mert valószínűleg rablás esete forog fönn ; 207 * 209 ha pedig a 
méhek egyszersmind alantasai!, de sebesen röpülnek és úgyszólván 
egy nyomon járnak,20í teljesen bizonyos a dolog,903 csak az a kérdés, 
hogy vájjon rabolják-e a kaptárt vagy pedig ő rabol.

E kérdésre a következő jelek adják meg a feleletet: ha kora 
reggel már erősen totóinak a kaptárba a méhek vagy a kiröpülés még 
napnyugtával sem szűnik meg; ha az érkezők nyílsebesen találnak a 
röpülő lyukba, altestük csappant és vagy épen nem vagy csak elvétve 
hoznak virágport; a kiröpiilők ellenben csak nehézkesen kapnak 
szárnyra, potrohúk megtelt, fényes és virágporral megrakodottak is 
kerülnek közöttük ; 210 ha a kaptárban nagy a nyugtalanság, alatta sok 
a halott, súlya pedig hirtelen apad: még ha semmi ellentállást sem 
látnánk is a röpülő lyukban, bizonyos, hogy a kaptár rablást szenved.211

Ellenkezőleg, ha a kiröpülés indúl meg kora reggel, haza pedig 
még esthomályban is jönnek a méhek; ha a kiindulok alteste csappant, 
hangja élesen csengő, röpülése gyors, a mézzel gazdagon megrakodva 
hazatérőket pedig örvendetesen fogadják és nyalogatják a többiek; 
ha szokatlan tevékenység mellett sem a röpülő lyuk előtt marakodást, 
sem a kaptár talaján ízeléket nem látunk, súlya pedig — daczára a

206 Dr. Magerstedt Dér prakt. Bvater III. 437 1.
f f1 L. Kontor J. A mellekről II. 141 1., Witzthum: Handgriffe u. Erfahr. i. 

Géb. d. prakt. Bzucht. München 183,4. 3S 1., dr. Magerstedt, mint 200 * alóLt, úgy 
Berlepsch u. Vogel Die Bzucht 1875. 92—93 1.

21,8 A rabló méhek a legrövidebb útat választva, egyenest röpülnek a pré
dára és haza, úgy, hogy a rablókaptárból kiindulok nyomán könnyen feltalálhat
juk a prédát és ellenkezőleg.

209 L. már Riem u. Werner: Dér prakt. Bvater 1798. 145 1., Kontor J. A me
llekről II. 140—141 1., Káló P. A méhtartás m. 360 1., dr. Magerstedt mint 806*, Kiss 
J. Népszerű méhész kv. 116 1., Berlepsch Die Biene Ifi.-,264—2651.

210 Ha a virágporral megrakodott méhek prédára "íölálnnk, egész nap is 
rabolnak, a nélkül, hogy terheiket letennék; LX. C. 6. 148*, minthogy pedig más 
körülmények között nem szokták a beszállított virágport újból kihozni: ez is 
egyik megbízható jele a rablásnak.

211 L. Scholtisz B. Z. 1851. 97—98 1. Ha pedig még mindig kételkednénk a 
dologban, fogjunk el a kiröpülőkből egyet-kettőt és a leghitelesebb bizonyítékhoz 
juthatunk, mert ha altestüket kissé megszorítjuk, a lopott méz bőven fog szájuk
ból kiömölni.
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legelő hiányának — feltűnően szaporodik: semmi kétség benne, hogy 
rabolnak a méhek.212 213 214

Mit kell tennünk az első és miL az utóbbi esetben, az a gyakorlat 
körébe tartozik.

A haszonra való tenyésztés tekintetéből minden esetre kellemetlen, 
hogy a rablásra ily nagyon hajlandók a méhek, önmagukra nézve 
azonban annyira fontos és szükséges az, hogy nélküle fönn sem tart
hatták volna magukat mostanáig, mert ha ritkák is, de vannak oly 
rósz évek, hogy a méhek egyáltalában nem gyűjtenek annyit, a meny
nyivel kitelelhetnének,213 úgy, hogy még a legnépesebb kaptáraknak 
is éhen kellene veszniük.

A nagyobb erőben levő családok azonban ilyenkor kirabolván 
a gyengébbeket, nem csak vagyonilag gyarapodnak fel, hanem a kira- 
boltaknak hozzájuk szegődő népével is erősbödvéng bátran néznek 
szemébe a télnek, a következő évben pedig raj alakjában visszaadják 
a természetnek a családot is, melynek árán megmentették magukat.

Ugyanezen az úton értékesíttetik a vadon élő, meganyátlanodott 
és elpusztúlt méhek vagyona is, a mi különben más kártékony rova
rok nevelésére szolgált volna ; a rablásra való hajlandóság jelentke
zéséből pontosan tudhatjuk, mikor nem gyűjtenek a méhek; 314 igen 
sokakat csak a rablás tesz figyelmessé a meganyátlanodott vagy legyen
gült családokra, sőt a kaptárak hibáira is ; végre ugyancsak a rablás 
scenája tanította meg a méhek tenyésztésével foglalkozókat arra is, 
hogy miképen kell a meganyátlanodott, legyengült és általában az 
életre nem való családokkal elbánni.

Ne kárhoztassuk tehát a természetet, hogy a méhekbe ily nagy 
hajlandóságot oltott a rablás iránt, hanem beismervén, hogy erre szük
ség volt, tanuljuk meg, hogyan kell azt ártalmatlanná tenni.

Addig is azonban, míg ezzel a gyakorlati részben megismerked
nénk, lásssuk a méheknek harmadik társadalmi baját:

3 .  A  z e n d ü l é s t  é s  l á z a d á s t .

A miben minden más állattól különböznek és legközelebb álla
nak az emberhez a méhek, az, hogy néha ellenséges indulattal tárnad-

212 Dr. Magerstedt Dér prakt. Bvater III. 437 I.
213 Ilyen volt századunkban az 1819. év, melyben a Francziaországban te

nyésztés alatt álló méheknek 0 8 része pusztult el, L. Kritz Monaísblatt 1843.1801.
214 Ha a méheknek van mit gyűjteniök, nemcsak nem rabolnak, hanem a 

számukra kitett kész mezzel sem törődnek, 1. föntebb VII. 1. 101 * 3 alatt, úgy 
Dzierzon Bfreund 1855. 154 1.
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nak uralkodójuk ellen és kisebb-nagyobb belzavarokkal járó zendülés 
vagy általános fellázadás folyamában meg is ölik azt.

Szükséges, hogy a méheknek e csodálatos, különben pedig rég 
ismeretes 21,1 sajátságával mi is közelebbről megismerkedjünk.

A zendülés épen nem ritka eset a méhek társadalmában, mely, 
akár ifjú, akár öreg legyen az anya, az év melegebb szakában bár
mikor bekövetkezhetik, a fiatal anyák azonban gyakrabban vannak 
kitéve annak legkritikusabb pedig rájuk nézve az a pillanat, midőn 
nászútjukból megtérnek.

A legcsendesebb lefolyású zendülésnél a nászútjáról visszatérő 
királynőt, néha már a röpülő lyukban, máskor a mini a kaptárba bevo
nult, megtámadják és mintha csak idegen volna, nyomban le is szúrják 
a méhek.

Olykor azonban nem sikerűi ez hamarjában s a támadt zajra 
vagy a királynő scgélyL kérő hangjára összecsődülnek a méhek és nem 
tudván, hogy tulajdonképen mi történik, tömegesen vetik magukat az 
anyára, úgy, hogy csakhamar diónyi vagy még nagyobb csomóba 
rekeszük azt. Ilyenkor ugyan már az egész család kisebb-nagyobb for
rongásba jön, a mi azonban általános öldökléssé ritkán fajúi, s ha a 
királynő halála köztudomásra jutott, rendszerint véget is ér és a meg- 
anyátlanodás heveny jelei kezdenek mutatkozni.

Néha azonban hevesebb jelenetek fejlődnek k i ; a felingerűlt 
méhek, mintha csak meghasonlottak volna, összekapnak és egymást 
is gyilkolni kezdik és ha valamely családnál, — melyről tudjuk, hogy 
anyja épen nászkirándúlásait tartja — délután 2—5 óra között nagyobb 
nyugtalanságot, öldöklést vennénk észre, rögtön belvizsgálatot tartunk, 
többnyire a felzendűlt méhek által ily csomóba zárva fogjuk az anyát 
élve vagy holtan találni.21"

2,5 L. már Walpurgcr: Dér Grosse Gott i. KI. 1702. 23G 1., Neidhart: Zusá.ze 
u. Verbesscrungen etc. 1778 21 1. Spitzner Ivritisch. Gescli. etc. Bd. II. 106—107 1. 
Wurster Vollst. Anleitg, z. e. Magaz. Bzucht 1804. 187—188 1. es Okén is: Allgem. 
Naturgesch. 1020 1., f f a I

L. Dzierzon B. Z. 1848. 13-14 i. 1851. 173 1, 1 ^ 2 0 9 -2 1 0  l.és 1856 229- 
230 I., O. Rolhe Korbbzucht III. Aufl. 42-43 1., B. Z. 1859. 10t) -̂l(.2 1., 1864. 100 t. és 
1866. 43-45 i., Httbler B. Z. 1860. 32-33 1. es 1866. 157—159 1., Vogel B. Z. 1861. 
61 1., Berlepsch B. Z. 1865.201-205 1. és Dic Biene HL Aufl. 181, úgy 224-230 1., 
Stephan B. Z. 1860. 45—46 1. Mehring ugyanott 45 1., Baldeustein B. Z. 1866. 159— 
160 1., Slahaia is olt 160-162 1., Traud B. Z. 1867. 209-211 1. és tapasztaltam ezt 
több ízben én is. Ugyanígy tesznek azonban a lakásukba hatolt idegen anyával 
is a méhek, 1. X. D. 13 úgy KedingB. Z. 1866. 126—1271., a mutatkozó hasonló 
jelekből tehát nem következtethetünk mindig zendülésre.



981

Ha meg nem szabadítjuk, feltétlenül elvan veszve,217 de, ha meg
szabadítjuk és kiengeszteló'dés mutatkoznék is iránta, megmara
dása nem bizonyos, mert legközelebbi nászútjából való visszatérése 
alkalmával ismét megtámadják az elégiiletlen méhek; SIS ha azonban 
termékeny ülése első útjával sikerűit volna, — feltéve, hogy nagyon el 
nem kínozhatott és a kedélyek lecsillapodásáig hozzáférhetetlenné téte
tik — néha megmenthető,313 néha azonban még így sem, mert voltak 
rá példák, hogy ha az anyához nem férhettek és le nem szúrhatták, 
éhen hagyták elveszni ; sőt még napok múlva is, midőn már egé
szen nyugodtaknak látszottak, a mint csak hozzáférhettek, ismét meg
támadták és leszúrták azt a felzendűlt méhek.3-0

Mi indítja a psychicus sajátságokban oly gazdag méheket zendü
lésre és királynőjük legyilkolására — rég találgatja a méhész világ, a 
nélkül, hogy mindeddig tovább jutott volna.

Dzierzon — a kitől ily rejtvények megfejtését első sorban várjuk 
— úgy magyarázza a dolgot, hogy vagy azért, mert a királynő huza
mosabb ideig kimaradt vagy, mert kintléte alatt idegen tárgyakkal 
érintkezett •— talán épen idegen hímmel párosodott — és ennek 
következtében idegen szagot öltött magára, abban a hiszemben támad
ják meg anyjukat a méhek, hogy idegen ; ha pedig felindulásba jöttek, 
sőt egyik-másik mérget is fecscsentett az anyára, nincs számára kegye
lem, meg kell halnia.

Stahala szerint, ha tartósabb alkalmatlan időjárás következtében 
beszüntetik az anyák nászkirándúlásaikat, azt hiszik a méhek, hogy már 
termékenyűltek ; midőn tehát szépre fordul az idő és az anyák folytatni 
kezdik kirándulásaikat, a népség nagy része nem vévén erről tudomást, 
a visszatérő anyát idegennek tekinti és mint ilyet támadja meg azt.222

Hübler és vele többen valószínűbbnek tartják, hogy a megtáma
dás oka az az idegen szag, melyet a párosodó anyák izgatott állapot- 311

311 Az anya megszabadításával tehát nem lehet késni; de vissza nem adható, 
mielőtt az anyátlanság jelei mutatkoznak, mert idegen kaptárból is oda téved
hetett, talán épen a szomszédosból, a mely ebben az esetben nemsokára az anyát
lanság jeleit fogja nyilvánítani.

L. Botlie B. Z. 1859. 160-162 1. és Hübler B. Z. 1866. 158 1.
310 Vogel B. Z. 1871. 219 1.
230 Hübler B. Z. 1860. 33 1., 1866. 158 1. és Berlepsch Die Biene III. Aufl. 

224-225 1.
230 B. Z. 1851. 173 1., 185G. 229—230 1., Bfreund 1854. 38 1. és RadonéilBzucht 

1878. 239 1., ugyanígy dr. Leb eltart és Dönhoff B, Z. 1860.2291. Vogel állítólag látta 
is, hogy a visszatérő anyát a szomszédos kaptár mellei már a levegőben megtá
madták és bizonyára mérget is fecscsentettek reá. B. Z. 1858. 19 1.

333 B. Z. 1866. 160—162 és 1869. 227—228 1,
G3



9 8 2

bán levő ivarszervei fejtenek ki, a minek nyomán a hímek is felismerik 
és követik őket és a mi a nászkirándúlások alkalmával legmagasabb 
fokra hágott nemi izgatottság következtében annyira változhatik, hogy 
a visszatérőben nem ismernek a méhek saját anyjukra.323

F. Schach hasonló esetben a fiatal infanső mellett öreg anyát is 
találván a családban, azt hiszi, hogy a megtámadás az öreg anyának 
a fiatal trónkövetelőt rósz szemmel néző párthívei részéről követ
kezik be.224

Hasonlóan magyarázza a dolgot Spies, a ki szerint ily megtáma
dások különösen a lerajzott anyakaptárakban és akkor szoktak bekö
vetkezni, ha a rajzás szándékáról még le nem mondott család néhány 
födött anyabölcsőt őriz ; ebben az esetben ugyanis a párosodás czél- 
jából kiröpült anyáról azt tartják a bölcsőkhöz ragaszkodó méhek, 
hogy kirajzott, midőn pedig visszatér, veszélyeztetve látván a féltéke
nyen őrzött bölcsőket, megtámadják és leszúrják azt.328

Schönfeld úgy vélekedik, hogy az anya megtámadásának oka a 
a méhek felindulása, vagy a miatt, hogy a szaporítás késik vagy pedig 
mert az anya a termékenyűlés jelével tér haza.336

Berlepsch pedig a fajgyűlöletnek tulajdonítja azt, legvalószínűbb
nek tartván,hogy a királynő olasz vagy általában idegen vére ellen tün
tet ezzel a hazai faj és illetőleg., hogy gyűlöletének ad ekként kifejezést.237

Hogy mindezekből az okokból megtámadhatják anyjukat a méhek, 
az kétségtelen; ha azonban Berlepsch bebizonyította, hogy megtámad
hatják a nélkül is, hogy a többi okok bármelyike fönforogna : 338 nem 
lehet annak egyetlen oka a fajgyűlölet sem ; sőt — habár a jelek után 
ítélve, a különböző fajok csakugyan ellenszenvvel viseltetnek egymás 
iránt339 — valószínilleg ez a legritkább oka annak, mert, csak oda- 
vetőleg hozva fel, hogy egészen érthetetlen volna, miért tüntetnének 
a méhek az idegen vér ellen épen akkor, mikor az anya nászűljából 
visszatér: merültek fel hasonló esetek nálam is, holott pedig az egész 
környéken nincs más fajta méh,280 sőt meg volt a ni éheknek erre való 
hajlandósága, mielőtt bármiféle idegen faj importáltatott volna.2Si

22! B. Z. 1866. 157—159 I., ugyanígy Frank B. Z%|869. 13—16 l.
234 B. Z. 1874. 19-20 1. és Klemke B. Z. 1876. 215-%& 1.
348 B. Z. 1873. 98—99 1.
sv' B..Z. 1866. 43 L, ugyanígy Grieshaber B. Z. 1889. 54 1.
337 Die Biene III. Auü.225- 226 1.
aas Mint2S; * alatt.
829 L. föntebb V. 2. 169 és 1,0 *, úgy X.D. 13'™* gs Praetzel B. Z. 1885. 24Ü—250 1.
830 Előfordult ez Uray Józsefnél is Méhészeti Lpk. .1887. 241—242 1., pedig 

talán azon a környéken sincsenek idegen fajta méhek. '
231 L. 215 *,
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Minthogy tapasztalásom szerint ily zendülések csak a lerajzolt 
anyakaptárakban és azokban az utórajokban merülnek fel, a melyek 
több anyával vonultak ki, vagy a melyek más rajokkal egyesültek, 
vagyis a hol az egyeduralom kérdése a versenytársnők legyilkolásával 
döntetett e l : legvalószínűbbnek tartom azt, hogy az anyát, megölt ver
senytársnőinek párthívei támadják meg, a melyek, ha kényszerűségből 
csatlakoztak is hozzá és míg saját pártfelei közé vonóivá és azok által 
védve van, nem is tesznek megtámadásra kisérletet, ha védetlenűl és 
clébb találkoznak az akaratuk ellen trónra emelt királynővel, mintsem 
egészen kiengesztelődtek volna iránta — a mi valószínűleg csak a fer- 
mékenyűlés után következik be — hajlandók azt megtámadni és meg 
is ölni, a mi mellett természetesen a pártok között is kisebb-nagyobb 
összeütközések keletkezhetnek.232

Ez összeegyeztethető azzal, a mire Berlepsch saját nézetét álla
pította, vagyis, hogy az anyáknak ily megtámadásai különösen azóta 
gyakoraiak, mióta az olasz méhek — a melyek nagyobb számban 
nevelnek anyákat, mint az idevalók — importáltattak;233 nem ütkö
zik össze azokkal a tapasztalásokkal sem, hogy ha az anya az egyik 
nászútja alkalmával megtárnadtatolt, rendszerint megtámadtattalik a 
többiek alkalmával i S 4 235 és Végre igazolja Spiesnek azt az állítását, hogy 
mióta a lerajzott anyakaptárakból kimetéli a felesleges királyi bölcső
ket, — legalább ezeknél — nem tapasztalta az anyák ilyetén meg- 
támadását.4

Ha pedig így van a dolog, elejét vehetnénk a zendülésnek, ha a 
felesleges királyi bölcsőket kimetéljük, az összeszállott utórajokból 
azokat az anyákat, a melyeket elhagynak vagy megtámadnak a méhek, 
kifogjuk, a rajokat pedig csak akkor egyesítjük, ha az egyiknek anyja 
már termékenyűlt.

Különben pedig túlhajtás az, hogy az anyák ily megtámadásai 
valami gyakoriak volnának 236 vagy épen 30°,a-ig rúgnának ; 237 ez leg- 
fölebb az olasz méhekre vonatkozólag állhat, a hazai fajnál azonban 
alig ütik meg a 4—5°/0-ot.

Az idősebb anyák ellen többnyire csak akkor zendűlnek fel a 
méhek, ha hibásak vagy kimerülnek, a mit nem is kifogásolhatunk,

233 Ugyanígy Fuckel: Merne Bzucht II. Auíl. 215 1. és Traud B. Z. 1867. 
209-210 1.

233 Die Biene III. Anti. 226-227 1.
■u í  l . «■* * Háti.
235 B. Z. 1873. 98—99 1.
230 Berlepsch Die Biene III. 224 1.
237 Hiibler: B. Z. 1866. 158 1.

63 '
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mert ily anyáknak értéke nincsen; még jó , ha maguk a méhek vállal
koznak eltávolításukra vagy legalább figyelmeztetnek, hogy a család 
viszonyai nincsenek rendben.

Ily esetekben a zendülés lefolyása hasonló, néha még csendesebb, 
csakis annyiból áll, hogy az anyát kiszorítják a fészekből és vagy élve 
vonszolják ki, vagy holtan dobják ki a kaptárból a méhek és mert 
ilyenkor már többnyire gondoskodva van a trónörökösről is, a meg- 
anyátlanodásnak igen gyenge vagy semmi jeleit sem nyilvánítják.388

Néha azonban — minden észrevehető ok nélkül — általános vagy 
legalább is túlnyomó elégűletlenség mutatkozik az anya iránti a mi oly
kor fokról-fokra nagyobbodik, máskor pedig — mintha csak össze
beszéltek volna a méhek — rögtönzött forradalomban tör ki és közön
ségesen az anya halálával végződik.

A fellázadt méhek bőszűltsége nem ismer határokat, nem csak 
az anya ellen törnek, hanem pártokra szakadva, engesztelhetetlen ellen
ségek módjára támadnak egymásra is és rövid pár óra alatt a nép
ségnek harmada, sőt fele halva fekszik.

Ha ilyenkor belvizsgálatot tartunk — a mi a méhek ingerültsége 
miatt nem valami kellemes dolog — a dühösen sziszegő és prüszkölő 
méheket eszeveszett szaladózásban, bizonyos ponton pedig — majd 
az építmények között, majd a kaptár valamelyik oldalánál, de legtöbb- 
nyire a talajon — kisebb-nagyóbb, néha egész ökölnyi csomóvá gombo- 
lyodva találjuk, mely félreismerhetetlen kiindúló pontja a lázadásnak, 
mert öldöklés és halál uralkodik körűié; a méhek vakon törnek reá, 
sokan, mielőtt még elérhették volna azt, leszúratnak; mások elérvén, 
erővel akarnak belefurakodni, miközben azonban halálos döfés által 
találva elesnek és ez így tarthat órákig, sőtDzierzon szerint napokigis.383

Az összegömbölyödött m éllek oly erősen kapaszkodnak egy másba, 
hogy a gombolyagot gurítani lehet, a nélkül, hogy szétszóródnék; ha 
erővel bontjuk meg, a királynőt fogjuk benne találni, néha már halva, 
néha pedig egészen elkínozva, az életnek csak csekély jeleivel. Alig 
ismerünk reá; külszíne a verítékezés és halálos gyötrelem követhez- >
tében egészen megváltozott, fényes fekete, mintha csak meg volna pör
kölve s a méheket szinte lehetetlen tőle eltávolítani, még holtteste iránt 
is ellenséges indulatot tanúsítanak és meg sfem^BBm igósfnak addig, 
míg a kaptárban van ; néha még eltávolítása után is napokig tart az

23ii L. Spitzner Kritische Gesch. Bd. II. 106—107 1., Baldenstein B. Z. 1848.
129—130 1., Rothe Korbbzucht III. Aufl. 38 —42 1., Schönfeld B. Z. 1866. 44 1., Sta- 
liala ugyanott 161 1. és Berlepsch Biene III. 231 1.

S  B. Z. 1856. 229—230 1
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ingerültség, míg végre lecsillapodnak a kedélyek és az anyáHanság jelei 
kezdenek mutatkozni.340

Máskor csendesebben folyik le a családi tragoedia; a méhek 
ingerültsége ugyan ilyenkor is nagy, de általános öldökléssé nem fajúi 
és az anya halálával véget é r ;341 néha meg is lehet azt menteni és ha 
a méhek megcsillapodtak, nem is bántják többé,342 minden a régi 
nyomba tér vissza.

Ily megtámadások érhetik az anyát, legyen az bármilyen243 és 
az év melegebb részében bármikor; gyakrabban érik mégis a hibása
kat 314 és gyakrabban kora tavaszszal, a mézelés megindulta előtt, mint 
később ; 245 gyakrabban a gyengébb, mint a népes családokban,240 leg
gyakrabban pedig a méhek háborgatása, nagyobb felingerlése vagy 
magának az anyának zaklatása, kézbe vétele vagy idegen szagú tár
gyakkal való érintkezése következtében.247

Csupán ennyi az, a mit a tapasztalások alapján bizonyosnak

340 L. Dzierzon B. Z. 1854. 209—210 1. és m int339 * alatt, Rothe B. Z. 1860. 
114—115 és 1866. 43—45 1., úgy Korbbzucht III. Anti. 42—461., Schönfeld B. Z. 1866. 
41—43 1., Stahala B. Z. 1866. 160—162 1., L. Huber B. Z. 1870. 257 1. és Die neue 
niitzl. Bznclit X. Aufl. 13 1., úgy Berle.psch Die Biene III. Aufl. 227—230 1.

24i Felmerült az a kérdés is, hogy mi okozza az anya halálát; némelyek sze
rint éhen vesz — így Dzierzon B. Z. 1855. 84 1. ' alatt és Kleine : Fr. Huber’s Neue 
Beob. a. d. B. Bd. I. 138 1. R alatt, úgy Rothe Korbbzucht III. 42 1., — ez nem való
színű, mert a halál rövidebb idő alatt következik be, mintsem eléhezhetne; mások 
szerint megfullad, - így Iíirsten Vollst. Handbucli etc. V. Aufl. 116 I, A Menzel: 
Naturgesch. d. géméin. Hg. o. Hausbiene 1855. 35 1. és Alberti Die Bzncht i. Blat- 
terstocke 1889. 15 1., — ez lehetetlen, mert a méhek nem zárják be az anyát lég
mentesen, különben azok is, a melyek a megtámadott anya körűi az első, második 
rétegben vannak, megfulladnának, 1. dr. Dönhoff B. Z. 1856. 138—139 1., legvaló
színűbb tehát, hogy az anya vagy kimerülés következtében hal meg, vagy vala
melyik méh leszúrja.

343 Hübler B. Z. 1860. 32 1. A tapasztalások tanúsága szerint azonban, ha már 
megtámadták anyjukat a méhek, legjobb azt más családba áthelyezni, a hol job 
ban megszívelik a méhek, 1. Rothe B. Z. 1859. 162 1. és Berlepsch B. Z. 1865. 203 1.

344 L. Dzierzon B. Z. 1856. 229., Rothe B. Z. 1859. 160 1., Schönfeld B. Z. 1866. 
41 1. és Stahala ugyanott 160 1., úgy Berlepsch Die Biene III. 227 1.

314 L. föntebb 338 *.
348 L. Hübler B. Z. 1860. 32-33 1. és 1866. 158 Í„ Rothe B. Z. 1861. 157—158 1. 

Baldenstein B. Z. 1866. 159—160 1., Deichert B. Z. 1867.85 1. ésMehrmann ugyanott 
183 L, Berlepsch B. Z. 1865. 203—205 1. és Die Biene III. Aufl. 229—230 1., P. Jacob 
Schweitzer Bztg. 1870. 67 1., L. Huber B. Z. 1871. 123 1. és Die neue niitzl. Bzucht 
X. Aufl. 131.

246 Günther után Berlepsch B. Z. 1865. 205 1., Hübler B. Z. 1866. 158 1. és P. 
Jacob, m int343 * alatt.

347 Rothe B. Z. 1857. 184—185 1., 1861. 157 1. és Korbbzucht III. 43-44 1., dr. 
Dönhoff B. Z. 1858. 73-74 1.1 Hübler B. Z. 1860. 32 1, Berlepsch B. Z. 1865. 203 1. és 
Die Biene III. 229 L, úgy Mehring B. Z. 1871. 26 1.



mondhatunk, hogy azonban mi lázilp fel a méheket, az még eldöntve 
nincsen.

Dzierzon azt mondja, hogy mindaz, a minél fogva idegennek 
tarthatják anyjukat a méhek, oka lehet egyszersmind annak is, hogy 
fellázadván, megtámadják azt; különösen pedig az anyának idegen 
szaga vagy idegenszerű magatartása.

így, már azzal is, ha elhagyván a fészket, a lakás más részébe megy 
át, halálos veszedelemnek teheti ki magát az anya és okot szolgáltathat 
a fellázadásra, mert a méhek abban a hiszemben, hogy anyjuk a fészek
ben van, könnyen idegennek nézhetik és megtámadhatják, sőt megtör
ténhetik ez akkor is, ha húzamosabb távoliét után a fészekbe visszatér.

Ha ilyenkor idegen módon viseli magát az anya, megretten, mene
külni igyekszik vagy oltalmat kérő hangokat ad,348 még nagyobb veszély 
fenyegeti, mert annál inkább idegennek tartják őt a méhek; míg ha 
nyugodtan viselkednék, csakhamar felismerték volna és békében hagy
ják tovább haladni; ha pedig a támadó méhek mérget fecscsentenek 
az anyára, kikerülhetetlen a lázadás, mert a zajra összecsődülök meg- 
érezvén az anyán a méreg szagát, vakon vetik magukat reája; ha 
pedig némelyek felismervén benne saját anyjukat, védeni akarják : 
a támadók és védők között halálos küzdelem keletkezik, a mi nem 
csak temérdek méhnek, hanem az anyának is életébe kerül.249 * * *

Hogy ilyesmi megtörténhetik, az kétségtelen; 250 bizonyos azon
ban az is, hogy az anya üres sejteket keresve, sokszor bejárja az egész 
lakást és ezrekre rugó petéket rakván le, az éléstárban, visszatér a 
fészekbe a nélkül, hogy valami bántódása volna.251

Schönfeld szerint a forradalom többnyire elégűletlenségből, külö
nösen pedig akkor szokott kitörni, ha a nagyobb szaporodást óhajtó 
méhek kívánságának az anya nem akar vagy nem bír megfelelni; 252 
és Stahala szerint is akkor támadják meg leginkább Anyjukat a méhek, 
ha a szaporítást beszünteti.353

348 Gravenhorst szerint a nyestfélék módjára valamelyes idegen szagot is 
szokott gerjeszteni., 1. B. Z. 1883. 138 1.

249 B. Z. 1856. 229—230 I., 1882. 296 1. és Rationell Bzucht 1878. 239 L, úgy 
Simon B. Z. 1865. 262-263 1., Stahala B. Z. 1866. tőik,^SMnlitsch B. Z. 1873. 141 1. 
és Gravenhorst. Dér prakt Imker III. Auíl. 19 1.

ásó Hogy a magát idegenszerűen viselő anyát megtámadták a méhek, tapasz
talta Traud is B. Z. 1867. 211 1.

251 L. Dathe B. Z. 1864. 8 1.’ * alatt. Morbitzer B. Z. 1867. 221 1., Uhle B. Z. 
1872. 214 1. és Bcrlepsch Die Biene III. Aufl. 228 L, ami különben május, júniusban 
csaknem napirenden van.

2»2 B. Z. 1866. 42-43 1.
253 B. Z. 1866. 161 1.
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Ez talán még gyakoriabb oka az anya megtámadásának, de, hogy 
nem az egyedüli, tanúsítja Berlepsch, a kinek szemeláttára szúrták le 
anyjukat a méhek, jóllehet, legalább 25000 sejtjük volt íiasítással 
betöltve.364

Berlepsch nézete az, hogy a lázadásnak különböző okai lehetnek, 
köztük első sorban a fajgyűlölet, 266 a mit a fajok vegyes tenyésztésé
nél nem is lehet határozottan kétségbe vonni; sőt úgy látszik, hogy a 
méhek faji természetüknél fogva is többé vagy kevébbé hajlandók a 
lázadásra, különösen hajlandóknak mondják erre az olasz méheket,366 
míg a magyar fajnál a ritkább esetek közé tartozik az, — ugyanaz a 
különbség, a mi a folyton nyugtalankodó olasz és a higgadt magyar 
nép között is fönn áll.

Ezen kivfil, előidézheti a lázadást mindaz, a mi izgatottságban 
tartja vagy nagyobb felindúlásba hozza a méheket és pedig már a 
tűrhetetlen hőség is.367

Ezt saját tapasztalásom alapján én is megerősíthetem, mert nálam 
is fellázadt és megölte anyját több család, melyek idő előtt — már 
áprilisban — túlszaporodván, minthogy a külső viszonyok a rajzást 
meg nem engedték, heteken át a legnagyobb izgatottságban voltak és 
valószínűleg ezen az alapon keletkezett az a nézet is, hogy a kirajozni 
vonakodó vagy nem bíró anyákat megölik a méhek.358

Arra pedig épen sok példa van, hogy nagyobb felliáborítás, kímé
letlen füstölés vagy erőszakos műveletek következtében ütött ki a 
méhek között a lázadás.269

Ha pedig a forradalomnak semmi ily oka megállapítható nem 
volna, legvalószínűbbnek tartja, hogy idegen méhek idézték azt elő, 
a melyek — vagy talán nem is több egynél — a lakásba tévedvén, ha 
az anyával találkoznak és idegennek ismerik fel, szokás szerint meg
támadják azt. a mi könnyen lázadássá fajúihat, mert az összesereglő 
méhek nem tudván mi történik, támadnak cs védenek, a mint kinek 
ösztöne sugalja és kész a forradalom.200

Ez nemcsak hihető, hanem példák által is bizonyítva v a n ;361 234 * * * 238 * * * * *

234 Die Biene III. Auíl. 229 1.
353 Die Biene III. 228—229 1.
258 L. Mehrmann B. Z. 1867. 183 1.
337 Die Biene III. 181 1.
238 L. föntebb XI. 1. 63 * alatt.
339 L. Berlepsch B. Z. 1865. 204-205 1. és Die Biene III. 230 1., Híibler B. Z

1866. 159. L, Stahala ugyanott 162 1., Rothe B. Z. 1870. 257 1. és volt egy pár péltlf
erre nálam is.

9«  Die Biene III. 228 1.
L. Rothe B. Z. 1864. 100 1. és Meliring B. Z. 1866. 45 1.
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sőt kitörhet a lázadás annak következtében is, ha idegen anya hatol 
a kaptárba.?0?

Ugyanezen az alapon megmagyarázható az is, hogy míg a méhek 
tétlenségének időszakában nem szokott felmerülni a forradalom, ke
vésbé ritka az kora tavaszszal, midőn a méhek még tájékozatlanok 
lévén, könnyen eltéveszthetik lakásaikat, különösen, ha ebben az 
időszakban erőszakos műveleteket végezünk, mert a felháborított 
méhek élénkebb röpködése és erős zúgása igen sok tájékozatlan 
idegent csábíthat a kaptárra; 203 sőt érthető egyszersmind az is, 
hogy bizonyos helyeken, a hol talán igen közel állanak egymáshoz a 
kaptárak és bizonyos években, a melyekben talán sok a borús idő 
vagy nagy szelek járnak és így könnyebben eltéveszthetik lakásaikat 
a méhek, — gyakrabban szokott a lázadás kitörni.®

A többi, kevésbbé alapos nézeteket mellőzhetjük, bizonyos lévén 
már az előadottakból is, hogy a lázadás különböző okokból, leggyak
rabban pedig annak következtében tör ki, hogy a méhek akár sza
gánál, akár viselkedésénél, akár bármi oknál fogva anyjukat idegennek 
tartják; így Vogelnél csupán azért lázadt fel egy család és ölte meg 
anyját, mert izzadt kezekkel fogta meg azt,366 másoknál mert napsugár 
vagy szellő érte és nyugtalanította az anyát; 986 több esetben pedig, 
mert a család idegen építményeket vagy hasítást kapott.387

Annak oka pedig, hogy gyengébb családokban gyakrabban tör 
ki a lázadás, valószínűleg az, hogy míg a népesebb kaptárukban a 
méhek nagyobb része tudomást sem vesz arról, a mi a lakás távolabb 
eső részében történik: gyengébb családokban minden legkisebb zavar 
vagy mozgalom azonnal köztudomásra jut.268

Mindezekből pedig levonhatjuk a szabályokat, a melyeknek figye
lemben tartásával annyira, a mennyire, elejét vehetjük a méhek fel
lázadásának is.

A kitört zendülés és lázadás külső je le i: nagy nyugtalanság, a 362

362 Lieb H. B. Z. 1863. 106—107 1.
263 Mehring, mint 881 * alatt.
264 Berlepsch szerint 1860., 1863. és 1864-ben különösen gyakoriak voltak a

lázadások 1. B. Z. 1865. 205 1. .•fel
263 B. Z. 1861. 61 1.
866 L. Berlepsch B. Z. 1865. 205 1. és Die Biene III. Aufl. 230 L, úgy Stahala 

B. Z. 1866. 162 1.
887 L. Hübler B. Z. 1860. 32-33 1., Rothe B. Z. 1862 20—21 1., Böttner B. Z. 

1865. 62—63 1., Berlepsch mint 288 * alatt. Baldenstein B. Z. 1866. 160 1., úgy Schön- 
feld B. Z. 1866. 42 1., bizonyára, mert ezeknek idegen szaga — különösen, ha az 
anya is érintkezett azokkal — megtéveszti a méheket.

268 L. Stahala m int268 * és Traud B. Z. 1867. 211 1.
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röpülő lyukat cs környékét ellepik és indulatosan szaladoznak a méhek, 
csaknem úgy, mint midőn meganyátlanodásukat észre veszik ; néha 
játékot kezdenek,209 igen ingerültek és minden ok nélkül támadnak ; 
a röpülő lyuk előtt sok az elhullott méh, a kaptárból pedig erős zúgás 
és ingerült sziszegés hallatszik.

Belül ugyanígy folynak a dolgok ; legcharacteristicusabb ismer
tető jele pedig a lázadásnak az a kisebb-nagyobb, szoros kötésű méb- 
csomó, melybe az elégűletlenségre okot adó királynőt rekesztette a 
fellázadt népség.

E jelekből azonban nem következtethetünk mindég lázadásra, 
mert gyakran, épen ellenkezőleg, a méhek ragaszkodásának jelei azok.

A méhek szokásaihoz tartozik ugyanis, hogy ha az anyát valami 
veszedelem környezi, nevezetesen, ha idegen anya vagy méhek hatol
nak a lakásba, sőt úgy látszik, hogy már nagyobb háborgatások alkal
mával is és általában, ha az veszélyt érezve, oltalmat kér,370 bizton
ságba helyezik anyjukat, zárt csoportba húzódva körűle, hogy, ha 
ugyan szükséges, életük árán is megvédelmezzék azt.271

Bizonyára tudják ezt a királynők is, mert ha veszedelemben lát
ják magukat, szándékosan menekülnek a csomóba húzódó méhek 
közé, kétségtelen jeléül annak, hogy a mozgalomban nem ellenséges 
tüntetést, hanem védelmi intézkedést látnak.273

Ily körülmények között szintén nagyon nyugtalanok és ingerül
tek a méhek, erősen zúgnak, néha pedig épen úgy viselkednek, mintha 
meganyátlanodtak volna; 273 a kaptárba tekintve pedig, ott látjuk a 
chacteristicus gombolyagot és gyakran marakodást vagy épen öldök
lést is, a minek sokan eshetnek áldozatául,sőt életét veszítheti a királynő 
is, akár az idegen méhektől, akár saját felindúlt népétől véletlenül vagy 
tévedésből kapott halálos döfés következtében,274 tehát nemcsak jelei
ben, hanem kimenetelében is hasonló lehet az a lázadáshoz.

Különbözik azonban attól mégis, legalább annyiban, hogy a 
méhek kevésbbé indulatosak, a csomó pedig sem nem oly nagy, sem 299

299 L. Rothe B. Z. 1868. 22 1.
2,0 így, ha az anyát elzárjuk, — valószínűleg, mert meg van rettenve és 

segedelmet kér — gyakran csomóba húzódnak körűié a méhek, 1. Dzierzon B. Z. 
1856. 2t0 1.

271 L. Dzierzon B. Z. 1848. 13—14 1., L. Huber B. Z. 1870. 257 1. és Berlepsch 
Die Biene III. Aufl. 300—301 és 460 1.

272 Dzierzon B. Z. 1856. 230 1., Rothe B. Z. 1871. 61—65 1. és Berlepsch: Die 
Biene III. 300 1.

2,3 Dzierzon, mint 2,1 * alatt.
274 L. Rothe, mint 273 * alatt és B. Z. 1869. 149 1., Huber és Berlepsch, mint 

271 * alatt, úgy Dzierzon B. Z. 1882. 296 1,
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nem oly szoros kötésű, mint lázadás alkalmával és szárnyaikat jóaka- 
ralúlag rázogatva tartják azt össze a méhek ; : ha pedig nincs okuk 
többé anyjukat félteni, békében oszolnak szét,376 míg maga a királynő 
már a nagyobb veszedelem elvonúltával önként hagyja el a födözetet 
és folytatja hivatását.370

Szükséges pedig ezt is tudnunk, nehogy ha a méheknél hasonló 
jeleneteket látnánk, azonnal lázadásra gondoljunk,277 mert bekövet
kezhetnek azok az anya védelme tekintetéből is, a mit erőszakos be
avatkozással megzavarni nemcsak szükségtelen, hanem káros is lehetne.

4. Az élelem és víz hiánya.

Az élelem hiánya rég ismeretes és gyakori baja a gyengébb csa
ládoknak, mely télen, nyáron egyaránt bekövetkezhetik ; a vízhiány 
azonban csak tél végével vagy kora tavasszal és általában akkor szo
kott fenyegető alakot ölteni, ha a méhek nem röpködhetnek; mint 
társadalmi baj pedig csak néhány évtized óta ismeretes 278 és valószí
nűleg ritkábban is merült fel ennekelőtte, mint most, midőn az újabb 
szerkezetű kaptárait több okot szolgáltatnak bekövetkeztére.27"

Különben mind a kettő igen nagy baj és a méhekre nézve egy
aránt végzetes.

Midőn a méhek élelmi készletei télen vagy kora tavaszszal kime
rülnek, ezekkel együtt elfogyott egyszersmind tüzelőjük is ; az éhező 
méhek tehát — nem bírván a szükséges hőmérsékletet föntartani —: a

27I  Huber L. B. Z. 1870. 257 1.
376 Vogel B. Z. 1861. 86 1.
277 Bizonyára tévedtek is e tekintetben többen és a mit csendesebb lefolyású 

lázadásnak néztek, nem volt egyéb, az anya megvédelmezése érdekében történt 
mozgalomnál.

278 Hogy a méheknek elkerülhetetlen szükségük van a vízre és ennek hiá
nyában a beezukrosodott mézet leszórják a talajra, tudta már Ehrenfels: Die 
Bzucht 1829. 264 1., mint nagyobb társadalmi bajt azonban csak B. Berlepsch az 
1855. év tavaszán észlelte és Eberhardt társaságában ugyanő írta is le azt, 1. B.Z. 
1857. 97—1041., a régibb méhészeti munkákban víz hiányról szó sincsen.

8,9 Különösen ilyenek a kaptának, a melyekben az építmények keretekben 
állván, nincsenek a falakhoz ragasztva, a keretek ésNít kaptár fala között tehát 
szabad járása van a levegőnek, a minek következtében fifcm csak a meleg oszlik 
meg, hanem a falakon képződött csapadékhoz is nehezebben juthatnak a méhek, 
mézük pedig hamarább ezukrosodik be, 1. Dzierzon B. Z. 1857. 65 1., 1858. 3—4 L, 
1865. 2 I., Kleine B. Z. 1858. 267 I., Walllirecht B. Z. 1860. 47 1., Gf. Stosch B. Z. 
1861. 70—71.1., Oldendorff B. Z. 1877. 27—28 1. és igen sokan.

(Minthogy pedig az építmények mozdíthatók, a méheknek telelőbe való beren
dezésénél is történhetnek oly hibák, a melyek okul szolgálhatnak a vízhiány 
bekövetkezésére, 1. Klausmeyer B. Z. 1873. 105—108 1.
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baj első stádiumában szorosan húzódnak össze és a sejtekbe mene
külnek a hideg elől.

A mint azonban a hő -j- ü R. fokra vagy még alább snlylyed, 
elvesztvén eszméletüket, megdermedve hullanak alá a fürtből és ha a 
hideg nem fokozódik, mintegy 48 óra múlva, eléhezés folytán követ
kezik be haláluk ; 380 ha azonban a fagy pontja alá száll az, megmene
külnek a lassú éhhaláltól, mert a fagyos halál sokkal rövidebben szá
mol le életükkel.

Ha az év melegebb szakában fogy ki az élelem, különböző 
kimenetele lehet a bajnak, a mennyiben vagy még a végső szükség bekö
vetkezte előtt kivándorolnak a méhek vagy pedig, megmaradván laká
sukban, az éhhalál minden kínjait végig szenvedik.

Ilyenkor — ha ugyan volna még nyílt hasításuk — legelőször is 
megvonják attól az élelmet, majd neki esnek az álczáknak és kiszívják 
belőlük a tápláló nedveket, hogy életüket pár órával megnyújtsák ; 
csakhamar ezután rákerül a sor a bepecsételt hasításra is, a mit fel
szaggatva, ugyanarra a sorsra juttatnak, a maradványokat pedig leszór
ják a talajra.

Ha időközben mézre tehetnek szert, — bár a hasításban érzé
keny kárt szenvedtek — a bajnak komolyabb következménye nem 
lesz, de ha nem kapnak segedelmet, az éhhalál ijesztő képe csakhamar 
jelentkezik.

Az eléhezett méheknél legelsőbben is a tagok mondják fel a szol
gálatot, — bármily gazdag legelő nyílnék is, az éhező méhek már nem 
bírják azt kihasználni; 281 csakhamar pedig annyira elerőtlenednek, 
hogy még a kaptárba tett és csak nehány centiméternyire álló mézet 
is érintetlenül hagyják.382

Haladván az idő, az érzékek egymás után mondják fel a szolgá
latot és az élelmi készletek végső kimerülése után másod-harmad napon 
megváltja őket szenvedéseiktől a halál.283 880

880 L. föntebb VIII. 1, 19 és 30 *. Ha tehát tél végével teljes csendben és lát
szólag halva találunk valamely családot, a méhek nincsenek mindig valóban 
meghalva, hanem igen gyakran — még ha ugyan már 36—40 óra óta volnának 
is ebben az állapotban — meleg helyen és egy kevés mézzel életre hozhatók.

281 Ezért nem rabolhatnak az éhező méhek I., XII!. 2. és Berlepsch u. Vogel 
Die Bzucht 1875. 91—92 1., hamarább azért, hogy elkerüljék az éhséget.

282 Nem volna tehát segítve az eléhezett méhekén,ha a kaptár talajára, vagy 
általában tőlük távolabb helyeznénk el számukra a mézet, hanem közvetetten 
közelükbe kell azt tennünk és még így is szükséges, hogy a melleket egy kevés 
híg mézzel bepermetezzük, a mit magukhoz vévén, annyi erőhöz jutnak, nogy a 
többi mézet elhordhatják.

383 Dr. Dönboff B. Z. 1857. 77—78 1. A jelek arra vallanak, hogy a méheknél
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Az eléhezett méhek legnagyobb része a sejtekben és lépközökben 
hal e l ; csak a melyek az éhség beálltának első napjaiban szédültek le 
a talajra, másznak ki reggelenként a kaptárból — mint mindég ha 
halálukat érzik — és vergődnek annak környékén; hogy pedig az 
éhen veszett kaptáraiéban közönségesen mégis kevés a méh, annak 
oka egyrészt az, hogy a hasítás huzamosabb idő óta korlátolva volt, 
másrészt pedig, hogy a végső szükségben, még a befödelezett hasítást 
is elpusztították a méhek.

A bekövetkezendő éhségnek — különösen ha a méhek röpköd
hetnek — semmi külső jelei nincsenek; 284 ha azonban belvizsgálatot 
tartva, mézet és hasítást egyaránt keveset találunk a kaptárban, ideje 
lesz, hogy a méhek számára élelemről gondoskodjunk; később, ha a 
baj már a küszöbön áll, felismerhetjük azt külső jelekből is.

így, ha valamely család, melynek anyja nem fiatal, tavaszszal a 
herehasítást kezdi kidobálni, — különösen oly időszakban, midőn nem 
röpködhetnek vagy ha igen, nem találnak gyűjteni valót a méhek — 
valószínű, hogy élelme fogytán van.

Ugyancsak nagy megszorultságra vall, ha a méhek aránylag kevés 
virágport gyűjtenek, jeléül, hogy a hasítás korlátozva van és még 
nagyobb az Ínség, ha járásuk feltűnően megcsökken ; ha pedig a mun
kás hasítást kezdik kidobálni — ha csak mézre szert nem tehetnek — 
pár nap alatt éhen is vesznek.

A kaptárba tekintve, felismerhetjük az éhséget a nélkül, hogy az 
élelmi készletek után néznénk; így : ha a kaptár megnyitásánál nem 
sietnek szokás szerint a világosságra, hanem bátortalanul húzódnak 
vissza az építmények közé a méhek; ha nem ülnek csomóba húzódva, 
hanem szétszóródva, tétlenül vesztegelnek vagy épen a szögletekbe —

is, mint más állatoknál, az éhhalált megelőzőleg első sorban a szemek homályo
sodnak el, mert érzéketlenek a világosság iránt és nem veszik észre, ha valami 
mozog előttük; ha azonban megszorítjuk őket, a sziszegő hangra megmozdulnak 
csápjaik, tehát hallanak. Később nemcsak hallásukat vesztik el, hanem ha hozzá
juk nyúltunk is, érzéketleneknek mutatkoznak, de ha meleg mézzel közeledünk 
feléjük, csápjaik ismét mozogni kezdenek, szaglásuk tehát még működik, ha pe
dig orrmányukhoz értetjük a mézet és abból egy kevli'félszívódik, egyet kettőt 
nyelnek és csakhamar magukhoz térnek. Minthogy azonhafr-nem lehet őket így 
egyenként magukhoz téríteni, ha nyáron odáig jutottak a méhek, hogy már a 
mézet sem bírják önként felszörpölni, életrehozatalukról lemondhatunk. L. a 
szerkesztőség B. Z. 1883. 227. 1.

284 Vegei szerint, ha az idő meleg és a méhek, a nélkül, hogy a röpülő
lyukban időznének, emelkedő irányban sebesen röpülnek ki, jele ez innak, 
hogy élelmük nincsen. Die Hgbiene 1880. 224 1., a miről azonban nehéz volna a 
bajt felismerni, mert a méhek rendszerint így indúlnak.



kisebb-nagyobb csoportokra oszolva — vonóinak m eg; ha megérin
tésnél lassan összehúzzák magukat, majd csendes, vontatott szisze- 
gést hallatva, kinyújtják potrohúkat és kiöltvén fulánkjukat is, úgy 
látszik, mintha nem bírnák azt csappant altestükbe visszavonni :285 286 az 
utolját járják, sőt ilyenkor már a népség nagyrésze halva is fekszik a 
kaptárban és az előtt.

Az eléhezett méhek feltünőleg kisebbek a többieknél, mert vérük 
és minden nedvük megapadt, a gyomruk pedig üres, csupán egy kevés, 
sűrű péppé aszott virágpor van benne | ezekből a jelekből ismerhet
jük fel, hogy éhen vesztek a méhek.

A vízhiány, bár nem oly gyorsan öl, mint az éhség, jóval zajosabb 
jelenetekben nyilvánúl és annyival nagyobb figyelmet is kíván, hogy 
bármelyik családnál bekövetkezhetik, a legnépesebbek és leggyengéb
beknél pedig leghamarább.

Hogy nyáron — ha csak kiröpülhetnek — meg nem szóróinak 
víz dolgában a méhek, az természetes; de ritkaság ez a telelés első 
időszakában is, a midőn legkevesebb vízre van szükségük,2®6 ha a kap
tár jó l van szerkesztve és melegtartó, a család pedig elegendő népes, 
mert így a légkör annyi párát tartalmaz, hogy a belehelt levegő úgy
szólván semmi vizet sem rabol a szervezetből, következőleg, ha nem 
is volna ivóvizük, nem érzik annak hiányát a méhek; 287 288 sőt gondos
kodott a természet, ez az előre látó édes anya, hogy ha a szükséglet 
nagyobb volna is, meg ne szorúljanak vízben a méhek, mert lakásaik
ban oly bő forrásokat nyitott számukra, a melyekből szükségleteiket 
könnyen födözhetik.268

Az év hidegebb szakában ugyanis — a mint a maga helyén lát
tuk — a méhek lélegzése és kigőzölgése folytán képződött párák nem 
oszolnak el, hanem — a mennyiben a légkör meg nem bírná azokat — 
a lakás lehűlt falaira, néha épen a sejtekbe csapódnak le 289 és ezen 
az úton nemcsak elegendő, de gyakran jóval több víz képződik, mint 
a mennyire a méheknek a telelés második időszakában is szüksége 
volna.290

Mindezeknek daczára azonban mégis beállhat a vízhiány, kiilö-

285 L. Janscha : Vollst. Lehre etc. 81—82 1., Chabicsovszky : Apiarius syst. 
124—126 1. és Kontor J. A méhekről II. 130—131 1.

280 L. X. D. 18.
287 Gühler a lakás nélkül — szabadon — teleltetett méheknél szerzett ta

pasztalásai alapján azt a következtetést vonja le, hogy rendes viszonyok között 
télen nincs is szükség vízre 1. B. Z. 187G. 269—270 1.

288 L. Kleine B. Z. 1861. 227 és 1862. 238 1., úgy Tietze B. Z. 1878. 50 1.
289 L. X. B. 4. 5(39 *.
290 Hogj  ̂mennyi víz képződik a méz szerves elégése után, 1. 577—578 1.
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nősen nem ritkaság ez, ha a röpülő lyuk igen magasan áll és több 
lépközbe szolgál vagy a kaptár felső részén más, oly rések vannak, a 
melyeken át a képződött párák — legfőképen, ha a kaptár nem is áll 
légmentesen a talajon — gyorsan elvonulnak.2’ 1 Lehet továbbá a telelő 
helyiség vagy maga a lakás oly melegtartó, hogy semmi csapadék sem 
képződhetik a falakon 299 és lehet annak anyaga is oly porosus, hygro- 
skopicus természetű, hogy a lecsapódott párákat nyomban felissza,293 
avagy pedig a lakás szerkezete olyan, hogy a csapadék félreeső helye
ken oly távol verődik le, a hova a telelő fürt megbontása nélkül nem 
juthatnak a méhek,294 sőt lehet a téli berendezés is olyan, hogy a lecsa
pódott vízhez nehéz hozzáférniük,205

De lehetnek a méhek is oly gyöngék, hogy nem bírnak annyi 
meleget előállítani,, a mennyi szükséges volna, hogy a levegő elegendő 
párát tartalmazzon,290 vagy pedig a szükséglet meghaladja a rendes 
mértéket, mert vagy a méz oly régi, megczukrosodott, hogy feloldá
sához több víz szükséges 297 vagy pedig igen korán kezdték a méhek 
a hasítást; esetleg nem élveztek teljes nyugalmat, sőt talán több ízben 
fel is hevűllek, szervezetük tehát sok vizet veszített.298

39‘ L. Klausmeyer B. Z. 1873. 105—108 1. ős Köster B. Z. 1875. 84—85 1.
293 Gr. Stosch B. Z. 1862. 237 L, dr. Zíwansky B. Z. 1864. 194 1., Dzierzon B. Z. 

1865. 256 I. és 1878. 62 1., valamint Scliönfeld B. Z. 1872. 5 1.
393 Kehi B. Z. 1864. 296 1. és Dzierzon B. Z. 1865. 2 1., különösen ilyenek az 

új kaptárok, a melyeknek falai még nincsenek bevonva propolissal 1., Vogel Die 
Hgbiene 1880. 377 1.

L. Scliönfeld B. Z. 1862. 88 1., Klausmeyer B. Z. 1873. 107 I. és Berlepsch 
Die Biene III. 210 I., ilyenek az igen magas, álló vagy igen hosszú, fekvő, úgy az 
igen szűk vagy igen tág, sőt az igen melegtartó kaptárok is, a melyekben leg- 
fölebb a röpülő lyukban képződik valami csapadék.

395 Ha t. i. az élelmet messze rakjuk azoktól a helyektől, a melyeken csapa
dék képződhetik.

396 Kleine B. Z. 1862. 238-239 1., Dzierzon B. Z. 1865. 2 1. és Berlepsch Die 
Biene III. 208 I. Tudvalevőleg a lélekzés útján kiadott víz annál nagyobb mennyi
ségre rúg, minél hidegebb a légkör; minthogy pedig a hideg levegő meg nem 
bírja azt a páramennyiséget, a melylyel a méhek szervezetében felmelegedve, 
telítette magát: a felesleget csapadék alakjában teszi le a hideg falakon s ezzel a 
légkörből, tehát a méhekre nézve — ha csak nem juthatnak a csapadékhoz — 
elvész. Ez az oka, hogy a hidegen telelő, tehát gyengébb családok is, a melyek 
nem terjeszkedhetnek a falakig, leghamarabb megérzik a víz hiányát.

397 L. Berlepsch Die Biene 111. 208 1., Ziebolz B. Z. 1883. 87 1. és Schultze B. 
Z. 1884. 261 1.; a repcze, 1. Günther B. Z. 1873. 33 I., Vogel B. Z. 1890. 238 1., Ilgen B. 
Z. 1891. 76—77 1. és a hajdinaméz, 1, Eichler B. Z. 1890.143 1. és Ilgen, mint föntebb, 
frissen is jegednek; ha pedig a tél igen hideg, vagy a kaptár nem melegtartó, 
minden méz hamar czukrosodik.

298 L. Dzierzon B. Z. 1865. 2 1.
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Szóval, több rendbeli oka lehet, hogy a méhek nem juthatnak 
annyi vízhez, a mennyire szükségük volna és a vízhiány mint társa
dalmi baj lép fel.

Midőn a vízhiány érezhetőbb kezd lenni, a méhek nagy nyugta
lanságba esnek, megbontják a telelő fürtöt és az egész lakást felkutat
ják, vizet keresve és mohón nyalogatva fel minden csapadékot; 299 
ha pedig nem találnak annyit, a mennyire szükségük volna, fel
szaggatják a lepecsételt mézes sejteket, hogy folyó mézzel pótolják 
a vizet, a beczukrosodott morzsákat pedig kímélet nélkül leszórják a 
talajra.309

A hasítás természetesen megszűnik, sőt csakhamar neki esnek a 
méhek az álczáknak, majd rákerül a sor a lepecsételt hasításra, hogy 
a bábok víztartalmát is igénybe vegyék s ha mindezzel a szükséglet 
födözve nincsen, a nyugtalanság óráról-órára magasabb fokra hág. 
A lakásból mindegyre erősebb zúgás, sőt végre valóságos üvöltés hal
latszik ; a kétségbe esett méhek össze-vissza szaladoznak és seregesen 
tolulnak ki a röpülő lyukon, vizet keresve a szabadban is és nem 
törődve a fenyegő hideggel.301

Mindez azonban csak sulyosabbítja helyzetüket, mert a kifejtett 
tevékenység következtében nemcsak testük veszít több vizet, hanem 
a hullámzásba hozott levegővel egyszersmind a röpülő lyukon át is 
sok pára illan el, a behatoló hideg levegő pedig erősen hűti a kaptárt. 
A helyzet tehát egyre veszedelmesebb lesz; a szétszóródott, néha már 
számukban is megfogyott méhek nem bírván a szükséges hőmérsék
letet föntartani, megdermednek és elpusztulnak vagy hasmenésbe esnek 
és 10—14 nap múlva csak halált és bevégzett pusztűlást találunk a 
kaptárban.302

Ha annak idejében bármi úton-módon vízhez juthatnak a méhek, 
a nyugtalanság csakhamar lecsillapszik és ha a baj még nagyobb ará
nyokat nem öltött vagy más bajba át nem ment, ki is heverhetik azt; 
a hasítás elpusztulását azonban egész éven át megérzik a méhek és a 
legkedvezőbb esetben is nehezen bírnak felszaporodni.308

A vízhiánynak előleges ismertető jelei nincsenek, közönségesen 209

209 Berlepsch u. Eberhardt B. Z, 1857. 98 1.
300 Gf. Stosch B. Z. 1862. 236 1., Dzierzon B. Z. 1865. 255 1., Lua B. Z. 1866. 

198 1., Eugster B. Z. 1866. 199 1. és Berlepsch Die Biene III. 20G—207 1.
301 Liebe B. Z. 1857. 141—142 L, Ziebolz B. Z. 1883. 88 1., Dzierzon B . Z. 1890. 

26 1., Eichler B. Z. 1890. 143 I. és Rathelf B. Z. 1890.. 231 1.
302 Berlepsch u. Eberhardt B. Z. 1857. 99 1., gf. Stosch B. Z. 1862. 236 1. és 

dr. Ziwansky B. Z. 1864. 94 1.
303 Berlepsch u. Eberhardt B. Z. 1857. 102 1.



hirtelenében szokott bekövetkezni; ha azonban valahol inén sok csa-
o

padék szivárog a talajra, mindég tarthatunk tőle.304
Ugyancsak gyakori a vízhiány az új kaptárakban telelő méhek- 

nél,355 fekvő kaptárakban pedig — különösen ha a méz hátul, a lakás 
leghidegebb részében áll — szintén könnyen bekövetkezhetik, leg- 
hamarább pedig a hibás, meghasadozott deszkakaptárakban.

Nagyobb mértékben fenyeget továbbá a baj oly helyeken, a hol 
csak kora tavaszszal vagy nyár elején mézelnek a méhek, őszig tehát 
a felhalmozott készletek legnagyobb része megezukrosodik,305 míg a 
hol jó őszi legelő van, a vízhiánytól nem igen tarthatunk.357

Hosszú telek vége felé gyakran megszorulnak víz dolgában a 
méhek és csaknem bizonyosan, ha a tél egyszersmind zordon is volt, 
mert nemcsak, hogy tevékenyebb életet élnek, hanem mc zük sem tartja 
magát folyékonyan.

A gyenge családok — különösen ha lakásuk nem melegtartó — 
enyhébb telekben is ki vannak téve a bajnak, mert nem bírnak ele
gendő meleget tartani és nem különben az igen népesek, mert korán 
kezdik a Hasítást.

Vízhiányra következtethetünk, hatéi vége felé vagy kora tavasz
szal igen nyugtalanok és erősen zúgnak a méhek ; ha ped'g sűrűn tóiéi
nak ki a röpülő lyukon és minden kis nedvességet mohón szürcsölnek fel, 
sőt még a havat és jeget is nyalogatják; ha a kaptár talaján sok a ezukor- 
morzsa és megszellőztetésre le nem csendesűlnek a méhek : bizonyos, 
hogy bekövetkezett a vízhiány, a min késedelem nélkül segíteni kell.358

Végső stádiumában hasonlít a baj a hasmenéshez és pedig oly 
annyira, hogy ha kezdetével elkerülte figyelmünket, később már alig 
lehet közöttük különbséget tenni.305

901 Berlepsch azt mondja, hogy a nedves kaptár nedvességben hiányt szen
ved, a száraz azonban elegendő nedvességet tart, 1. B. Z. 1857. 100 1. és Die Biene 
III. 211 1., és ez, bár mily különösnek látszik is, való igaz, mert a hol a légkör 
páratartalma lecsapódván, nedvesség alakjában mutatkozik, ott a levegő nem 
tart elegendő párát, ez pedig a vízhiányt hamar crezhetővéjteszi. 1. még Flügel 
B. Z. 1869. 89—90 1.

305 L. Dzierzon B. Z. 1865. 2 1. és Kehi B. Z. 1864. 196 1.
L. Klausmtíyer B. 2.1873. 107 1. Ilgen B. Z. ÍS ^ . 243-244 1., Rabbow 

ugyanott 244 1., P. Clausen B. Z. 1885. 174—175 1. és Dzierzon B. Z. 1886. 3 1.
3 ’ Gf. Stosch B. Z. 1862. 237 1.

Berlepsch u. Eberhardt B. Z. 1857. 97—104 1., Gf. Stosch B. Z. 1861. 29— 
30 1. és mint 8-»i* alatt; dr. Ziwansky B. Z. 1864. 194 i., Güuther B. Z. 1864. 294 1., 
Dzierzon B. Z. 1865. 2—3 1., Berlepsch Die Biene III. 111—112 1. és Warnken B. Z. 
1887. 61 1.

•ao9 Berlepsch u. Eberhardt, mint 908 * alatt és Berlepsch Die Biene III. 
Anti. 206 1.

996
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Arra nézve, hogy miképen vehetnénk elejét a vízhiánynak, legyen 
elegendő itt csupán annyit mondanunk, hogy habár keletkezésére több 
rendbeli okok és körülmények vannak befolyással, úgy látszik, hogy 
a döntő befolyást a kaptárait gyakorolják, mert míg a meleg, kúpos 
szalmakasokban méhészkedők nem is hisznek a vízhiányban, az új 
szerkezetű deszkakaptárakban oly gyakori az, hogy — a miről elő
deink nem is álmodtak, — csak úgy lehetünk egészen bizonyosak 
benne, hogy víz dolgában meg nem Sorúinak a méhek, ha tél végével 
lakásukban rendesen itatjuk őket.”®

5 .  A  f r i s s  l e v e g ő  h i á n y a .
Friss levegő hiányában szenvednek a méhek, ha annak meg

újulása nem áll arányban a fogyasztással.
Nyáron, jóllehet legnagyobb a fogyasztás, — minthogy már a ki 

és beröpködők is erős hullámzásban tartják a levegőt, ha pedig ezen - 
az úton meg nem újulna az a szükségletnek megfelelőleg, szelőzLetés- 
sel is segíthetnek magukon a méhek, — természetes viszonyok között 
ritka kivételképen, csak akkor következhetik be a jéghiány] ha a 
röpülő lyuk bedugul; 811 télen azonban, midőn a levegő megújulása 
csupán a belső és külső légkör hőkülönbözete alapján történik,313 
hamarább felmerülhet a baj és pedig már annak következtében is, 
ha a kaptár csukott helyiségben áll319 vagy terjedelméhez képest túl- 
népes, a röpülő lyuk pedig kicsiny, vagy hal az építmények egész a 
talajig érnek, esetleg össze is vannak azzal kötve és így a levegőnek 
alattuk szabad mozgása nincsen;814 de leghamarabb, ha a röpülő lyuk 
közvetetlenűl a talajon van, a lakás pedig igen nedves vagy bármi 
oknál fogva nagy benne a halandóság és a leszivárgó csapadék meg
fagy a röpülő lyukban, vagy a lehullott méhek berekesztik azt.910

»'» így maga Dzierzon is Bfreund 1855. 171-172 1. és B. Z. 1890. 26-27 L, 
úgy Ziebolz ugyanott 27—29 1.

311 Lehetséges ez is, nevezetesen több példa volt rá, hogy a kiüldözött he
rék megszorulván a röpülőlyukban, annyira berekesztették azt, hogy csak gyors 
segítséggel lehetett a felháborodott melleket a megfulladástól megmenteni, 1 
Chrisl Anwcisung z. Bzuchl 1809. 190—191 1., Lorenz-Bergliolz B. Z. 1867. 127— 
128 1. és ugyanott Deile 237 k, sőt állítólag több ízben meg is fulladtak ennek kö
vetkeztében a méhek, 1. L. Huber : Die neue nützl. Bzucht X. Auil. 17 1.

»« L. föntebb 527 és 532-533 I.
318 L. Baldenstein B. Z. 1849. 179 1,, Dzierzon B. Z. 1872. 142 1. és Köster B. 

Z. 1875. 83 1, igen természetesen, mert itt a külső és belső légkör hőmérséklete 
között kevés a különbség.

514 L. föntebb VIII. 1. 83 *.
L. Küttncr : Monatsblatt 1839. 12—13 I., Scholtisz B. Z. 1851. 192 1. és 

Hartmann B. Z. 1886. 139 1.
64
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Ha a méhek a friss levegő hiányát érzik, nyugtalankodni kezde
nek és minél nyomasztóbb a levegő, annál nagyobb lesz nyugtalan
ságok is; megbontják a telelő fürtöt és szárnyaikkal csapkodva, erős 
zúgás kíséretében szaladoznak a kaptárban ; ha a röpülő lyuk be van 
dugulva, a körűi csoportosulnak és erővel akarják a légmegűjulás 
akadályait elhárítani, a mi mellett felhevűlvén, megverítékeznek, ennek 
következtében pedig elvesztik szőrözetüket és megfeketednek.810

Nemsokára jelentkezik a szomjúság is; a méhek vizet keresnek 
és mohón szörpölnek fel minden csapadékot; a bepecsételt mézet 
felszaggatják, ritkását felszívják, a beezukrosodott részeket pedig 
a talajra szórják, épen úgy, mint ha vízhiányban szenvednének,317 
mig végre egészen agyongyötrik magukat vagy hasmenésbe esnek és 
egymást összerondítván, vastag rétegben feküsznek elhullva a talajon.

Nem is könnyű dolog az előrehaladott léghiányt a vízhiánytól 
megkülönböztetni,313 mert nem csak kórképeik hasonlók, hanem 
bekövetkezhetnek ugyanazoknál az okoknál fogva külön-külön, sőt 
együttesen is. íg y : ha a kaptár igen hideg, bekövetkezik a vízhiány, 
mert a levegő nem tart elegendő párát, a léghiány pedig, mert a külső 
és belső hőmérséklet között kevés a különbség"; ugyanígy az igen ned
ves kaptárukban, a mennyiben ilyenkor nagy a halandóság vagy a 
leszivárgó víz megfagy a röpülő lyukban.31'*

Vannak azonban közöttük különbségek is, nevezetesen — mint 
tudjuk — a vízhiány csak tél végével, a léghiány azonban egész télen 
át beállhat; ha tehát a tél elején kezdenek nyugtalankodni a méhek, 
valószínűbb, hogy Jéghiányban szenvednek, ellenben, ha szellős kap- 
tárakban mutatkozik a nyugtalanság, vízhiányra kell következtet
nünk stb.

Ezeken kivfll, a vízhiányban szenvedő méhek már a haj első 
stádiumán felszaggatják a pecsételt mézet, a mi a léghiánynak csak

L. Dzierzon B. Z. 1872. 141 1., Klausmeyer B. Z. 1882. 265 1. fis L. Hubcr: 
Die neue nützl. Bzucht X. Anti. 151—152 1.

»« L. föntebb 533 1., úgy Hildebrand B. Z. 1864. 103 1, dr. Preusz B. Z. 1869. 
70-71 1., Hruschka B. Z. 1867. 119 1. * alatt, Weigandt B. Z. 1869. 88-89 I., Lorcnz 
B. Z. 1870..40—41 1., Hilbert E. B. Z. 1875. 248 1., F.ybiska Pestuft u. Faulbrnt 
1876.1—24 L, Koppét B. Z. 1877. 165 1. és Kwiatkowski í^ .1881 . 107 1.

31s L. Hilbert E. B. Z. 1878. 281 1., ugyanebből a tekintetből némelyek tudni 
sem akarnak a vízhiányról, hanem a méhek téli nyugtalanságát csak is a friss 
levegő hiányának tulajdonítják, így Molitor-Mühlfcld B. Z. 1868. 228 232 I., a mi 
ellen azonban leghitelesebben tanúskodnak maguk a méhek, mert néha lecsen- 
desednek már a friss levegőre is, máskor azonban nem addig, míg vízhez nem 
juthatnak.

L. Köster B. Z. 1875. 82-86 1.
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előbbre haladott során történik ; egyébként pedig, ha a légforgalom
nak valami akadályát vennénk észre, nevezetesen akár a röpülő lyuk 
volna bedugűlva, akár a talajig érő építmények állanának annak útjá
ban, bizonyosra vehetjük, hogy léghiányban szenvednek a méhek s 
ha a kaptár megszellőztetésére lecsendesednek, ne is keressük más
ban a bajt.

Ha a léghiányban szenvedő méheken nem segítünk, nyáron már 
rövid idő alatt elpusztulnak ; télen azonban — mint tudjuk — 8— 10 
óráig,320 sőt, minthogy a kaptár falai nem légmentesek, jóval tovább 
is kibírják azt; meleg, tiszta légkörben pedig még a halottaknak lát- 
szók közűi is sokan magukhoz térnek, mert haláluk nem megfulladás 
(asphyxia) következtében áll be, hanem többnyire elfáznak és meg
dermednek, csak a kisebb rész gyötri magát agyon vagy pusztái el 
hasmenésben.

Minthogy télen át igen kevés levegőre van szükségük a méhek- 
nek,321 könnyen biztosíthatjuk őket a léghiány ellen, ha gondunk van 
rá, hogy a családok népességüknek megfelelő lakásokat kapjanak, 
hogy a röpülő lyukak ne legyenek igen szűkek és hogy az építmények
től a talajig l ' / 2— 2 centiméter hézag legyen; a zárt helyiségekben 
telelő méhekre pedig ügyelünk s ha nyugtalankodni kezdenének, meg
szellőztetjük a kaptárakat; esetleg, ha a nagy hidegben szabadon álló 
kaptáruk röpülő lyuka be volna dugulva, utat nyitunk a friss levegőnek.

B) A méhek betegségei.

Hogy e czím alatt nem egyes méhek apróbb betegségeiről, hanem 
csakis olyanokról lesz szó, a melyek az egyedek nagyobb számát 
érhetik s ez által veszedelmesek lehetnek magára a társadalomra is, 
az természetes.

Hajdanában a méhek orvoslása kiegészítő részét képezte a gya
korlatnak s a ki méheket tartott, valóságos kis patikára volt szük
sége; 323 jelenleg azonban az a közmeggyőződés, hogy a méhek kuru- 
zsolásának semmi haszna nincsen s a therapiának csak két módja

3!° L. föntebb VIII. 2. »»«— *.
331 L. föntebb VIII. 2 ,4! *, úgy Spitzner Korbbzucht III. Auíl. 92 1. és számos 

példa áll előttünk, hogy hófúvások, lavinák egész méhészeteket betemettek és a 
méhek, midőn hónapok múlva elolvadt a hő, a legjobban érezték magokat, 1. 
Géppel B. Z. 1845. 90 1., Kritz B. Z. 1848. 138 1., Supersaxó B. Z. 1856.143 1., Schiller 
B. Z. 1858. 157 1. és Berlepsch B. Z. 1865. 197 I.

323 Jól felszerelt méhészeti gyógyszertárból a különféle szeszes folyadéko
kon kívül nem hiányozhatott a medvetalpfűgyökér (tíeerwurzel, rád isi Mei), a 
kömény, gyömbér, babérlevél, paradicsom mag, mustár, görög széna (foenum

64*
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vezethet czélhoz és pedig: vagy a kór okainak eltávolításával meg- 
könnyebbíteni azt, hogy magúkon segíthessenek a méhek, ez bi
zonytalan ; vagy, ha a baj komoly és veszélyeztetné az egészséges 
családokat is, feláldozni a beteget, ez radicális.

A leghelyesebb azonban, ha mindazokat az okokat, a melyek 
megbetegedésüket vonhatnák maguk után, távol tartjuk a méhektől, 
mert ha valahol, itt van leginkább helyén a : principiis obsta', sero 
medicina paratur; és hogy mégis részletesebben foglalkozunk beteg
ségeikkel, csak abból a szempontból tesszük, hogy megismertessük 
azokat és távoltartásukra vagy elhárításukra útmutatást adjunk.

A méhek betegségei között úgy önmagukra, valamint tenyész
tésükre való tekintetből legfontosabb:

6 .  A  k e l t é s r o t k a d á s ,
melynek nevében ki van fejezve a baj természete is.

A keltésrothadás egyike a legnagyobb veszedelmeknek, a m elyei 
csak érhetik a melleket,*33 mert nem csupán szaporodásuk szenved 
fönnakadást, hanem a sejtekben visszamaradt rothadó bullák meg
rontván az építményeket, ezek is jobbadán használhatatlanokká lesz
nek ; a feloszlás termékei gyanántképződő gázok pedig megfertőztetvén 
a levegőt, annyit szenvednek maguk a méhek is, hogy végre elhagyják 
tarthatatlan lakásaikat, de sokszor magukkal viszik a betegség csiráit 
és nem ritkán tovább is plántálják azokat.

A méhészeti írók részint csak egyféle keltésrothadásról beszél
nek,324 részint pedig kétféle, úgymint szelidebb és ragadós alakját

graecum), gránát almamag és héj, mandula, szent Jánoskcuyér, szekfűbors, fahéj, 
ánizs, édes gyökér, liódany,(castoreum) vadbcrkcnycfagyökér (Eberwurzel), indiai 
balzsam, Arongyökér, kámfor, sáfrány és ki győzné elszámlálni mi minden, 1. .1. G. 
Krilnitz : Das Wesentlichste d. üienengesch. u. Bzucht 1774. 319—220 1.

Ismertek esodaporokat is, (Kleines u. Grosses Bienenpulwer) a melyeket 
minden baj, még a rablók és molyok ellen is biztos praeservativumoknak 
tartottak; ezek közűi a leghathatósabb (Grosses Bienenpulwer) medvetalpfií- 
gyökérből, köménymagból, granáíalmahéjból, mandulaolajban feloldott kámfor
ból és egy kevés liodanyból készült; mindezek porhfcjörve és aszú borral, vagy 
szeszfélékkel keverve jvegyíttettek a mézbe, 1. Dic rSfthté' Bienenkunsl v. Nic. 
Jákob 1614. 293—294 1. és M. C. Höflers Bzucht VI. Anti. 1753. 165—166 1.

323 így Dzierzon B. Z. 1857. 39 1. és 1871. 45 1.
SSJ L. Wurster : Vollst. Anweisung ctc. 1804. 165—175 I., Chabicsovszky : 

Apiarius syst. 82 1., Christ Anweisung z. Bzucht 1809. 227—229 1., Sickler : Die 
Bzucht Th. II. 1809. 221 — 225 1., Klopfleiseh u. Kűrschncr 1 Die Biene ú. d. Bzucht 
407—4Ü9 l, Uzdi P. Tapaszt, méh. gazd. 102 1., Morlot Die Bzucht 173—174 1., Hof- 
mann: Dic Bzucht 1854. 177—180 1., Semlifsch : Leitfaden z. Bzucht 1856. 39 1., ML
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különböztetik meg annak,335 holott a keltésrothadás csak kimenete
lére nézve kétféle, eredetére nézve azonban háromféle,230 kórképei 
alapján pedig legalább is négyféle alakját kell annak megkülönböz
tetnünk.

1. Az egyik és legszelidebb alakja a keltésrothadásnak, a melyet 
Kiss J. igen találóan keltészápúlásnak nevez,337 áthűléskövetkeztében 
szokott leginkább fellépni, a mitől úgy a nyílt, valamint a bepecsételt 
hasítás elhalhat.3351

Áthűlhet pedig a fiúsítás tavaszszal, ha a fészek kiterjeszkedése 
után keményebb hidegek következnek és a méhek kénytelenek lévén 
szorosabban összehúzódni, a hasítás egy része takaratlanűl marad ; 333 
ugyanez megtörténhetik ősz felé is, ha hirtelen lehűl a levegő, nyáron 
pedig és általában egész éven át, ha a munkások nagy része elpusztul, 
nevezetesen, ha tavaszszal hóvilágban röpködnek vagy jégesők, 
záporok érik őket a szabadban, esetleg, ha mint rablók valahol elfo
gatnak vagy megmérgezietnek.330

De ilhűlhet a hasítás a kezelésnél elkövetett hibák tolytán is, 
különösen, ha az építményeket hideg időben szedjük szét vagy áthe
lyezés, kidobolás által igen meggyengítjük a méheket, sőt már csak 
annak következtében is, ha hézagokat csinálunk a fészekben vagy

Debeauvoys: Guide de í’apicult 1863. 114—117 I, Fr. Rolh: Die prakt. Bzucht. 
Berlin (évsz. nélk.) 103—104 1., Sághy M. Méhész naptár 48 1., K. Forsbohm : Neue 
verb. Bzucht 1875. 74 1., Konnerth: Dér prakt. Bziíchier 1876. 67 1., D. Tinim: Die 
Halié cte. II. Aliit. 81 1. sat.

áss fgy Pösel: Gründl. u. vollst. Unterr. 1784.92—95 l.,Ehrenfcls : DieBzuclil 
1829. 31 1., Kirsten Vollst. Hanilb. cl. Bzucht V. 151 1., dr. Voigt B. Z. 1852. 110— 
112 és 123—124 1, Molitor-Mühlfeld B. Z. 1868. 93-97 1., Klausmeyer: DerBfreund 
Warburg (évsz. nélk.) 33 I, dr. Magerstedt: Dér prakt. Bvater III. Aufl. 470—473 1.,
H. Meixner: Die Bzucht Esslingcn (évsz. nélk.) 61 1., Schachinger Die Bzucht 
1880. 18 1 . 1  s Dathe’s Lehrb. d. Bzucht IV. Aufl. 313 I f i  L. Huber: Die neue niitzl. 
Bzucht X. Aliit. 175—177 1., J. G. Veszler : Illustr. Lehrb. d. Bzucht 1887. 59 1.1 A. 
Alberli: Dic Bzucht i. BlüUerstocke 1889. 44—451., ésDzierzon is Rationell Bzucht 
1878. 283 l

6Si Ennyiféle kelL’Ssrotbadást különböztetnek meg: Czövek I. Legújbb s 
haszn. m. kv. 1816. 184—190 1., Berlepscli: Die Biene III. 193—195 1., és Vogel Die 
Hgbiene 1880. 364—365 1.

321 Népszerű méhész kv. 149 1.
sas Már Schirach Baycrisch. Bmeister 1770. 219 1.
323 L. Abhandl. u. Erfahr. d. Frank. ph. öld Bgesellsch. 1770. 42 L, J. G. Krü- 

nitz : Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucht 321—322 1., Czövek J. Legújabb s haszn. 
ni. kv. 186 1., dr. Ziwansky Li. Z. 1864. 194 L, Dzierzon B. Z. 1866. 57 1. és Molitor- 
Mühlfeld B. Z. 1868. 93. 1.

330 L. már Colunielíi De re rust L. IX. C. 13. 717 1., Kató P. A méhtart in. 
346 1. és dr. Magerstedt: Dér prakt. Bvater III. 471 1.
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a fiasílást annyira szétrakjuk, hogy a méhek meg nem oszolhatván 
akkora területen, nehány flas lépet födetlenűl hagynak.331 *

Hogy a hasítás friss levegő hiányában halt volna C'ÁüM soha sem 
tapasztaltam, de elhalhat éhség 333 vagy annak következtében is, ha a 
has lépettet a forró napnak tesszük k i334 * vagy, mert az építmények 
leszakadoznak, esetleg, mert az álczák fővel befelé fordáinak a sej
tekben;336 mindezek azonban a ritkább esetek közé tartoznak, tehát 
elegendő őket csupán megemlítenünk.

Az elhűlés következtében beállott keltészápúlás — kivéve, ha a 
kiszedett fias lépek hűltek el — mindig alul vagy hátul mutatkozik, a 
merre t. i. takaratlanúl maradt a fiasílás, mig fölebb vagy elébb — 
bizonyos határokon belül — teljesen ép marad az. A bajnak ez az 
alakja ritkán fajúi veszélyessé, mert a hullák többnyire összeasznak 
és a mint a hőmérséklet emelkedik vagy annyira szaporodnak a méhek, 
hogy az elhalt fiúsításra kiterjeszkedhetnek, azonnal kitakarítják azo
kat53<i és a ki a kaptárt belülről meg nem vizsgálta, többnyire csakis 
ekkor vesz tudomást a bajról.

Az eléhezett álczákkal — ha ugyan maguk is éhen nem vesznek — 
még rövidebben végeznek a méhek, mert kiszopván használható ned
veiket, a mint erőhöz jutnak, kitakarítják a maradványokat.

Kétesebb a baj kimenetele, ha a fiúsítás vagy a lépek leszakado- 
zása vagy annak következtében hal el, hogy az álczák fővel befelé 
fordúltak a sejtekben, mert a méhek többnyire csak akkor veszik észre 
ezt, midőn a hullák már feloszlásba mentek át és kitakarításuk nehéz 
ségekbe ütközik ; sőt úg\r látszik, hogy igazi és veszedelmes keltésrot
hadássá is fajúihat a baj, a melynél szintén gyakran fővel befelé feküsz- 
nek a hullák.337

Nagyobb figyelmet kíván és makacsabb is a keltésrothadás

331 Szarka S. ízletes méhteny. 29 1., dr. Magerstedt: Dert prakt. Bvater 
III. 471 1.

835 így F. Liska: Pestluft u. Faulbrut 1876. 24—25 1.
333 Voigi B Z. 1852. 124 1., Dzierzon B. Z. 1871. 46 1. és dr. Farkas M. Magyar 

méhész'kv. 17 1.
Dzierzon Bfreund 1855. 1G4 1.

355 L. föntebb 489—490 1.
333 A. G. Schirach: Bayerischer Bmeister 1770. 220 L, Kirsten Vollst. Wör- 

terbuch II. Aliit. 78 1., Hermáim B. Z. 1864. 67—68 1., úgy dr. Ziwansky és Molitor 
Müblfeld, mint 350 *. Valószínűleg ide sorozandó az a keltésrothadás is, a melyet 
Pfafflin oly gyakorinak mond az olasz melleknél, 1. Verstand. Bwirt 1878.116 1., 
mert az olasz méhek korábban kezdik a hasítást és így természetesen gyakrabban 
el is hűlhet az.

337 L. föntebb 489 1.
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2-ik alakja, mely kor szerint, vagyis néha a födetlen, máskor a födött 
Hasításon mutatkozik és különösen ebben különbözik az előbbitől, 
rendszerint pedig abban is, hogy nem egyes családoknál, hanem egy
idejűleg többeknél, gyakran az egész állománynál járványos alakban lép 
fel 333 s ha a födetlen'Hasítást támadja meg, az álczákkal együtt a sej
tekben levő tápnyál is megfeketedik.338 339

A keltésrothadásnak ezt az alakját észlelték a nyílt hasításon Spitz- 
ner,310 Hoífmann,311 Stern 343 és Dzierzon, a ki a ragadós keltésrothadás 
szelidebb alakjának tartja ezt; 343 a bepecsételt hasításon pedig dr. 
Assmuss,344 Klein,345 * Berlepsch 3 34140 és valószínűleg ide tartoznak mind
azok az esetek, a melyekben a ragadósnak vélt keltésrothadás magá
tól vagy a megtámadott hasítás kimetélésével megszűnt.

Minthogy Spitznernelc 30 kaptáránál, a melyek 1781-ben egy erdő 
közelében állottak, az áfonyáról,347 Hoffniannál 1851-ben a hernyók 
által megrágott tűlevelű fákról gyűjtött,343 Sterilnél pedig élesztővel 
megkevert méz következtében fejlődött lei e baj,843 sőt Tsötönyi Már
ton is egyenest a mézharmatokról származó méznek tulajdonítja azt 350 
a többség, maga Dzierzon is azt tartja, hogy a keltésrothadásnak ezt 
az alakját az egészségtelen táplálék idézi elő,351 a mi, hogy oka lehet 
az álezák elhalálozásának, Hilbert E. kísérletei is tanúsítottak.38"3 Hogy 
pedig néha a födött, máskor pedig a nyílt hasításon mutatkozik a 
baj, azt valószínűleg úgy kell magyaráznunk, hogy az első esetben 
inkább csak a virágpor — amit az álezák fejlődésük utolsó napjaiban 
kapnak — árt meg nekik ; a második esetben pedig már a táp nyál is 
oly egészségtelen, hogy az álezáknak mindjárt fejlődésük első napjaiban 
el kell veszniök.

338 Dzierzon B. Z. 1871. 45 1.
339 L. Spitzner Iíorbbzucht III. 284—285 1., Hoffmann B. Z. 1853. 41. és Dzier

zon B. Z. 1871. 46 1.
349 Mint 339 * alatt.
3« Ugyanott.
342 B. Z. 1871. 65—67. 1.
543 L. Bienenfrd. 1855. 173—174 1., úgy Nachtrag z. zal. Bzucht 84—85 ]. és 

Kationéit Bzucht 1878. 283 1.
344 Die Parasiten dér Hgbiene etc. 34 1.
343 B. Z. 1864, 53 1.
343 Die Biene III. Anti. 194-195 1.
341 Mint 339 * alatt.
348 Ugyanott.
349 Mint 342 * alatt.
330 Legújabb és liaszn. fázd. munka 1831. 282 1.
331 B. Z. 18/1. 46 1.
332 B. Z. 1877. 296 1.
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3-ik, complicált alakja a keltésrothadásnak a nyílt és lepe
csételt hasításon egyidejűleg mutatkozik ; 353 e baj, úgy látszik, rokon 
az elébbivel, mert egyik a másikba át mehet, legalább egy esetről van 
tudomásunk, melyben a nyílt Hasításon kezdődött, majd átcsapott a 
befödelezettre és végre mind a két félét pusztította,334 következőleg 
szintén az egészségtelen tápláléknak tulajdonítandó, a melynek hatása 
azonban az egyik álczánál korábban, a másiknál pedig később követ
kezik be.

Különben nincs kizárva, hogy ezenkívül más okok is, nevezete
sen vagy az álczák fővel befelé fordúlása vagy az elhűlés közbe ne 
játszanának keletkezésénél, mert ezekre a megfigyelések ki nem ter
jedtek.

A keltésrothadásnak ezek az alakjai — bár többnyire minden 
beavatkozás nélkül megszűnnek— jóval makacsabbak az elsőnél, a 
mi egészen természetes is, mert míg az egészségtelen élelemből gyűj
tenek, sőt míg csak a belőle gyűjtött készletet el nem fogyaszlják a 
méhek, meg sem is szűnhet a baj.335

Minthogy pedig többnyire az egész állománynál vagy legalább 
annak nagyobb részénél,járványhoz hasonló alakban lépnek fel, tekintve 
makacsságukat is, épen nem csoda, hogy sokan összetévesztették azo
kat a ragadós keltésrothadással vagy annak valami szelídebb alakját 
akarták bennök felismerni,336 a miről azonban szó sincsen, mert Hilbert 
E.-nek, — a ki több rendbeli kísértetett lett ezzel — nem sikerűit a kel
tésrothadás e nemeiben elhalt álczák friss nedveinek beoltásával a 
bajokat tovább plántálni.367

Ha azonban nem is ragadósak e bajok, még sem szabad őket 
ignorálni, mert huzamosabb tartamnak lévén, nemcsak a méheket 
gyengítik le, hanem — mint többrendbeli példák tanúsítják — köny- 
nyen átmehetnek a legkomolyabb alakba,353 a melyet

4. ragadós keltésrodhadás néven ismerünk. 383

383 L. dr. Alefeld B. Z. 1851. 20—21 1., Hoffmann B. Z. 1853. 4. 1., Schieberle 
B. Z. 1865. 283 1. és F. Dickel B. Z. 1888. 124 1.

364 L. R. B. Z. 1863. 196 1.
3?» Ha pedig akár az egészségtelen élelem, akar s z . elhalt álczák után ki

ürült sejteket tisztára ki nem takarítják a méhek, megromolhat bennök az egész
séges élelem is és a baj még tovább is tartja magát, 1. Suda B. Z. 1855. 22 1. és 
Dzierzon B. Z. 1871. 46 1.

•jós fgy niajsa Dzierzon is, mint 313 * alatt, ügy Oettel Klaus IV. Aufl. 308— 
309 1. és G. Dathe’s Lehrh. d. Bzucht IV. Aufl. 313—314 1.

L. B. Z. 1875. 297 1.
358 L. már Schirach: Bayeriscli. Bmeister 1770. 219 1. úgy Oettel Klaus IV. 

Aufl. 309 1., Dzierzon B. Z. 1871. 46 1. és alább 406 * alatt,
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Ez a legnagyobb és legveszedelmesebb baja a melleknek, bár 
ezredévek óta garázdálkodik a méhész-világban,350 nem mindenütt 
pusztít egyaránt; néhol gyakori és úgyszólván kiír thatatlan,380 máshol 
ritkább vagy épen csak híréből ismeretes.351

Spitznert 40 évi gyakorlata alatt teljesen megkímélte,358 * * 361 * 363 Fuckel 
1846-ban még nem ismerte,363 Dzierzon csak 1848-ban találkozott vele 
először,364 Thürnigiaban 1858-ban,365 Elszászban 186/-ben ütötte fel 
fejét,366 Brazíliában pedig még 1883-ban is ismeretlen volt.367

Hazánkban, úgylátszik, régen meghonosúll, mert legrégibb íróink, 
Horty Miklós,368 * Szathmáry Király György,360 Vesmás Márton,370 Han- 
derla György,871 Toldy J.,S- Ravazdv A.,373 Szuhányi J.,871 Csáti Szabó 
Gy.,376 Chabicsovszky Gy.,376 Kontor J.,377 Kalo P.,378 Marton G.,879 
mindnyájan ismerik azt éspedig — leírásaikból következtethetőleg — 
saját tapasztalataik alapján; az én méhészetemet ugyan elkerülte, de 
másutt láttam azt több izbcn és legutóbb 1894-ben Szamosujvárott.

Nem oly ritkaság tehát, mint dr. Tóth Imre tartja,380 ha ugyan 
néhol — nevezetesen az alföldön — nem is tudnának róla.331

A ragadós keltésrothadás, bár éveken át föntarthatja magát, 
különösen csak a Hasítás időszakában pusztít és ugyanekkor szokott 
egyszersmind terjeszkedni is; novembertől márcziusig csak lappang és

358 Ismertek azt már a regi görögök yafsmwív néven, 1. Columella De re
rust. L. IX. C. 13. 717 1. és Plinius Hist. Én. natúr L. XI. C. 16. 280 1.

366 L. Rabbov B. Z. 1878. 107 1.
361 Dzierzon Bfreund 1855. 173 1.
36J Korhzucht IIE. 277 1.
■”63 Meine Bzucht II. Anti. 140 1.
364 B. Z. 1849. 2-3 1. is Nachírag z. Th. u. Prax. 83 1.
363 Kleine B. Z. 1804. 53-54 1. és Berlepsch Die. Biene III. 193 1.
366 Stambach B. Z. 1874. 265 1.
367 W. Mallhes B. Z. 1883. 191—192 1.
363 Dr. Rodiczky J. Elm, és gyakori, méhészet I. 126 1.
áss Angliai méheskert 1781. 189—196 1.
3,0 Erdélyi méhcskert 70—72 1.
371 Űj méhész 1795. 122—123 1.
372 Kurze. Anleitung etc. 143 1.
3,3 Méh tolmács 94 1.
374 Szorgalmatos méhész 1795. 49 1.
375 Magyarországi méhes gazda 32—34 1.
376 Aplarius system. 82 és 141—146 1.
377 A mellekről II. kiad. 254—258 1.
8.8 A méhtartás módja 345—347 1.
5.9 Gazd. méhtartás 2301.
380 A méhészet kézikönyve 26 1.
881 Paradeyzer L Elmét, és gyak. méhészet k. k. 1877. 69 1.
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ha valahol kora tavaszszal jelentkezik, bizonyára már az előző évben 
fészkelte be magát.3®

Fellépése különböző ; néha csaknem az egész állománynál egy
szerre kezdi rombolásait,383 máskor alattomban lopódzik be és egyen
ként lepi meg a kaptárakatl tekintet nélkül a család vagyonára és 
népességére;384 természetére nézve is, néha mintha szelidebb volna, míg 
máskor nem ismer kíméletet; így is, úgy is azonban igen makacs és ma
gára hagyva, meg nem szűnik addig, míg mindent el nem pusztított.338

Kórképe, a melyről felismerhető és a szelídebb alakoktól meg- 
külömböztethető, az, hogy az egész fészek területén a födött és födet- 
len hasítás szabálytalanul keverve áll; a nyílt hasításon semmi feltűnő 
nem látszik, a befödelezett sejtek között azonban majd szórványosan, 
majd kisebb-nagyobb csoportokban vannak, valamivel barnábbak a 
többinél, födelük be van horpadva és némelyikén közepett parányi 
lyukacska vehető észre.336

Felszakítván a födelet, a bölcsőben fekvő álczát 397 — néha fővel 
befelé fordulva 388 — teljes feloszlásban találjuk; színe zöldes-barnás 
és a sejtből kiemelve, bűzös nyúlós péppé folyik szét; a sejtben hagyva 
pedig, 2 --3  bét alatt, az alsó, vízszintes oldalhoz tapadva, varhoz 
hasonló alaktalan tömeggé szárad be, mely szétmorzsolva, állott enyv 
vagy rothadó állati testek kellemetlen szagával bír.

A baj előrehaladásával a megnyitlatlanúl maradt sejtek száma 
egyre szaporodik, úgy, hogy végre már csakitt-ott maradnak üres sej
tek, a melyekbe az anya petéit leteheti, — ez az oka, hogy a hasítás oly 
rendetlenül keverve áll; az újabb hasításnak azonban egy része még 
mindég rendesen kifejlődik,889 a mi szintén egyik megbízható erite- 
riuma a bajnak.

383 Rabow B. Z. 1878. 106 1.
383 Obed B. Z. 1859. 155 1.
38« Alefeld B. Z. 1851. 20 I.
585 L. Kritz B. Z. 1848. 100 1., Dzierzon B. Z. 1857. 39 1. és 1860. 296 1., Oetlel: 

Iílaus IV. Aufl. 310 1., Iíleine Die Biene u. i. Zucht II, Atiíl. 67—68 1. és Buttlerow 
B. Z. 1874. 177 1.

386 így már Szuhányi J. Szorg. méhész 49 1., Chabicsovszky Apíarius syst. 
141 1., Scholtisz B. Z. 1849. 170 1., Masbaum B. Z. 1871>Ü67 1. és Berlepsch Die 
Biene III. 193 I.

88? Egyik hiteles ismertető jele a bajnak, hogy az álezák mint ilyenek, tehát 
elébb halnak meg, semmint megvetkezve bábokká alakúltak volna; a melyik áleza 
megvetkezik, az rendszerint életben marad és rovarrá is alakúi. L. Berlepsch, 
mint 386 * alatt.

388 L. *. úgy Burchardt B. Z. 1860. 296 1. és Klein B. Z. 1864. 53 1.
3S9 Más ragadós bajok sem pusztítanak ki egész városokat, sőt bármennyi 

áldozatot követelnek is, mindig vannak házak, a melyeket megkímélnek.
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Minél inkább elharapódzik a betegség, annál nagyobb lesz a bűz 
is, úgyannyira, hogy később már az erősen szellőztetett kaptárukon 
kivűl is érezhető,3:10 különösen esős idővel, midőn a baj is gyorsabban 
halad előre.301

A méhek eleinte megfeszítik minden erejüket, hogy a bajjal meg- 
küzdhessenek; míg erősebbek — minthogy sem a rothadó hullákat, 
sem a sejtekbe száradt maradványokat nem bírják kitakarítani — 
leőrlik a sejtek falait és az alapokra újakat emelvén, újból Hasítanak ;3S2 
néha vastag viaszréteggel vonják be a csoportosan rothadásnak indúlt 
keltést,3”3 de minden igyekezetük hasztalan, a baj nem szűnik, a munka
erő napról-napra fogy, a szaporítás pedig mindig szűkebb térre sző
rűi ; a méhek járása folytonosan gyengüli sőt a belső munkálatokat is 
elhanyagolják, csupán a dögleleles levegőt igyekeznek szakadatlan szel
lőztetés által megújítani,301 míg végre annyira lefogynak, hogy ezzel 
sem bírnak és vagy apródonként hagyják el lakásukat3!'8 vagy testü
letileg költöznek ki belőle, vagy — a mi leggyakrabban történik — 
rablók törnek reájuk és szétszórják őket, lakásukat pedig kifosztják.306

Ez a baj lefolyása, a mi azonban épen nem rohamos, mert néha 
beletelik két nyár is, míg kipusztílja a méheket, de elébb vagy utóbb 
okvetetlenűl; a mi azonban még félelmetesebbé teszi azt, az a baj 
ragadóssága, mert nem elégszik meg egy-két áldozattal, hanem min
dég tovább harapódzik; a hol egy kaptár szenved benne, bizonyosra 
vehetjük, hogy van már, vagy nemsokára lesz több beteg is ; sőt átplán
tálja magát az ugyanabban a munkakörben dolgozó más állomások 
méheire is, úgy, hogy sokszor az egész vidéken alig marad menten 
tőle egyetlen család.307

Némelyek szerint volna a bajnak valami szelídebb alakja is, a 
mely inkább csak lappang és sokáig nem bír elhatalmasodni, úgy, 360

360 Dzierzon Bfreund 1855. 174 1.
301 Reinert-Starkow B. Z. 1879. 320 1.
303 Dzierzon B. Z. 1849. 3 1.
303 Wurster Vollst. Anleitg. etc. 1804. 168 I.
301 Dzierzon, mint ,s0 * alatt.
393 Jauscha Vollst. Lehre v. d. Bzucht 1775. 100 1,
395 L. mindezt még : Heidenrcich : Ueber d. Faulbrut od. Bienenpest. Dres- 

den 1804., Scholtisz B. Z. 1849. 170—171 1., dr. Alefeld B. Z. 1851. 20 1., Dzierzon 
Bienenfrd. 1855. 173-174 1., B. Z. 1857. 37—41 I. és Rationell Bzucht 1878. 282 1., 
Lieb H. B. Z. 1860. 151—152 I. és ugyanott Wallbrecht 248—249 1., Berlepsch Die 
Birsé III. Anti. 196—197 I. és Vogel Die Hgbiene 1880. 364—365.

397 Hoffmann B. Z. 1856. 63-64., Obed B. Z. 1859. 1541., Klein B. Z. 1864.53— 
54 1., Stcinbach B. Z. 1869. 292 I., Berlepsch Die Biene III. AuflL 194—195 1., úgy 
Kirchhoff B. Z. 1878. 178 1. és Reinert-Starkow B, Z. 1879. 319—320 1.
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hogy egy kis gondozás mellett évekig föntarthatják magukat a méhek, 
sőt állítólag ügyesen ápolva, teljesenki is gyógyulhatnak belőle; sfle 
csakhogy — a mi a legfontosabb volna — nincs megállapítva, hogy 
váljon a kérdéses alakok azonosak voltak-e a ragadós keltésrothadás
sal, a mi ellen sem prophylacticumot, sem specificumot ezredévek óta 
senki sem bírt találni.

Nem is találhatott, mert ebből a tekintetből első sorban a 
baj okát kellett volna kikutatni. A méhészeken ugyan nem múlt a dolog, 
mert keresték azt a mióta csak lábra kapott a méhek tenyésztése, min
denütt, kezdve a légköri viszonyoktól az országútok poráig; 309 meg 
is találták — legalább ezt hitték — igen sokan, az egyik egyben, a 
másik másban és hosszú sora áll előttünk a különösnél különösebb 
találgatásoknak, a melyek közűi azonban csak a legelterjedtebbeket 
és a leghihetőbbeket fogjuk itt röviden felsorolni.

Egyike a legrégibb combinatióknak, a melyet azonban még a 
közel múltban is sokan helyesnek tartottak, az volt, hogy a keltésrot
hadási mérges harmatok, ködök, vagy a ragya által megrontott méz 
és virágpor idézik elé,100 a mi azonban már csak azért sem valószínű, 
mert ha a természet így mérgezné meg a méheket, vagy régen kipusz
tultak volna, vagy örökösen keltés-rothadásban szénvedncnek; külön
ben pedig összeegyeztethetetlen is ez a baj ragadós természetével és 
azzal is, hogy a fi ásítás egy része egészséges marad és rendesen kifejlődik.

Ugyanebből a tekintetből, de egyszersmind azért, mert ennek 
következtében első sorban a gyűjtő méhek pusztulnának el, tarthatat
lan az a másik nézet is, hogy a bajt roszakaratú emberek által élesz
tővel, vagy méregfélékkel megkevert méztől kapják a méhek,101 sőt 
ellene bizonyít az is, hogy a megmérgezett méh éknél nem mindig fej
lődik ki a keltésrothadás.402

308 L. Obed B. Z. 1859. 154—156 1., Krause B. Z. 1861. 136 1., Schieberlc B. Z 
1865. 283—284 1. és Eugster magán levélben Huberhez B. Z. 1866. 183 1.

398 igy Semlitsch B. Z. 1864. 143—144 1.
400 így m . C. Höfler’s Bienenlcunst 1660. 25 1., A G. Schirah’s Waldbienen- 

zucht 1774. 103 1., Ravazdi A. Méhtolmács 94 1., Handerla tiy. Uj méhész 1795. 
122—123 f, Ewald: Halld u. Ilausbuch etc. 1795. 276 1., Erdmann Hülfreich’s An- 
weisung z. Bzucht 1804. 208—209 I., újabban M. Rover'1:-. I11llsü' . neust. Bfreund III. 
Anti. 70 1., dr. Voigt B. Z. 1852. 110-111 1. és Hoffmann B /Ít .1856. 64 1.

•<0> L. Christ: Anweisung z. Bzucht 1809. 228-229 1., Kontor J. A mellekről 
II. 253 1., Kalo P. A méhtartás m. 346 1., S. Ruffiny: Dér prakt. Bvater 1832. 136— 
137 L, Klopfleisch u. Kürschner Die Biene u. d, Bzucht 407 1., Scholtisz B. Z. 1849. 
22—23 1., Potthast B. Z. 1860. 294—295 1. és Hermann, a kinél rézrozsdával meg- 
mérgezett méztől fejlődött ki a keltésrothadás, 1. B. Z. 1864. 68 1.

402 Busch melleit arzenicunnnal mérgezték meg és még sem estek keltés
rothadásba, 1. B. Z. 1848. 162—163 1. és Die Honigbiene 259 1.
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Valószínűbbnek látszik az a harmadik felfogás, hogy a baj oka 
a méhek etetésére felhasznált tisztátalan, erjedő, vagy épen az álczák 
nedveivel vegyült méz,403 mert igen sokaknál tényleg efféle, lengyel- 
országi, cubai, havannai méz etetése folytán fejlődött ki a keltésrot
hadás; 404 ámde ez is csak esetleges oka lehet a bajnak, mert igen so
kan káros következmények nélkül használtak fel ily mézféléket,406 míg 
viszont fellépett a keltésrothadás olyanoknál is, a kik igen óvatosak 
voltak e tekintetben.

A kiknél a keltésrothadás szelidebb alakjaiból fejlődött ki az, 
bizonyosra vették, hogy a ragadós kcltésrothadás tulajdonkép csak 
amazoknak elfajulása,406 de itt is kérdés maradt, hogy miért nem fajul
nak el azok mindég 407 és természetesen az is, hogy miképen keletkezik 
a ragadós keltésrothadás ott, a hol a baj szelidebb alakjai meg nem 
előzték azt?

Mások ismét, ahhoz képest a hol és a mint a bajt kifejlődni lát
ták, majd az olasz méheket,408 majd a méhek természetellenes tenyész
tését,409 némelyek egyenest a Dzierzon-féle kezelésmódot gyanu-

403 L. Janscha Vollst. Lehre 1775. 101 1., Pösel: Gründl. u. vollst. Unterr. z. 
Bzucht 1784. 92—93 1., Angliai méhes kert 1781. 195 1., Szuhányi J. Szorg. méhész 
49 1., Riem u, Wcrnerf Dér prakt. Bvater 1798. 164 1., újabban Uzdi P. Tapasztalt 
méhészgazda 102 1., Witzthum Monatsblatt 1840. 96 1., Panse B. Z. 1847. 10 1., Gép
pel B. Z. 1848. 60 1., Stöhr B. Z. 1848. 154 1., Dzierzon B. Z. 1849. 2—3 és 169 1., úgy 
Nachtrag z. Theor. u. Prax. 83 1., Scholtisz B. Z. 1849. 170 és 177—178 1., Sághy M. 
Méhész naptár 20 és 48 1., Lieb H. B. Z. 1860. 151—152 1., Kalteich B. Z. 1861. 1921., 
Gölz B. Z. 1862. 274 1., Semlitsch B. Z. 186,3. 76 1., Mehring B. Z. 1863. 108 1., Willy 
B. Z . 1865. 80—81 1., dr, A. Pollmann B. Z. 1868. 84 és 256 1., úgy die Hgbiene u. i. 
Zucht 102 1.

404 így a 403 * a]at[ hivatkozottaknál csaknem általában.
405 Már Christ tapasztalta, hogy a savanyús méz nem ártott a méheknek

I. Anweisung z. Bzucht 1809. 199 1., ugyanígy Busch B. Z. 1848. 163 1. és 1850.1161., 
Pohlmann 6 mázsa savanyú mézet etetett fel a méhekkel, a nélkül, hogy a keltés
rothadás kitört volna, 1. B. Z. 1871. 205 1. és Berlepsch Die Biene III. Aufl. 202 1.

400 így Kriinitz: Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucht 322 1., Wurster: Vollst. 
Anleitg. 1804. 165—172 1., Handcrla Gy. Uj méhész 1711., Kontor J. A méhekről
II. 256 1., Kritz B. Z. 1848. 100 1., Goppel B. Z. 1849. 59 1., Scholtisz B. Z. 1849.1701„ 
Liniberger B. Z. 1852. 155—156 1., Herwig B. Z. 1855. 108—109 1., Herrmann B. Z. 
1864. 67—170 1., Brolbeck: Einlache u. leicht fassl. Grundregl. z. g. Bzucht 1856. 
89 1., Pitra B. Z. 1865 193 L, Lua B. Z. 1870. 217 1., Liska Pestluft u. Faulbrut 1876. 
31 —47 1. és L. Hnber is: Die neue nützl. Bzucht X. Aufl. 176 1.

407 Dzierzonnál a szelidebb alak 1849-ig nem fajúit ragadóssá, 1. B. Z. 
1849. 3 1,

408 így Hofhnann B. Z, 1856. 63—64 1., Arnold után dr. Pollmann B. Z. 1868. 
84 1., Masbauni B. Z. 1869. 296 1. és ugyanott Wcigand 297 1., valamint Butlerow 
B. Z. 1874. 177—178 1.

409 így már Matuschka: Neues Lehrgeb. d. Bzucht Bd. II. 62—65 1., és Bey-
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sították,410 sőt felmerült az az ötlet is, hogy a velük érintkező em
berek bajai átragadnak a méhekre és a keltésrothadás alakjában tör
nek ki rajtuk.411

Mindez képzelődés, mert a keltésrothadás ismeretes volt a méhek 
legprimitívebb kezelése mellett és ezredévekkel elébb, semmint az olasz 
méheket behozták, vagy Dzierzon született volna; ha pedig a legutóbbi 
ötletre talán az szolgáltatott alapot, hogy beteges emberek kevesebb 
gondot fordítván méheikre, erősebben fészkelte be magát náluk a 
keltésrothadás, úgy megdönti azt már csak az a kérdés is, hogy mi
képen halnak meg az emberek ott, a hol a keltésrothadás még most is 
ismeretlen ? 413

Az ismeretek magasabb színvonalán álló combinatiók közűi — 
megtartva az időrendet — első sorban dr. Hanff nézete érdemel meg
említést, a ki Yiale és Latini római tanárok kísérletei alapján legvaló
színűbbnek nyílvánította, hogy a keltésrothadást azok a — ragadós 
bajok activ princípiumaival rokon — mérges sófélék okozzák, a me
lyek a lélekzés folytán keletkezett ammóniák combinatioiból képződ
nek és a melyek ellen az ozon, vagy carbolsav sikeresen volna alkal
mazható.413

Ehhez nem szólott senki, pedig világos, hogy ha ezek okoznák 
a bajt, örökös keltésrothadásban sínylődnének a méhek.

O bed414 és Brotbeck41fi a mucor melittophtorus vagy Oidium 
Leuckarti, egy. a méhek gyomrában tenyésző mikroskopicus penész- 
gombafélének — a melylyel alább mi is közelebbről fogunk megismer
kedni — akarták tulajdonítani a bajt, a mennyiben iszonyú mennyi
ségű spórái akadályozván az emésztést, okai lehetnek az álczák el
halálozásának is. Csalódásnak bizonyult azonban ez is, mert sem dr. 
Leuckart,410 sem dr. Assmuss nem találtak a feloszlásnak indult hasí
tásban Oidiumot;*17 dr. Dönhoff vizsgálódásai pedig arról tanúskodtak,

trage z. Kenntniss d. B. Bd. II. 1805. 369—372 1. és b. Ehrenfels is azt állítja, hogy 
a vadon tenyésző méhek nem is tudnak a keltésrothadásról, I. Die Bzucht 1829. 
31 1., újabban dr. Voigt B. Z. 1852 111 L, Hcrwig B. Z. 1855. 109 1. és 1860. 295 1., 
úgy Busch: Die Hgbiene 256 1.

110 így .Lina v. Berlepsch B. Z. 1865. 25— 26 l.^Viebeg B. Z. 1868. 83 1., dr. 
Pollmann B. Z. 1868. 84 1., sőt b. Ambrózy is A magyar%wgi 1889. 88—89 1

411 Kritz: B. Z. 1848. 100—104 1.
L. Busch B. Z. 1848. 162 1.
B. Z. 1855. 172 1.

4‘4 B. Z. 1859. 154-156 1.
415 B. Z. 1859. 211 1.
4«  B. Z. 1860. 232—233 1.
411 Die Parasiten dér Honigbiene 38 1.
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hogy temérdek Oidium lehet a méhek gyomrában, a nélkül, hogy be
tegeknek mutatkoznának, vagy épen a keltésrothadás kitörne kö
zöttük.418

Dr. Assniuss szerint a Phora incrassata, egy kisebbféle döglégy, 
mely petéit a méhek álczáiba rakja, hozná létre a keltés rothadását, 
még pedig a legtermészetesebb úton, az által, hogy álczái felemésztvén 
gazdáik nedveit, megölik azokat, a kifejlődött phora álczák pedig át
furakodva az időközben bepecsételt sejtek födelein, a talajon bebá- 
bozzák magukat és átalakulnak, — gazdáiknak a sejtekben visszama
radt hullái pedig feloszlásnak indulnak 416

Kivéve azt, hogy a baj ragadós természete kimaradt a combina- 
tióból, elég ügyesen volt a theoria összeállítva; a mi azonban a fő
dolog lett volna, sem Phora álczákata rothadó hasításban,420 sem báb
jaikat a talajon senki sem bírta megtalálni;421 maga dr. Assmuss is 
hasztalan kereste azokat és végre is kénytelen volt e nem csekély ér
deklődést keltett eszméjét elejtve, a miasmákat gyanúsítani.422

Ugyanígy járt br. Molitor-Mühlfeld, a k i valami kis élősdi da
rázsfélét — Ichneumon apium mellificarum — gyanúsított, hogy petéit 
a méhek álczáiba rakja s ez által okozójává lesz a keltésrothadás
nak,423 mert Ichneumon álczákat sem talált a rothadó hasításban 
senki,424 pedig dr. Melicher 2 drb. osztrák aranyat biztosított annak, 
a ki Phora vagy Ichneumon álczát talál a rothadó keltésben,435 de a 
tételt mindeddig senki be nem húzta.

Hanem annyi haszna mégis volt mindezeknek, hogy a méhészek 
figyelmét helyesebb irányba terelték, sőt némelyek már is ahhoz a né
zethez hajlottak, hogy a keltésrothadás okozója ha nem is a Phora 
incratsata, a mely egyébként is csak holt méhekbe rakja petéit,428 bi
zonyára valami mikroskopicus élősdi rovar, melylyel a méhek infi- 
ciálják magukat.427

4,813. Z. 1857. 2101.
419 L. B. Z. 1860. 11—12 1., úgy Dic Parasiten dér Hgbiene 31—44 1. és Natúr- 

gesch. u. Zucht d. Hgbiene 42 1., ugyanígy D. Kluge u. Radlo\v B. Z. 1866. 171 1.
4!0 L. dr. Lcuckart B. Z. 1860. 232 1., úgv Berlcpsch B. Z. 1867. 267 1. és Die 

Biene III. Aufl. 210 1.
411 Kleine B. Z. 1866. 230 1.
433 Die Parasiten d. Hgbiene 42 1.
433 B. Z. 1868. 94-4® 1. és 1872. 119-150 1.
434 Dr. Preusz. B. Z. 1868. 225 1.
438 B. Z. 1896. 20 I.
426 L. mint « 4 * alatt.
437 így Berlepsdi B. Z. 1867. 269 1. és Die Biene III. Aufl. 201 1., úgy Kiss J. 

Népszerű méhész kv. 121 1.
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Lambrecht A. vegyész és Fischer Gy. tanácsos visszatérve az ál- 
czáluiak egészségtelen eledellel való, vagy hiányos táplálkozására, 
ezeken az alapokon akarták a keltésrothadás keletkezését meg
magyarázni.

Nevezetesen Lambrecht szerint a megromlott eledel, különösen 
az erjedésnek, vagy épen felbomlásnak indult himpor — a mi egyszer
smind a mézben is hasonló vegyi bomlásokat idézhet elő — volna az 
oka az álczák elhalálozásának; bizonyítva látván ezt az által is, hogy 
inig az emésztés útján megtisztítva, tápnyál alakjában veszik maguk
hoz a megromlott eledelféléket, semmi bajuk nincsen, ellenben, midőn 
fejlődésük utolsó napjaiban nyersen kapják azokat, pár nap alatt el
vesznek.428

Fischer nézete pedig az volt, hogy az álczák plasticus táplálék
félék hiányában, különösen pedig abban az esetben halnak el, ha a 
Hasítást ápoló méhek idősebbek lévén, nem bírnak nekik megfelelő 
élelmet szolgáltatni.42"

Mind a két nézel ellen azonban határozott tanúságot lesz a baj 
ragadós természete és különösen Lambrecht ellen az, hogy a megrom
lott virágport meg nem eszik a méhek,430 a keltésrothadás pedig épen 
akkor pusztít legnagyobb mértékben, midőn a szabadban legtöbb friss 
virágpor és méz van ; és hogy a királyi álczák, bár fejlődésük egész 
tartama alatt tisztán csak tápnyálat kapnak, nem csak nincsenek ki
véve a baj alól, de sőt ellenkezőleg, leghamarabb bele esnek.431

Fischer ellen pedig, hogy a keltésrothadás azokat a családokat 
sem kíméli meg, a melyekben a hasítás élelmezésére elegendő űatal

428 L. Bienemvirtsch. Ccntralblatt f. Hannover 1868. 7. sz. és B. Z. 1869.
25-32 1.

430 L. Verhandl. <1, III. Wanderversamml. deutscher Agricult. Chemiker z. 
München 9—11 August 1865. 33—36 1.; ügy B. Z. 1871. 105—120 1. és 3872. 35—37 
és 109- 115 1.

430 L. már Schirah. Báyeriseh. Bmeister 1770 152 L, újabban Yogel B. Z. 
1872. 255,

4:11 Már Wurster Vollst. Anleitg. etc. 1804. 238 1,, úgy Dzierzon ]B. Z. 1849. 3 
és 104 1., úgy Bicncnfrd. 1855. 175 1., B. Z. 1869. 295—2904*és 1872. 51 1., valamint 
Berlepsch Die Biene III. Aufl. 199 1. Herefiasítás; — minthogy a család gyenge és 
a rajzásra nem gondol, — a keltésrothadásban szenvedő kaptafákban nincsen, a 
mi szintén egyik ismertető jele a bajnak, 1. már A, G. Schirach Bayerisch. Bicnen- 
meister 1770. 218 1., úgy Krünitz Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzncht 1511., Toldy : 
Kurze Anleitung 143 1. és J. Ch. Hirsch: Dic Bzuclit 1773. 62 és 226 1.; ha azonban 
tojó munkások szerepelnek a családban, a herefiasítás is feloszlásba megy át, 1. 
Wiedenroth után Grawenhorst B. Z. 1869. 131 1. és Rabbow B. Z. 1878. 106 1.
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méhek vannak sőt általában nem is rúg többre a szaporítás, mint a 
mennyit a család kellőképen elláthat.*32

Ennyi különböző és napról napra új változatokban felmerülő 
találgatások közepette senki sem helyezett rá nagyobb súlyt, midőn 
difi Preusz, dirschaui közegészségügyi tanácsos a B. Zeitung 1868 évi 
19—20. és 1869 évi 14. számában közölte a méhészvilággal, hogy a kel
tésrothadás következtében elhalt álczák hulláiban 600-as nagyítás al
kalmazása mellett határozottan megkülönböztethető, gömbölyű és 
tojásdad idomú növénysejteket fedezett fel, a melyek oly parányiak, 
hogy a nagyobbak átmérője alig lehet több 0'002 milliméternél, a kiseb
beké pedig, melyek a nagyobbak között egész rajokban mutatkoznak, 
talán a 0-0004 millimétert sem ütné meg; mennyiségük azonban oly 
iszonyú, hogy egy-egy sejtben meghaladhatja a 40 billiót is és hogy 
nézete szerint a keltésrothadás kóranyagát ezek a parányi növény
sejtek — bizonyára valamelyes alsóbb rendű gombafélék — képezik, 
melyeknek nagyobb példányait »cryptococcus alvearis«, azapróbbakat 
pedig, a melyek talán e gombák spórái, Hallier után 432 433 »micrococcus« 
néven vezette be.

Dr. Preusz szerint ugyanis ezek az alsóbb rendű gombafélék — 
esetleg spóráik — kedvező talajra találván az álczák testében, csak
hamar tenyészni kezdenek és már nehány nap alatt rettenetesen el
szaporodván, feldúlják a gyengéd szervezetet, úgy, hogy az álczák el
halnak és azzá a bűzös, nyúlós péppé oszolnak fel, a melyet a rothadás 
által megtámadott fias sejtekben találunk.*34 *

De a határozott hangi a melyen dr. Preusz mindezt elmondotta, 
mégis provocálta az ellenmondásokat,436 a melyek azonban ha alkal- 
kalmasok voltak is arra, hogy kétségeket támasszanak, nem bizonyí
tottak semmit; dr. Preusz pedig saját észleleteire, de egyszersmind 
Pasteur, Iílob, Bail, Hofmann és különösen Hallier vizsgálataira tá
maszkodva436 erősen állott felfedezése mellett és az 1871-ben Kiéiben,

432 L. Dzierzon B. Z. 1872. 49—51 1., úgy lilémé Bienenwirtsch. Cen Iralblall 
1872. 46 I. és B. Z. 1872. 51—52 1.

433 L. Zeifschrift für Parasitenkunde Bd. II. Heft, 2. 137 — 161 1.
334 L. Mindezeket B. Z. 1868. 225 -  228 és 1869. 161 — 170 1., valamint Zeit- 

schrift f. Parasitenkunde 1869. II. 203 1. és Über die ldeinsten mikroskop. Pilzfor- 
nien, insbesondere dér Faulbrutpilze. Nordlingcn 1869.

433 L. dr. Leuckart B. Z. 1868. 256—257 1, Lambreeht B. Z. 1869. 199—200 1., 
Steinbacb B. Z. 1869. 291—294 1. Gravenhorst B. Z. 1869. 207—208 1. Lua B. Z. 18/0. 
217 1. Kloiber B. Z. 1870. 202—204 1. és 1871. 187 189 1, Berlepsch B. 1871. 8—10 1., 
Fischcr B. Z. 1871. 105-120 1. és 1872. 35—37, 109—115 1., B. Deichert B. Z. 1871. 
265 1. Bastian B. Z. 1872. 257 1. és Molitor Mühlfeld B. Z. 1872. 147—149 1.

436 L. HallierUníersuchungen über Gahrung,Fanlniss u. Verwesung, Lcipstíg.
65
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1872-ben pedig Salzburgban megtartott XVII. és XVIII. vándorgyűlé
seken részletesebb megvitatás alá bocsájtóttá azt.437

A részletek kifejtése tekintetében azonban már nem volt olv sze
rencsés; dr. Preusz ugyanis a kérdéses növénysejteket- -  Hallier nyo
mán haladva — a lisztharmatokkal rokon erjesztő gombáknak, neve
zetesen Ascophora elegáns és Myxotrichum chartaiamnak tartotta, a 
melyeknek spóráival a levegő útján inficiálják magukat a méhek; a 
mit oly hihetetlennek talált a méhészvilág, hogy sokan épen ebből a te
kintetből fogadták bizalmatlansággal elméletét, mert ha a levegő tele 
volna a keltésrothadás kóranyagával, úgy soha ki sem lábolhatnának 
abból a méhek.438

Ugyancsak tévesnek bizonyéit a vitába avatkozó Halliernek az 
az állítása is, hogy e gombafélék spórái megtelepedvén az álczák tes
tének nedves felületén, kívülről kezdik meg rombolásaikat,439 mert a 
tapasztalások ellenkezőleg, arról tanúskodnak, hogy a feloszlás több
nyire belülről indúl meg.440

A legfőbb azonban, a ragadós keltésrothadás oka, alapjában fel 
volt fedezve, a mi dr. Preusz örökös érdeme marad.

Alapjában mondjuk, mert az alsóbbrendű gombafélék tanulmá
nyozásával foglalkozó tudósok vizsgálatai nem emelték egészben ér
vényre dr. Preusz felfedezését, de annyit általában igazoltak, hogy a 
rothadásnak indúlt hasításban tényleg megszámlálhatatlan mennyi
ségben találtatnak bizonyos alsóbb rendű gombafélék és azoknak 
spórái, a melyek az eledelfélékkel is a szervezetbe juthatnak és minden 
esetre okai lehetnek a halálnak is.441

A baj valódi okát dr. Cóhn boroszlói tanár és segédje dr. Eidam 
fedezték fel, a kik a Preusz-féle cryptococcusok és mikrococcusok 
között találtak egyszersmind a hasadó gombák csoportjába tartozó

1867. úgy Parasitologische Untersuchungen. Léipzig 1868. sZeitschríft f. Parasiten- 
kunde Bd. I. Hft. 3. 330—334 1., ugyanezeket B. Z. 1870. 1 -  3 és 56—58 1.

437 L. B. Z. 1871. ^64—265 és 1872. 248-250 1.
433 L. Berlepsch B. Z. 1871. 8 1., Schönfeld B. Z. 1871. 49 1., és 1872. 67-69 1., 

Fischer B. Z. 1872. 35-37 1. és 1874. 84 1. Molitor-Mühlfeld B. Z. 1872. 147-149 1., 
L. Huber B. Z. 1872. 253 1. és Lorenz B. Z. 1874 1§4—155 1.

453 L. B. Z. 1870. 57—58 1., ugyanígy dr. PreumjJ, Z. 1872. 248 1.
440 L. dr. Assmuss: Die Parasiten d. Hgbiene 41 1., Fischer B. Z. 1874. 83 1. 

és F. Liska Pestluft u. Faulbrut 1876. 54—55 1.
441 L. dr. Zorn : Zeitschrift f. Parasitenkunde Bd. II. Hft. 2. 137—159 1., Bal- 

samo Crivelli Giuseppe et Magi: Memória dél R. instituto Lombardo, nel XI.
1869. úgy Cornalia : Italia agricola di Chizzolini An. I. 1869. 535—536 1. és B. Z.
1870. 58—59 1., valamint dr. Cohn magánlevélben b. Rothschützhez 1. B. Z. 1875. 
52-53 1.
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pálczika alakú baktériumokat, úgynevezett bacillusokat is, igen hason
lókat azokhoz, a melyek a lépfenének is okozói és a melyek az alább 
következők szerint a ragadós keltésrolhadásnak is valódi okát — con- 
tagiumat —  képezik.443

Ezeknek tisztába hozatalánál azonban már tevékeny részt vettek 
a gyakorlattal foglalkozó méhészek is, nevezetesen Vogel Vilmos, de 
a legnagyobb elismerés Schönfeld Pál, tentscheli lelkészt illeti meg.

A nevezett ugyanis — saját előadása szerint — meghallgatván dr. 
Traube M, boroszlói tanárnak a helybeli művészeti és tudományos 
társulat orvosi osztályán a feloszlásról tartott értekezését, mindjárt 
arra a gondolatra jött, hogy a keltésrothadást is valószínűleg bakté
riumok idézik e lő 448 és ezt a sejtelmét igazolták is a dr. Eidam tanár
segéd közbejöttével foganatosított vizsgálatok, mert a rothadó hasítás
ban találtató növényi sejtek tényleg baktériumoknak bizonyúltak.

Minthogy pedig e baktériumok csakis a ragadós keltésrothadás
ban elhalt álczák hulláiban találtattak, sőt iszonyú mennyiségben mu
tatkoztak már a betegek szervezetében is: már a priori bizonyosra le
hetett venni, hogy nem csupán a feloszlásnál szerepelnek, hanem ők 
okozzák már a betegséget és a halált is.444

Ezt a következtetést igazolták a folytatólagos kísérletek, mert a 
baktériumokkal szándékosan inficiált álczák már 5-öd napon meg
betegedtek, a 6-on pedig többnyire elhaltak; 445 sőt nem is csupán a 
méhek, hanem más rovarok álczáira is ugyanígy hatott az infectio,4S 
a mi kizárt e tekintetben minden további kétséget.

Hogy pedig a baj csakugyan a baktériumok és nem gázok által 
terjed tovább, — mint némelyek képzelték,447 — tanúsította az, hogy a 
ragály kóranyagával megfertőztetett víz 18 réteg szűrő papíron átfil
trálva, épen úgy immunisálódott, mint a mikrococcus vaccinae és a 
mikrococcus septicussal tett hasonló kísérleteknél.

Még csak az a kérdés maradt függőben, hogy váljon a bacillusok 
vagy pedig a mikrococcusok képezik-e a keltésrothadás valóságos 
contagiumait.

Erre nézve az utolsó kísérlet azzal felelt meg, hogy akár mikro- 
coccusokkal, akár pedig bacillusokkal fertőztetelt táplálékot kaptak

443 L. Schönfeld B. Z. 1874. 262 1.
445 L. B. Z. 1873. 250-254 1.
414 Schönfeld B. Z. 1874. 260—264 1.
445 Mar dr. Preüsz is B. Z. 1869. 167 1., úgy Schönfeld B. Z 1874. 261 1.
418 Schönfeld B. Z. 1873. 252—254 és 1874. 3—5 1.
447 így Lisku: Pestluft u. Faulbrut á l—35 1., úgy Junginger B. Z. 1889. 199—

200 1.

6 5 ’
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az álczák, egyaránt kifejlődött a baj és lefolyásának minden stádiu
mán a bacillusok mellett mikrococcusok is mutatkoztak ; mig azonban 
a beteg és a feloszlásban levő álczákban is túlnyomóak voltak a 
bacillusok, a beszáradt maradványok inkább csak mikrococcusokal 
tartalmaztak,448 a miből kétségtelennek kellett venni, hogy e két alak 
geneticus viszonyban áll egymással, a mi ma már tudományosan 
is hitelesítve van 440

A Prenss féle cryptococcus alvearis az újabb vizsgálatok során 
nem került felszínre, lehetséges tehát, hogy csakugyan valami erjesztő 
gombaféle volt, a mi azonban nem okozója, hanem csak esetleges 
kísérője a betegség és feloszlásnak.

Minthogy ezekhez képest a ragadós keltésre Lhadás csak kórképe 
bizonyos alsóbb rendű gombafélék rombolásainak, nem a valódi 
betegségek, hanem az alsóbbrendű gombák által előidézett bajok 
sorába tartozik; ebhez képest tehát mi is megszakítjuk annak további 
ismertetését s a megjelelt czím alatt fogjuk előadásunkat kiegészítve, 
a még hátralevőket elmondani.

A keltésrothadás szelídebb alakjairól kevés mondani valónk 
maradt s ha gondoskodunk róla, hogy tavaszszal a kései hidegek 
alkalmával melegen tartassanak, később pedig, ha ugyan elemi csapá
sok következtében nagy veszteségeket szenvednének, különös ápolás
ban részesüljenek a méhek ; hogy a kezelésnél se történjenek oly hibák, 
a melyek okul szolgálhatnának a hasítás elhűlésére, megtettük mind
azt, a mivel e bajoknak elejét vehetjük; hogyan kell elbánnunk a 
méhekkel, ha egészségtelen mézet gyűjtöttek, az már a gyakorlat 
körébe tartozik.

7. A  hasmenés vagy v é r h a s .
Ámbár a méhek egész télen át, sőt 5—6 hónapig is visszatart

hatják ürülékeiket,450 bizonyos okok következtében annyira szaporod- 
hatik beleikben, az emésztetlen, hogy be nem várhatván a kiröpülésre 
alkalmas időt, szokásuk ellenére lakásaikban ürítkeznek k i; e bajukat 
a gyakorlatban majd hasmenésnek,451 majd — ürülékük barna-vörös 
színe után — vérhasnak nevezik.462 ' „

..

448 L. Schönfeld B. Z. 1874. 263—264 1.
440 L. Schönfeld B. Z. 1876. 46—49 1., 63—65 1., és 80—85 1., úgy Polebonow 

Wiesner’s mikroskopische Üntersuchungen etc, 1331. és F. Kraiise: Fortschriften 
dér Medizin v. dr. Fridlander 1886. 2 sz., úgy alább XIV.4.

4s0 Oettel B. Z. 1846. 56 1., Dzierzon Bfreund 1855. 170 1. és Rationell Bzucht 
1878. 281 1., úgy Frank B. Z. 1869. 188—189 1.

4:1 így már Columella: De re rust. L. IX. C. 13. 716 1.
453 így Szuhányi J. Szorg. méhész 186 1. és Káló P. A méhtart. M. 342 1.
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E neveket azonban csak kórképei után nyerte a baj, lényegében 
azonban nem egyéb az az ürülék visszatarthatatlanságánál, mert a 
méhek vére nem piros és mert a kiurítkezéssel megszűnik a baj is,458 
a mi pedig alig történnék, ha okát a belek kóros, hurutos állapota 
képezné, mint némelyek gondolják,454 sőt bizonyosnak is tartják, a 
mennyiben néha a hasmenésben szenvedők ürüléke is különbözik az 
egészséges méheké tői.165

Ez azonban nem változtat a dolgon, mert a túlságosan felszapo
rodott emésztetlen oly feszültséget idézhet elő a belekben, hogy azok 
is megbetegesznek, a mi azonban nem kimaradhatatlan következ
ménye a bajnak, mert Dr. Dönhoff több ízben épen semmi különb
séget sem talált a hasmenésben szenvedő és egészséges méhek ürüléke 
között,456 ellenben határozottan nézetünk mellett tanúskodik az, hogy 
a baj csakis akkor fejlődik ki, ha a méhek liúzamosabb időn át ki 
nem röpülhetnek és le nem tehetik ürülékeiket ; nyilvánvaló tehát, 
hogy ez a legfőbb oka megbetegedésüknek.

Gyakran épen a hasmenéssel ellenkező dugúlás jeleivel lép fel a 
baj és ebben az alakban legnagyobb pusztítást is tesz; a megbetegedett 
méhek ugyanis túlnyomó részben annak következtében halnak meg, 
hogy a beleikben felszaporodott emésztetlent vagy azért, mert igen 
megsürűsödött, összesük vagy, mert a végbél túlfeszűlt izmai össze 
nem húzódhatnak, nem bírják letenni; mindezek puffádt altesttel hul
lanak alá a tömegből és liúzamosabb erőlködés után a talajon vagy 
kimászva, a kaptár előtt vesznek el.457

A melyeknél a hasmenés beállott, csak közvetve, elázás, átfázás, 
a légtorkok dugúlása vagy szárnyaik bemocskolódása, összetapadása 
folytán esnek a baj áldozatául, különben pedig szerencsésen meg
menekülnek tőle.

A mélieknek ez a baja rendszerint csak tél végével vagy kora 433 434

433 Dzierzon Bfreund 1855. 169 1., B. Z. 1865. 287 1. és Rationell Bzucht 1878. 
281 1., Berlepsch Bie Biene III. 218 1. és Vogel Die Hgbiene 1880. 218 1.

434 így Wcisz B. Z. 1868. 97 I. és dr. Ziwansky: Kurze Anleitung etc, 1873. 
34-35 1.

433 Weygandt szerint dr. Follenius, a hasmenésben szenvedő melleknek 
általa megvizsgált bélsarában aránylag sok emésztetlen virágport és fehérnyót, 
nagyobb mennyiségű hágysavat, penészgombaféléket és baktériumokat, valami 
állati nyálkát, — a miből a belek hurutos állapotára következtet — és indolt ta
lált, mely utóbbitól kapja a bélsár kellemetlen szagát 1. Kleine Beitr. z. Ford. d. 
Bzucht. II. 1890. 94—95 1.

433 L. B. Z. 1857. 178 1.
457 L. már Wurster Vollst. Anleitung etc. 1804. 156 1. * alatt, úgy Spitzner : 

Korbbzucht III. Aufl. 229 1. és Berlepsch Die Biene III. Aufl. 214—215 1.
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tavaszszal szokott bekövetkezni, különösen, ha a tél korán állott be, 
vagy igen sokáig húzódott,4 ,8 leghamarabb pedig, ha vége felé kemény 
volt; 450 bekövetkezhetik azonban bármikor, még nyár közepén is, 
ha a méhek akár az időjárás, akár pedig elzárás állal huzamosabban 
hátráltattak a röpködésben 400 és pedig annál hamarább, minél nagyobb 
kiterjedésben űzik a hasítást, mert az álczákat élelmező és a fiatal 
méhek legkevésbbé bírják ürülékeiket sokáig visszatartani.

Általános kórkép : a lakásból kellemetlen savanyíts szag ütődik 
ki ; belseje, az építmények, sőt maguk a méhek is kisebb-nagyobb 
mértékben vörös-barna bélsárral vannak berondítva és befenődve, 
sőt a röpülő lyuk környékén kívülről is vastagon van megtapadva a 
bélsár; a halandóság aránytalanul nagy, néha vastag rétegben feküsz- 
nek a halottak a talajon, összetapadva a bélsártól és a lépközökbcn 
is sok a halott, olykor már alig van életben egy maroknyi méh.

Igen természetes, hogy a baj nem lép fel rögtönösen ebben az 
alakban; eleinte csak egyesek érzik a székletétel halaszthatatlanságát 
és - -  ha csak a hőmérséklet engedi — kiválva a tömegből, a szabadba 
sietnek; ha pedig a röpülő lyukat el nem érhetnék, belül, a kaptár 
falain és általában a telelő fürttől messzebb, a lépeik élein vagy a sej
tekbe teszik le ürülékeiket.461 Midőn azonban mindegyre többeknél 
jelentkezik a baj, a hideg miatt pedig a telelő fürtből kibontakozniok 
nem lehet, kénytelenek ürülékeiket ott helyben elbocsájtani, beszeny- 
nyezvén nemcsak az építményeket, hanem egymást is kölcsönösen;462 
minthogy pedig a bemocskolt méheket nem tűrik maguk között a 
többiek, a felszínre szorítják azokat, a hol csakhamar átfáznak és 
aláhullván elvesznek.

Minél tovább késik a kiröpülésre alkalmas idő, annál inkább 
szaporodik a halottál száma, mig végre a föntebb leírt állapotban 
találjuk a méheket.'

De ha mégis kezdik a röpködést, be nem szűnnek a veszteségek, 
mert igen sokan elhullanak annak következtében is, hogy szárnyaik 468

468 L. Krünitz Das Wesentl. d. Bgesch. 317 1., Wurster: Vollst. Anleitg. 1804. 
156 1. Kontor J. A mellekről II. 251 I., Kató P. A méhtartás m. 342 1., újabban Bcr- 
lepsck Die Biene III. Auíl. 215 1. és Dzierzon Rationell Bzucht 1878. 218 1.

4»9 Hopffer B. Z. 1845. 55 1. és Jahne B. Z. 1816 5 lAs.55 1.
466 Már Schírach: Bayerischer Bmeister 1770. 213 l.*és. tapasztaltam ezt én 

is, midőn egy rabló kaptár! a pinczébe tettem le és 17 napig ott feledtem.
161 Ez az oka, hogy a beépítte tlen kaptáraiban, lia röpülő lyukaik alul van

nak, ritkán maradnak tisztán az építmények 1. Witzthum Monatsblatl 1840. 
91—93 1.

462 L. Dzierzon Bfreund 1855. 172 I., Berlepsch Die Biene III, Aufl. 217 l.,úgy 
Vogel: Die Hgbiene 1880. 217 1. sat,
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befenődvén bélsárral, nem bírják magukat föntartani,*6̂  a népség tehát 
napról-napra fogy; ezen kívül sokat szenvednek az építmények, sőt a 
kaptár is, mert amegszáradt bélsarat nem lehet egykönnyen eltakarítani.

Ha a hasmenés elhatalmasodása előtt kiröpülhetnek a méhek 
és megszabadíthatják magukat ürülékeiktől, szerencsésen áteshetnek 
rajta ; 404 ha azonban a baj már általános alakot öltött, többnyire úgy 
legyengíti őket, hogy egész nyáron alig bírnak magukhoz jönni, néha 
el is pusztulnak ; 406 szükséges tehát, hogy lehetőleg megóvjuk tőle a 
méheket.

A hosszú tél ellen természetesen semmit sem tehetünk; mint
hogy azonban ezen kivűl nagy befolyással vannak a baj keletkezésére 
oly okok is, a melyek vagy a rendesnél bővebb táplálkozásra késztetik 
a méheket vagy az emésztetlennek aránytalan felszaporodását idézik 
elő, ezeknek elhárításával módunkban áll legalább is annyi, hogy 
elejét vegyük a bajnak, midőn épen ezeknek az okoknak valamelyi
kénél fogva következnék be az ; így :

1. Kevésbé tarthatunk a hasmenéstől] ha a méheknekoly meleg
tartó lakásokat adunk, a melyek nem csak a nagy hideg, hanem a hő 
ingadozása ellen is védik őket.400

Leginkább ki vannak téve ugyanis a bajnak a hidegen és álta
lában a hő ingadozásai ellen védetlenűl telelő méhek; 457 a vékony 
deszkakaptárakban már közönséges telekben is ritkán kerülik el azt, 
ha pedig a tél keményebb, okvetlenül bele esnek,408 egyrészt, mert

463 Grimm B. Z. 1847. 170—171 1., Vogel mint 463 * alatt, úgy L. Huber Die 
neue nützl. Bzucht X. Auíl. 172 1.

464 Minthogy az anya tápláléka kevés emészthetetlent tartalmaz és ürülékét 
is a lakáson belül szokta letenni, a hasmenéstől menten marad 1. már Ehrenfels 
Die Bzucht 1821. 82 1., Dzierzon B. Z. 1853. 78 1., úgy Bienenfrd. 1854. 39 1. és Ra- 
tionell Bzucht 1878. 282 1., valamint Berlepsch Die Biene III. Aufl. 66—67 és 217 1.; 
bármennyire legyengülne is tehát a hasmenésen átesett család, az anjmhoz bizal
munk lehet. Hogy az anya is megkapná a bajt, mint Weygandt Kleine Beitr. z. 
Ford. Bzucht II. 1890, 97 1. állítja, az nem valószínű; ha a hasmenésben szenvedő 
család anyja is beteg, más bajának kell lenni.

465 L. Grimm B. Z. 1847. 171 1., úgy Kleine Die Biene u. i. Zucht II. Aufl. 66 1.
400 A -j- 20—25 R. fok melegben telelő méhek állítólag soha sem esnek has

menésbe, így Weygandt: Kleine Beitr. z. Ford. d. Bzucht Th. I. 1889. 20 és Th. II. 
1890. 23—26 és 86—107 1., a mi azonban már csak azért is kétséges, mert az elzárt 
melleknél nyáron is kitörhet a baj; hogy pedig a fűtött méhesekben is csakugyan 
van hasmenés 1. J. Anzböck : B. Z. 1891. 165 1.

461 Klopfleisch u. Kürschner: Die Biene u. d. Bzucht 406 1., Hopffer és Jáhne 
mint 459 * alatt; dr. Magerstedt Dér prakt Bvater III. Aufl. 468 1., 0. Rothe : Korb- 
bienenzucht III. Aufl. 245 1., Oettel Klaus IV. Aufl. 311 1., Klipstein B. Z, 1869. 68 1. 
és Vogel Die Hgbiene 1880, 218 1.

408 Gühler B. Z. 1878. 100 1.
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a szükséges meleg föntartásá tekintetéből bővebb táplálkozásra van
nak kényszerülve, másrészt, mert hidegben nem lehelnek ki annyi 
párát, hogy az organicus elégés folyamában képződött vizen túladhat
nának, ennek következtében pedig a táplálék víztartalma nagy rész
ben a belekbe megy át.

Hogy pedig a hő ingadozása szintén bővebb táplálkozásra ösz
tönzi a méheket, azt már tudjuk.469

2. Ugyanebből a tekintetből ne teleltessünk be gyenge családokat, 
a melyek szintén nem bírják a szükséges hőmérsékletet föntartani, sőt

3. Sok függ az építmények melegtartóságától is, mert rendesen 
hamarább tör ki a baj a rajoknál, a melyeknek építményei újak lévén, 
kevésbbé tartják a meleget.470

4. Gondoskodjunk róla, hogy a méhek téli nyugalmát semmi se 
zavarja, mert a háborgatott méhek — mint tudjuk — mindannyiszor 
neki esnek a méznek és megtöltik gyomraikat, a mi nagy befolyással 
van az emésztetlen felszaporodására. Minél gyakrabban liáborgattatnak 
és minél nagyobb felindúlásba jőnek e mellett a méhek, annál hama
rább kitörhet a hasmenés; a Léi vége felé egy-kéL nagyobb felhábo- 
ríLás következtében is kitörhet az. Ebből a tekintetből oka lehet a 
hasmenésnek, ha a kaptárba hatoló napfény471 * vagy madarak, egerek 
háborgatják a méheket avagy pedig gondviselőjük mindig körülöttük 
jár és vizsgálgatja, eteti ők e t;473 a folyton nyugtalankodó anyátlan 
méhek pedig épen ritkán kerülik el azt.473

5. Ne szenvedjenek hiányt a méhek sem vízben, sem friss leve
gőben, mert ezeknek hiányában okvetetlcnűl kitör a hasmenés,474 sőt 
kitörhet már annak következtében is, ha a levegő megújulása annyira 
meg van nehezítve, hogy a méhek csak szellőztetés útján juthatnak 
elegendő friss levegőhöz.475

469 Különösen kártékonyán hat ez a gyengébb családokra 1. Jahne B. Z. 
1846. 55 1.

470 Már Wurster vollst. Anteitung etc. 1804. Vorrede LXXVI—LXXVII1. és
159 1., Christ: Wörlerbuch 1807. 73 1., Witzthum : Monatsblatt 1840. 91 1., Dzier- 
zon B. Z. 1845. 110 1. és Biencnfrd. 1855. 172 1.

4,1 L. X. 18. 1360 * úgy Dzierzon Bfreund 1855. 171 1. és Berlepsch Die Biene 
III. Aufl. 215 1., valószínűleg azért is, mert gyorsítja ^.Anyagcserét 1. VIII. 1,56 *.

473 L. Szuhányi J. Szorgalmi, méhész 47—48 1.,'%töhr: Monatsblatt 1841. 
1461., dr. Magerstedt Dcr prakt. Bvater III. Aull. 468 1., Dzierzon Bfreund. 1855. 
171 1., Tietze B. Z. 1878. 48 1. ésL.Huber: Die Neue nützl. Bzucht X. Aufl. 148—1491.

413 L. már Janscha Vollst. Lelire v. d. Bzucht 1775. 89 1., Kontor ,T. A mé- 
hekről II. 47 1.

4,4 L. föntebb XIII. A. 4 és 5.
473 Chabicsovszky Apiarius syst. 82 1., Christ Auweisung z. Bzucht 1809. 

225 1., Stöhr Monatsblatt 1840. 210—212 1., Dr. Magerstedt Dér prakt Bvater III. 
Aufl. 168 1. és M. Girard Les Abeilles 225—226 1.
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6. A nedves kap tárakban telelő méliekre különös gondunk legyen, 
mert ezeknél is könnyen kitörhet a hasmenés, legfőképen, ha a kép
ződött csapadék az építményekre vagy épen a telelő fürtbe húzódott 
méhekre csöpög, a mit kénytelen lévén egyremásra felszörpölni, igen 
megterhelik beleiket.476

7. Számolnunk kell e tekintetből az élelem minőségével is, mert 
ha a méhek kevésbbé tápláló vagy nehezebben emészthető eledel
féléken telelnek, jobban felszaporodik beleikben az emésztetlen;477 
így gyakran hasmenésbe esnek a méhek már annak következtében 
is, ha virágpor készletük nincsen 473 vagy ha a mézharmatokból, tűle
velű fákról gyűjtött mézféléken,479 esetleg különféle méz-snrrogátumo- 
kon telelnek,430 különösen pedig, ha egyszersmind késő őszszel gyűj
tötték és be nem pecsételhették azokat, következőleg a téli párák 
reájuk csapódván, fel is hig'úluak, sőt talán meg is romolnak.441

8. Mindazok a családok, a melyek késő őszig hasítottak vagy tél 
végével korán kezdték meg azt, minden egyéb ok nélkül is hasmenésbe 
eshetnek413 és csaknem bizonyosan',1 ha virágporuk nem lévén, a táp
nyálat csupán mézből kényszerűitek előállítani.433 Végre

9. Többrendbeli tapasztalások tanúsítják, hogy erős átbűlés 
folytán az emésztetlen visszatár Lhátatlansa'ga igen hamar, néha nyom-

4.6 L. Dzierzon Bfreund 1855. 171 1. és Radonéit. Bzucht 1878. 281 1., Oettel: 
Klaus IV. Aufl. 311 1., Kleine B.Z. 1856.1461., ésBerlepsch: Die Biene III. Aufl.2161.

4.7 Már Kontor J. A mellekről II. 251 1. és Dzierzon B. Z. 1883. 27. 1.
478 L. Wurster : Vollst. Anlcitung etc. 1804.133—134 1., I) alatt és 157—1591., 

Morlot: Die Bzucht 174 1. és dr. Magerstcdt Dér prakt. Bvatcr III. 470 1.
479 L. Ehrenfels: Die Bzucht 1829. 81 I., Jahne : Monatsblatt 1841. 4 1., Dzier

zon B. Z. 1851. 58 1. és Bicnenfrd 1855. 170—171 1., úgy B. Z. 1865. 255 i. és 1875. 
242—243 1., Hoffmnnn B. Z. 1852. 144 1., Hanak B. Z. 1805. 285 1., Klipstein B.Z. 
1869. 67—68 L, Deichert B. Z. 1875. 241 1, Gravcnhorst Dér prakt. Imker III. Aufl. 
184 1., Rauscherifels B. Z. 1880. 151 1. és A magyar méh 1886. 34—36 1.

480 L. iWildmann Abhandl. v. Wart. d. B. 1769. 222—223 1., újabban Dzierzon 
B. Z. 1848. 76 1., Stcrn B. Z. 1846. 26 1., dr. Magerstedt: Dér prakt. Bvater III. Aufl. 
459 és 468 1., Klipstein B. Z. 1869. 68 I., Berlepsch Die Biene III. Aufl. 215 1. Vogel 
Die Hgbiene 1880. 218 1.

481 Ehrenfels Die Bzucht 1829. 83 t, Steril B. Z. 1847. 102-103 1. és Grimm 
ugyanott 170—171 1., Dzierzon mint 460 * alatt. Oettel Klaus IV. Aufl. 311 1., Hil- 
bert E. B. Z. 1877. 296 1.; ugyanezért gyakran kitör a hasmenés, ha az ősz igen 
korán és oly hideggel köszönt be, hogy a méhek még a nyár végével gyűjtött 
mézet sem pecsételhetik be, 1. Grimm mint föntebb és L. Huber: Die neue nützl. 
Bzucht X. Aufl. 172 -173 I,

488 L. Witzthum Monatsblatt 1840. 92 1., Grimm B. Z. 1847. 170—171 1., Dzier
zon B. Z. 1877. 18 1. és Berlepsch Die Biene III. Aufl. 217 1.

483 Dzierzon B, Z. 18j 7. 109-- 110 1. és Berlepsch mint 484 * alatt.



bán is bekövetkezik434 és — a mint tudjuk — elbocsájtják ürülékeiket 
az elkábűlt méhek is.484 485 *

Mindezekből levonhatjuk a tanulságot, mit kell tennünk, hogy 
a melleket megóvjuk a hasmenéstől; általában pedig igen megköny- 
nyebbíti a telelő méhek helyzetét és sokszor csakis az menti meg őket 
e bajtól, ha késő őszszel még egyszer-kétszer röpködhetnek és ürülé
keiktől megszabadíthatják magukat; ezt tehát nem csak hátráltatni 
káros volna, de szükség esetében elő is kell mozdítani.436

Ha pedig minden elővigyázat daczára kitörne a hasmenés, tar
tózkodjunk a kuruzsolástól; legjobb a méheket mérsékelt, (-j- 8—9 
R. fokot tartó) sötét helyiségbe állítani, a hol kijöhetnek lakásaikból 
és letévén ürülékeiket, békében maradnak mindaddig, mig az idő 
annyira enyhül, hogy kiröpűlvén, megszabadíthatják magukat alkal
matlan terheiktől.

A kuruzsolás csak árthat a méheknek, mert nem csak nyugtala- 
nításukkal, hanem egyszersmind a táplálkozás szerveinek újabb meg
terhelésével jár. ezeknek következtében pedig bele eshetnek a bajba 
oly családok is, a melyek különben egészségben várták volna be a 
tavaszt.487

Néha endemicus vagy járványos alakban lép fel a hasmenés ; 488 489 
ilyenkor rendszerint az egészségtelen élelem következménye az, mely
ből közösen gyűjtöttek a méhek, de oka lehet az is, hogy nyár végével 
bő legelőjük volt vagy pedig raboltak, a mézet azonban már nem 
bírták bepecsételni.480

1022_

484 jgy Dzierzon Bfreund 1855. 172 1., Lubieniecky B. Z. 1857. 1-10 1., Dönhoff 
B. Z. 1857. 210 L, Mehring B. Z. 1863. 168 1. és Berlepsch, a ki tapasztalta, hogy tél 
vége felé áthűlés következtében már 1 óra múlva kitört a hasmenés 1. Dic Biene 
III. Aull. 216 1.

483 L. II. 6 “ 1 *.
488 Legegyszerűbb módja ennek, ha alkalmas idővel egy kevés langyos 

mézet fecskendezünk a kaptárba.
485 Yogel: Die Honigbiene 1880. 218—219 1.
488 így 1840-ben egész Lausitzban oly rettenetesen pusztított á hasmenés, 

hogy a méheknek csaknem 2/5 része elveszett 1. Jalmé*jjjjpnatsblatt 1841. 1—5 1.,
hasonló eseteket 1. még Grimm B. Z. 1847. 170—1711., Hanak-B. Z. 1865, 284—2851.,
Kubacz B. Z. 1867. 187 1., Dér Sachsische Bvater Zittau (évsz. nélk.) 35—33 1. és 
valószínűleg ilyen volt az is, mely az 1868-iki tél végén oly nagy pusztítást tett 
a Banátusban 1. Weisz B. Z. 1868. 73 1.

489 B. Elirenfels Írja, hogy a tűlevelű fákról gyűjtött méztől 300 kaptárból 
álló méhészete esett hasmenésbe 1. Die Bzucht 1829. 81 1., hasonló eseteket kö
zölnek : Grimm B. Z. 1847. 170—171 1. és dr. Magerstedt: Dér prakt. Bvater III. 
Aufl. 469-470 1.
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Állítólag volna epidemicus, sőt ragadós hasmenés is,41'0 a mi 
azonban nem valószínű, mert a betegek között az állomány egy része 
és mindazok a családok, a melyek idejében kiürítkezhelíek, menten 
maradnak attól, különösen pedig, mert a hasmenésben kipusztultak 
hátrahagyott lakását, építményeit, sőt élelmi készleteit is — ha ugyan 
nem épen ezeknek romlása okozta a hajt, E- káros következmények 
nélkül használtathatjuk fel más családok által.401

8 .  A  m é h e k  r i t k á b b  é s  m é g  m i n d i g  b i z o n y t a l a n  
e r e d e t ű  b a j a i .

A föntebb ismertetett közönséges betegségeken kivűl vannak a 
méheknek más, ritkábban előforduló bajai is, melyeknek a gyakor
lattal foglalkozók kórképeikhez képest különféle neveket adtak, a 
nélkül azonban, hogy maguk a bajok és okaik hitelesen megállapít
tattak volna; ilyenek :

1. A kórságd93 Rég ismeretes,493 de ritkább baja a méheknek, 
mert a méhészeti írók nagyrésze tudomást sem vesz róla ; maga Ber- 
lepsch4’4 és Huber L. is 490 csak mások előadása után ismerik azt és

490 így Dzierzon Bienenfrd. 1855. 169 1. és Rationell Bzucht 1878. 281—282 1., 
dl’. Melicher B. Z. 1865. 285—286 1., dr. A Pollmann Die Hgbiene u. i. Zucht 97 1. 
és Wcygnndt: Kleine Bcitr. z. Ford. d. Bzucht Th. II. 1890. 100 1.

Dzierzon abból következteti ezt, bogy a hasmenés folytán elnéptelenedett 
családok más kaptárak népével megerősítve, néha ismét elnéptelenednek. Ez 
azonban épen nem bizonyít a baj ragadós természete mellett, mert nincs meg
állapítva, hogy miképen következett be az elnéptelenedés; nincs tehát kizárva, 
sőt a legvalószínűbb, bogy az idegen méhek elhagyták a bűzös kaptárt 1. Stöhr 
B. Z. 1845. 86 L, a mi — mint tudjuk — oka lehet az egész család kiköltözésének 
isi. X. D. 1-1. 3348 *.

493 L. Kanak B. Z. 1865. 284—285 1.
493 Némelyek veszettségnek vagy méhdühnek, így Iíühne F. Méhészeti 

Káté 1882. 29 és 38 1., nevezik e bajt; minthogy azonban a veszettséghez épen nem 
hasonló az, a méhdiih pedig kétértelmű is. helyesebben nevezhetjük azt kór
ságnak.

493 L. már: Ducarne de Blangy: Gazett. salut. 1766. 13 és Neue Auszüge a. 
d. besten auslandí Wochen u. Monatsschr. ferf. M. 1766. IV. 59—611. J. G. Glcditsch : 
Mannigfaltigkeiten 1770. vol. I. 292—235 1. Abhandl. u. Erfahr. d. frank ph. ök. 
Bgesellsch. 1772. 286 1., J. G. Krflnitz: Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucht 1774. 
320 1., Pösel: Gründl. u. Vollst. Unterr. f. Bzucht 1784. 97—98 L, J. Riem: Dauer- 
hafte Bzucht 1795. 252 1., Wurster: Vollst. Anleitg. etc. 1804.179—181 1. Erdmann 
Hülfreich’s Anweisung z. Bzucht 1804. 212 1. és J. V. Sickler Die Bzucht Th. II. 
1809. 226 1.

194 Dic Biene III, Auil. 239 1.
493 Die neue nützl. Bzucht X. Auil. 180 1. A Bztgban először van róla szó 

1849, 165 1. és 1850. 22 1.
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én sem tapasztaltam soha, bár irodalmunk tanúsága szerint nálunk 
sem idegen.496 *

Dzierzon szerint — a kinél több Ízben felmerült és nagy pusztí
tásokat is tett az — a kórság által meglepett méhek leszédfílve hulla
nak alá a tömegből és vagy már annak talaján vagy kimászva, a kaptár 
előtt, rövid vergődés után — mi közben úgylátszik, nagy belső fájdal
makat szenvednek — leszámolnak az élettel.

A baj felléphet ugyan az év melegebb szakában bár mikor, több
nyire azonban a gyümölcsfák virágzásának vége felé, — midőn a vad
berkenye virít — április végével vagy május elején szokott jelentkezni; 
néha szelídebb, máskor pusztítóbb alakban, de mindég a fiatalabb 
méheket támadja meg és a mint Dzierzon írja, 1836-ban Sziléziában és 
annak szomszédságában úgyszólván az összes fiatal méheket kiölte.407

A kik saját tapasztalásukból ismerik a kórságot — Dzierzonual 
egyetemben — a mérges méznek tulajdonítják azt, a mit vagy bizo
nyos mérges növényekről, nevezetesen a Narcissus pseudonarcissus, 
a pompás nőszirom (Iris germanica) a sisakvirág (Aconitum la urna 
a büdös hunyor (Helleborus foetidus) 498 és a vadberkenyéről 499 avagy 
pedig légköri befolyások következtében megromlott nektárból, esetleg, 
mint rablók, élesztővel vagy mérgekkel vegyílell mézből szedtek 
fel a méhek.600

Ha azonban meg is engednénk, hogy akár maga a természet, akár 
roszakaratú emberek ily nagyban megmérgezhetnék a méheket, mint
hogy gyűjteni rabolni az idősebbek szoktak: érthetetlen volna, miért 
pusztáinak el épen a fiatalok és miért nem jár együtt a kórság a keltés
rothadás 2 vagy 3 alaLl ismertetett alakjával, a melyek — mint tud
juk— szintén az egészségtelen mézzel való táplálkozás következményei.

Valószínűbb ennél, hogy a már készletben fekvő eledelfélékben, 
különösen a virágporban keletkeznek oly valami elváltozások,a melyek 
kártékonyán hatnak a legtöbb plasticus táplálékot fogyasztó fiatal 
méhek szervezetére és ezek okozzák a kórságot; 601 ezzel összeegyez-

496 L. Szuhányi J. Szorg, méhész. 50—51 1,, Kontor J. A mellekről II. 258 1., 
Káló P. A méhtartás m. 347 1., Scholtisz B. Z. 1849. 165 1. szerint a Szepességben 
csaknem évente igen nagy pusztítást tesz.

491 L. Bfreund 1855. 177 1., Rationell Bzucht 1878?<8S&1. és B. Z. 1886. 2 1.
498 Dr. Magerstedt: Dér prakt. Bvater III. Aufl. 474 I.
499 Dzierzon B. Z. 1871. 46 1. és Neumann B. Z. 1888. 150 1.
800 Már Wurster: Vollst. Anteitg'. etc. 1804. 179—181 1., Christ Anweisung 

z. Bzucht 1809. 320 1., Szuhányi J. és Kontor J. mint 496 * alatti Grimm B. Z. 1850. 
22 1., Hofmann B. Z. 1856. 141 I., Freund B. Z. 1865. 151 1., Dzierzon Rationell 
Bzucht 1878. 289—290 1. és L. Huber Die neue ntitzl. Bzucht X. Aufl. 38 1.

591 így Hilbert E. B. Z. 1874. 258—259 1. és 1867 149—150 I.
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telhető Dzierzonnak az a tapasztalása is, hogy a hol ebben az időtáj
ban a repczét látogatják és egészséges táplálékot gyűjthetnek a méhek, 
nem szokott a baj mutatkozni.'02

Ugyan e mellett tanúskodnak az újabb górcső vés vizsgálódások 
is, a mennyiben a kórság symptomái között elhalt méhek testében 
bizonyos penészgombafélék találtattak, a melyek valószínűleg a virág
porban tenyésznek és ha a méhek szervezetébe jutnak, okai lehetnek 
a halálnak is,503 mire nézve alább — az alsóbb rendű gombafélék rom
bolásai sorában — még vissza fogunk e bajra térni.504

Úgy látszik azonban, hogy az írók közül többen összetévesztik 
e bajt a keltést ápoló fiatal méheknek azzal az állapotával, midőn nem 
bírvánkiürítkezni, hasonló symptomák között halnak e l;505 némelyek 
pedig egy egészen különböző méhbetegséggel is, a melylyel mi

2. M ájusi vész néven fogunk megismerkedni.600
E baj csak anyiban hasonló az elébbihez, hogy szintén április 

végével vagy május elején szokott fellépni, határozottan különbözik 
azonban tőle abban, hogy az idősebb méheket támadja meg.

A májusi vész már meglátogatta az én méheimet is, szólhatok 
tehát róla saját tapasztalásom alapján.

A bajt kezdetében nehéz észrevenni, többnyire csakis akkor vonja 
magára figyelmünket, midőn egyes kaptárak feltűnően néptelenedni 
kezdenek, az elveszett méheknek azonban a közvetetten közelben 
nyoma nincsen; ily kaptárak alatt ugyan rendszerint sok a halott is, 
de nem annyi, hogy számuk az elnéptelenedésnek megfelelne; csak ha 
a méhek járását nagyobb figyelemmel kísérjük, fogjuk észrevenni, 
hogy jóval többen röpülnek ki, mint a mennyien visszatérnek, a pusz- 
túlás tehát a szabadban éri őket.607

Ennyit már az első megfigyelések nyomán én is megállapítottam, 
azt hittem azonban, hogy a méhek elfázás következtében maradóznak 
e l ; ámde a fogyatkozás az idő melegebbre fordultával is egyre tartott 
és figyelmesebben nézvén a kiröpülő méhek után, észrevettem, hogy

JOi Rationell Bzucht 1878. 290 1.
L. B. Z. 1881. 6—8 1.

504 L. XIV. 2. 3a *.
Mí L. Busch B. Z. 1847. 6—7 1, és Die Hgbiene 255 1., Hilbert E. mint 301 * 

alatt és J. G. Kánitz Honig u. Schwarm Bzucht V. Aufl. 101—108 1.
jós így Gerasch B. Z. 1874. 259—260 1., dr. A. Pollman Die Hgbiene u. i. 

Zucht 96—97 1., N. P. Kunnen: Handb. d. rat. Bzucht 1889. 81—82 1. és G. Dathe’s 
Lehrbuch d. Bzucht IV. Aufl. 322—323 1.

5t'7 Hasonló pusztulás mutatkozik azoknál a kaptáraknái, a melyek túl
nyomóan idősebb méhekkel teleltek be, a mivel könnyen össze is téveszthető a 
májusi vész.



néhány ölnyi távolságban lehullanak és elbágyadva mászkálnak a föl
dön, míg görcsös vonaglások között meghalnak.

A halottak alteste duzzadt, beleik vizenyős bélsárral vannak meg
telve, — mintha csak élesztővel kevert vagy erjedő mézet ettek volna — 
kívülről azonban semmi feltűnő elváltozás nem mutatkozik rajtuk.

Hilbert E. azt tartja, hogy a májusi vész tulajdonkép dugulás, 
a mibe annak következtében esnek a méhek, hogy nem bírván virág
porkészlettel, a fiasítás élelmezése mellett megerőltetik magukat/03 a 
mi azonban már csak azért is kétes, mert a baj oly időszakban szo
kott kitörni, midőn virágporban hiány nincsen és az idősebb méheket 
lepi meg, a melyek nem igen foglalkoznak a fiasítás élelmezésével.

Valószínűbb az a nézet, hogy a bajnak oka a téli nedvesség reá 
csapódása következtében megromlott, erjedésnek vagy felbomlásnak 
indűlt méz ; 009 nevezetesen e mellett látszik tanúskodni az is, hogy a 
baj többnyire oly családoknál következik be, a melyek igen sok pecsé- 
teletlen mézzel teleltek; 310 általános alakban pedig akkor merül fel, 
ha az ősz hirtelen nagyobb hideggel köszönt be s a későn gyűjtött 
mézet be nem pecsételhetik a méhek.

Hogy pedig a megbetegedés nem kora tavaszszal, hanem csak 
később, májusban következik be, természetes oka az, hogy a méhek 
mindaddig tartózkodnak a megromlott méz felhasználásától, míg csak 
jól fel nem szaporodnak és akár a fiasítás terjeszkedése, akár a gyűj
tött friss méz elhelyezése tekintetéből i nem kényszerűinek a sejtek 
kiürítésére.511

Dzierzon szerint kitörhet a baj akkor is, ha a virágok gazdagabb 
mézelése alkalmával nehány napi alkalmatlan idő áll be és a méhek 
fel nem szedhetik a képződött nektárt, a mi időközben erjedésnek vagy 
felbomlásnak indul s ha pár nap múlva, javulván az idő, gyűjteni kez
denek a méhek, megbetegesznek és a májusi vész symptomai között 
halnak el.513

ÍOa B. Z. 1874. 258—259 1., ugyanígy A. Alphonsus, csupán azzal a különb
séggel, hogy a dugulást inkább a rósz időnek tulajdonítja, 1. Ungarische Biene 
1892. 145—146 1.

509 így Hoffniann B. Z. 1856. 140—141 1. Hogy a peísételetlen mél tavaszszal 
gyakran erjedésnek indul, meggyőződhetünk róla, ha a melegebb idők bekövet
keztével, különösen a kaptár hátsó részében levő mézes lépeket megvizsgáljuk, 
mert a pecsételetlen sejtekben sokszor tajték van a méz felületén, sőt néha ki 
is csordul az a sejtekből; színe zavaros, íze savanykás, néha csípős vagy poshadt, 
szóval, az erjedés vagy feloszlás külső jelei mutatkoznak rajta.

110 L. Hilbert E.-nél is ennek következtében tört ki a baj 1. mint 508 * alatt.
911 L. J. G, Kanitz: Honig u. Sclrwarm Bzuclit V. Auíl. 104—105 1.
819 B. Z. 1873. 26 1.
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Hogy a májusi vész tulajdonkép eléliezés volna,613 arról szó sem 
lehet, mert a benne szenvedő' méheknek sokszor nagy mézkészletük 
van ; de különbözők a két baj küljelei is, a mennyiben a májusi vész 
rendszerint nem csupán 1—2 családnál jelentkezik 513 514 s az elpusztult 
méheknek nyoma sincs a közelben, míg az eléhezett méhek a minL 
kimásznak lakásukból, azonnal lehullanak és ugyanott vesznek el.

Mennyiben felel meg a valóságnak az, hogy a májusi vészt is bizo
nyos mikroskopicus gombafélék okozzák,515 ahhoz nem szólhatok, 
mert a közelmúltban nem mutatkozott nálam a b a j; épen nem lehe
tetlen azonban, hogy a méhek pusztulását mégis alsóbbrendű, de nem 
penész, hanem erjesztő gombák okozzák, a melyek iszonyú mennyi
ségben tenyésznek az erjedő'mézben.

Ha következtetésünk helyes, úgy elkerülhető volna a baj, ha a 
méheknek télre nagyobb mennyiségű pecsételetlen mézet nem hagyunk 
vagy, ha a mi abból megmaradt, tavaszszal elszedjük és valóban, a 
mióta ezt teszem, a májusi vész elkerülte méheimet.

Ezeken kívül
3. Többrendbeli baja ismeretes a méheknek, a melyeket közös 

kórképük után — a mennyiben a betegek nem bírnak szárnyakra 
kelni — lan ka d ts ágim k,r°l elb Agya dás n a k 517 (Ermatlung),518 nem  
röpülhetésnek  vagy m ászká lásnak  (Flugunfahigkeit, Fussgangerei, 
Sandlauferei) neveztek el,518 * bár a bajok egyéb kórjeleikre, bekövet
kezésük időszakára és valószínűleg okaikra, sőt természetükre nézve 
is különbözők.

E bajoknak egyik és úgylátszik legrégebben ismeretes alakja 
nagyobb szárazság alkalmával,BS0 nyár elején — a bársfavirágzás idő
szakában — szokoll bekövetkezni,521 míg ha az idő esős, vagy épen

513 így Lieb H. B. Z. 1859. 172—173 1., Kleine: Die Biene u. i. Zucht TI. Aufl. 
70 L és dr. A Pollmann B. Z. 1874. 259 1.

514 L. Gertisch B. Z. 1874. 260 1.
515 Aulert B. Z. 1881. 6—7 1.
516 Szuliányi J. Szorg. méhész 50 1.
517 Kató P. A méhtastás ni. 343 1.
513 J. G. Krünitz : Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucht 1774. 224—226 1.
510 L. Neidhart: Prakt. vollst. Auszug etc. 1774. 158—161 1., újabban Ber- 

lepsch Die Biene III. Aufl. 139—141 1., Vogel: Die Hgbiene 1880.300 1. és G. Dathe’s 
Lelirbuch d. Bzucht IV. Aufl. 322 1.

310 Már Aristoteles tudta, hogy szárazságban legtöbbet betegeskednek a 
méhek 1. Hist animal. L. VIII. C. 27. 1037 1., ugyanígy Abhandl. u. Erfahr. d. frank, 
pb. ők. Bgesellsch. 1770. 119—122 1.

731 Ezen az alapon keletkezett az a tévedés is, hogy a hársfa virága a lilé
iteknek veszedelmes 1. Columella De re rust. L. IX. C. 4. 7051, úgy Journal
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nem, vagy legalább észrevehetőleg nem jelentkezik ; tartama bizony
talan, nehány napi esőre azonban rendszerint megszűnik, de ha szá
razra fordul az idő, újból megkezdi pusztításait6-2 és eltarthat szep
tember végéig is.633

Leginkább ki vannak téve e bajnak a gyűjtőméhek I a betegek 
reggelenként sietve hagyják el lakásaikat, mintha menekülnének, szár
nyakra kelni azonban nem bírnak, hanem lehullván a földre, ide-oda 
szaladgálnak s ha a méhes közelében apró gödrök vannak, ezekben 
szoktak összegyűlni.

Külsőleg semmi jele sem mutatkozik rajtuk a bajnak, ha azonban 
felbonczoljuk őket, mézgyomrukban éles, savanyítás nedvet találunk, 
míg az utógyomor és belek egészen normális állapotban, inkább üre
sen, mint túlterhelve vannak.

Legcharacteristicusabb ismertető jele azonban a hajnalt az, hogy 
esténként kellemetlen, bűzös szag tolul ki a kaptárból, mintha csak 
keltésroihadásban szenvednének a méhek.534

E baj oka mindeddig megállapítva nincsen; a régiek a hársfa 
virágját gyanúsították,636 a mi azonban ma már szóba sem jöhet; az 
újabb nézetek, nevezetesen Berlepsch szerint a búzavirágról (Centau- 
rea cyanus) gyűjtött méztől kapják azt a méhek :5:0 Schwieder tanító 
ellenben a fokhagymafélék vadon tenyésző fajairól vagy a magra ter
melt fokhagyma virágairól,637 Klausmeyer pedig a mézharmatokból 
származó egészségtelen méznek tulajdonítja a bajt.i33

Ezek közül legkevésbbé valószínű Berlepsch nézete, n w i a búza
virágról néha sokat gyűjtenek a méhek-,’ a nélkül, hogy megbeteged
nének, de érthetetlen volna az is, hogy honnét származik a bajt kísérő 
sajátságos bűz.

A mézharmatokból gyűjtött mézről azonban már mi is tudjuk, 
hogy különféle bajoknak lehet okozója ; minthogy pedig sokszor állati 
eredetű, talán az sem lehetetlen, hogy a bűz az állati anyagok felbom
lásából származik.

oeconom. 1765. 466 1., „Fleur de tilleut pernicieuse aux abeilles“ és I). L. L. Ab- 
handl. über Bkenntnis u. Bzueht 98—99 1,

538 L. Brüning B. Z. 1846. 109 ].-, L. Huber B. Z*l$[l. 23 I. és Berlepsch Die 
Biene III. Aufl. 240 1. ;

633 Klausmeyer B. Z. 1887. 77—78 1.
524 Berlepsch mint 533 * alatt.
526 L. mint 521 * alatt.
526 Mint523 * alatt.
537 B. Z. 1862. 119 1. A fokhagyma vad fajaiból nálunk honosak az Album 

ílavum, a. oleraceum, a rotundum és a sphaeroceplialum.
628 B. Z. 1887. 77-781., ugyanígy Warnken B. Z. 1887. 222 1,



Legvalószínűbb pedig az, hogy a betegség a fokhagymafélékről 
származó méz következménye, mert nem csak egyidejűleg lép fel 
azoknak virágzásával, hanem a méhek gyomrában találtató csípős 
nedv és a bűz is, mely a bajt kísérni szokta, e mellett tanúskodik/3

Bizonyos azonban csak az, hogy a bajt attól a méztől kapják a 
méhek, a melyet épen gyűjtenek, mert csak így érthető, hogy a közbe 
lépő és a virágokban levő czukros nedveket elmosó vagy felhígító esők 
megszűntetik azt.

Ehhez hasonló bajt észlelt Huber L. a syriai pamutnövény 
(Asclepias svriaca) virágzása alkalmával és egyenest ennek is tulajdo
nítja azt, mert mióta e növényt elpusztította, a baj sem mutatkozott 
nála; 4  úgylátszik tehát, hogy nem is csupán egy virág nektárától 
kaphatják e bajt a méhek.

A másik, hasonló a lkban  nyilvánuló betegséget Berlepsch külön
böztette meg, a kinek méhészetében 1863. és 1884-ben a repczevirágzás 
alkalmával lépett fel az és oly nagy pusztítást tett, hogy az elhullott 
méheket seprűvel kellett a méhes elől eltakarítani.

Leírása szerint a megbetegedett, többnyire idősebb méhek, — 
épen úgy, mint az előbbi hasonló bajban — rohanva menekültek a 
kaptárból és a földre hullván, látszólag kimerülés vagy feléhezés követ
keztében vesztek el. Utógyomruk és beleikben nagy mennyiségű virág
por maradványok találtattak, mézgyomruk azonban üres volt, mintha 
csak éhen vesztek volna.

A baj 3—6 napig tartott és egyetlen méhészetet, sőt egyetlen kap
tárt sem kiméit m eg; 1861-ben pedig oly gonosz indulatú volt, hogy 
Gothában és környékén a méheknek legalább harmadrészét ra
gadta el."81

Ennyi az, a mit e bajról bizonyosan tudunk, a többi csak 
találgatás.

Dr. Pollmann a kórságot, májusi vészt és ezt a bajt is egy és 
ugyanazon betegségnek tartja,533 a mi azonban nem valószínű, mert a 
kórság a fiatal méheket támadja meg, a májusi vésznél pedig másminő 
a belek tartalma.

Dzierzon szintén ismeri e bajt és határozottan megkülönbözteti a 
kórságtól, az időjárásnak tulajdonítván azt, a mi ellen praeservativum 
nincsen, de ha erősek a méhek, kevésbbé sínylik meg a veszteségeket.533

ÍM Elismeri ezt Berlepsch is Die Biene III. Auíl. 240.
M0 Die neue niitzl. Bzuchl X. Auíl. 180 I.

Die Biene III. Auíl. 239 I. és Freund B. Z. 1865. 151 I.
531 Die Hgbiene u. i. Zucht 96-97 1.
333 Rationell Bzuchl 1878. 290—291 1.
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Némelyek a repcsényről (Raphanus raphanistrumB* vagy a 
szerb tövisről (Xanthium spinosum) gyűjtött mézet gyanimtjál®3' az 
utóbbit azonban bizonyára alaptalanul, mert később, julius-augusz- 
tusban virít; mások pedig eléhezésnek tartják a ba jt53C és valóban, 
ha nem is épen eléhezés, alkalmasint a hiányos vagy egészségtelen 
eledelfélékkel való táplálkozás következménye lesz a z ; talán épen a 
repczének, repcsénynek nektára, virágpora romlik meg és ezektől be
tegesznek meg a méhek, a mi, ha így van, egészséges eledelfélékkel 
elejéL lehetne annak venni.637

Hasonló méhbetegség lépett fel 1880-ban Hannoverben, Polzow 
környékén, csupán azzal a különbséggel, hogy a megbetegedett méhek 
nemcsak nem röpülhettek, de hangot sem bírtak adni.638

Mindezektől különbözik a nemröpülhetésnek az az alakja, mely 
a hajdina virágzása alkalmával szokott jelentkezni,536 mert ez a szabad
ban támad és múlékony lévén, közvetlenül nem is halálos.

Néha ugyanis a hajdináról megrakodott méhek nem bírnak 
szárnyra kelni, jóllehet a hőmérséklet -[-15 Rfokon vagy még maga
sabban áll, elfázásukra tehát gondolni sem lehet; órákig üldögélnek 
a virágokon vagy lehullanak a földre s ha az idő borús, vagy hideg, 
esős éjszakák következnek, ott is vesznek ; napfényen azonban ma
gukhoz térnek és szerencsésen haza menekülnek.540

E haj — úgy látszik — nem mindenütt hon os; nálunk nem szo
kott előfordúlni, míg Lüneburgban, sőt már déli Tirolban is igen 
gyakori.641

Minthogy a méhek tehetetlensége múlékony, a legtöbben csak 
kimerülésnek vagy megittasodúsnak tartják azt,542 a mi épen nem 
lehetetlen, ha a nektár sokáig fekszik és szeszes erjedésnek indúl a 
virágok helyűében. 634

634 Freud B. Z. 1865. 151—152 1.
535 Abend A. Méhészeti Lpk. 1882. 5 i  1.
536 így már SzuBnyi J. Szorg. méhész 50 1. és Lieb Helén is épen úgy írja 

le az eléhezett méhek gyomrát, beleit, a minők azok az ebben a bajban elhullott 
méheknél 1. B. Z. 1859. 172- 173 1.

531 így J. G. Ivanitz Honig u. Schwarmbzucht V.~Ajjíl..l05—106 1.
188 L. Friedr. Glatow és Lehzen: Bienenwirtsch. Centralblatt 1880.189—191 1.
830 Már Ehrenfels Die Bzucht 1829. 136 és 222—223 1.
540 Apis B. Z. 1877. 86 I., Dzierzon Rationell Bzucht 1878. 290 1., Berlepsch 

Die Biene III. Aufl. 241 1., Ilgen B. Z. 1882. 264—265 1. és ugyanott gí. Pfeil.
" L. Wulff B. Z. 1862. 130 I., Wetzler B. Z. 1864. 191 I. és Uhle B. Z. 1866. 

67—68 1.
542 így Apis B. Z. 1877. 86 1., Dzierzon és Ilgen, mint 540 * alatt, úgy Graven- 

horst: Dér prakt. Imker III. Aull. 112 1.

1 0 3 0
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Van azonban a bajnak egy másik, komolyabb, közvetetlenűl 
halálos kimenetelű alakja is ; ebben az alakban merült fel a baj Felső- 
Ausztriában és pedig nem is csupán egy ízben, hanem kevés időköz
zel kétszer, 18(‘)4. és 1867-ben, mindig az almafák virágzása alkalmával. 
Lefolyása abban különbözött az előbbiétől, hogy a megrakodott 
méhek felröpültek ugyan a virágokról, de hazatértükben — többnyire 
állomásuk előtt — elhullottak és el is vesztek, még pedig oly nagy 
mennyiségben, hogy a kaptáruk feltűnően elnéptelenedtek.MS

Végre: Ch. C. Wallbrecht, elvershauseni (Hannover) tanító méh- 
lcolcra néven egy igen kártékony és járványosnak látszó méhbeteg- 
ségről ad hírt, mely 1859. év tavaszán Hannover déli részében és a 
szomszédos tartományokban pusztított, nagy hézagokat ütve minde
nütt a méhek soraiban.

A tudósítás szerint már az előző nyáron bizonyos lehangoltsál 
mutatkozott a méheken, de azért jobbadán szerencsésen kiteleltek, a 
fűzek elvirágzása után azonban csaknem rögtönösen kiütött közöttük 
a kolerának nevezett betegség.

A méhek nem törődtek az élelemmel, csakhamar pedig elérő t- 
lenedve, részint a lakásban hullottak rakásra, részint kiröpülvén, rövid 
vergődés után a szabadban vesztek el; altestük fel volt puffadva, 
beleik pedig tele voltak vizenyős emésztetlennel, a mi valószínűleg 
oka volt haláluknak is, mert ezen kivűl semmi kórosjelet nem lehetett 
rajtuk észrevenni.

A betegség gyorsan terjedt és oly heveny volt, hogy a ma még 
egészséges családok holnap már felerészben, harmadnapra pedig úgy 
kipusztűltak, hogy sokszor csak 4—5 munkás maradt az anya mellett.

Husvéttól pünkösdig grassált járvány alakjában a baj Hannover
ben és azzal szomszédosán, sőt átcsapott Dániába is; néhol korábban, 
máshol későbben lépve fel; néhol mindent elpusztítva, máshol nagy terü
leteket, sőt a tőszomszédokat is átugorva, mig végét vetette a nyár.64*

Hogy miféle baj volt ez, azt természetesen meg nem mondhatjuk, 
maga Wallbrecht a selyembogaraknak muscardina név alatt ismere
tes bajához tartja azt hasonlónak ; 515 legvalószínűbb azonban, hogy 
nem volt az egyéb májusi vésznél, a mi, hogy ebben az esetben járvá
nyosán lépett fel, természetes oka lehetett az, hogy a méhek a meg
előző őszszcl igen gazdagon mézeltek.

343 L. Krennmayr B. Z. 1872. 185 1.
344 L. B. Z. 1860. 97—98 1. és Die Bieneirwirtschaft II. Aufl. 85—87 1.
343 Mint 343 344 * alatt. A selyembogaraknak ezt a ragadósbetegségétegy alsóbb

rendű elősdi gombaféle, a Botrytis Bassiana okozza, mely bennük tenyészik és 
menthetetlenül feldúlja szervezetüket.

66*



1G32

Nem mondjuk, hogy ezeken kivűl más bajai nincsenek a mellek
nek, de annyi bizonyos, hogy az írók által sok, más néven nevezett be
tegség, ezeknek valamelyikére visszavezethető. így, a Grüvel által 
méhpestisnek nevezett betegség,643 a leírás után ítélve, bizonyosan 
hasmenés volt, a mi víz vagy levegő hiányában fejlődött k i ; az a baj 
pedig, a melyet Kirby és Spence szédülésnek neveznek,647 vagy kórság 
vagy májusi vész volt és az úgynevezett keringősség 546 * 548 549 * vagy kerge
kór64" sem lehet egyéb baj.

A Neumann J. által ismertetett névtelen baj560 — mint már a Bztg 
szerkesztősége megjegyezte — kórság vo lt; 551 552 a Texasban fellépett 
állítólagos új méhbetegség pedig 553 azonosnak látszik a nemröpül- 
hetésnek második, Berlepsch által megkülönböztetett alakjával.

Mit kell értenünk a Ravazdi András által métely, záporosság, 
himlő, megvakulás és megvetés néven nevezett méhbetegségek alatt,563 
azt csak ő maga tudná — ha ugyan tudná — megmondani.

546 Brandenburg. Bienenkunst 1761. 352—354 1.
í47 Einleitung i. d. Entomologie Bd. IV. 208 1.
548 Szuhányi J. Szorg. méhész 51 1.
549 Nagy Zsigmond A magyar méh 1877. 116 1. és a méhészet rövid vázlata 

1882. 18 1. Nagy Zs. szerint e bajt vízhiányában kapnák a méhek, és hogy a víz
hiány a melegebb tartományokban, nevezetesen már Olaszországban is nagy 
pusztulásnak lehet oka, az kétségbevonhatatlan, 1. Baldenstcin B. Z. 1862. 238 1.; 
hazánkban azonban ilyesmi legfölebb a déli részekben és csak különös helyi 
viszonyok között merülhet fel, mert a méhek úgyszólván mindenütt találnak 
annyi vizet, a mennyire szükségük van.

B. Z. 1888. 149—150 1.
861 Ugyanott * alatt.
552 American Bee-Journal 1891. old. 15.
.ns3 Méh tolmács 94—99 1.



X IV . F E J E Z E T .

AZ ALSÓBBRENDŰ GOMBAFÉLÉK A MÉHEK 
VILÁGÁBAN.

1 .  T e r m é s z e t r a j z i  r é s z .

A közéletben ismeretes gombákon kivid a tudományos növény
tan temérdek növényfélét ismer e néven, a melyek legnagyobb rész
ben oly parányiak, hogy csak erős nagyítással láthatók ; de tenyésze
tükre és szaporodásuk módjára is több tekintetben különböznek a 
közönséges gombaféléktől, mire nézve megkülönböztetésül alsóbb
rendű gombáknak neveztetnek.

A gombák élettani tekintetből abban különböznek a zöld növé
nyektől, hogy a légkör szénsavát áthasonítani (assimilálni) képesek 
nem lévén, csak ott tenyészhetnek, a hol szénenytartalmű anyagokra 
találván, ezekből választhatják ki szükséges táplálékukat; általában 
pedig — tehát az alsóbbrendű gombák is — legbujábban tenyésznek 
ott. a hol szerves testek vannak felbomlásban.

Ezen kivűl a nedvesség és meleg legszükségesebb feltételei tenyé
szetüknek ; élenyes levegőre, légenytartalmú táplálékra nem mindnyá
juknak van szüksége,1 a világosságot pedig általában nélkülözhetik.

Rendszertani szempontból az alsóbbrendű gombák fejlődésükhöz

1 Liebig szerint a gombafélék tenyészetéhez nélkülözhetetlenek a légeny- 
félck; minthogy azonban az alsóbbrendű gombák között vannak olyanok is, a 
melyek tisztán szénenytartalmű anyagokban is jól tenyésznek, — ilyenek mindjárt 
az erjesztő gombák — az alsóbbrendű gombák e szabály alól kivételt képeznek.
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képest három csoportba osztatnak be, egyébként pedig nem csak 
alakjaikra, hanem életmódjuk, szaporodásuk és a talajra való hatá
saikra nézve is többé-kevésbbé különböznek egymástól.

A fejlődés legmagasabb fokán állanak
1. A penészgom bák  (Hypomyces v. Mucorinae).
E gombafélék többnyire már szabad szemmel is felismerhető 

fehér vagy barnás, szétágazó és rendetlenül összeszövődött fonalak
ból, úgynevezett myceliumokból állanak, ezek képezik a növény testét 
és táplálkozó (vegetatív) részét; szaporodásuk pedig különféleképen 
színezett parányi sejtek (spórák) útján történik, melyek majd a myce- 
liumok ágazatainak végein, az úgynevezett conidiumokban, majd saját 
rendeltetésű szervekben, spóratokokban (sporangia) képződnek és a 
kryptogam növények spóráinak módjára gyökereznek és fejlődnek 
új példányokká.

A penészgombák abban különböznek a többi, még alsóbbrendű 
gombaféléktől, hogy éleny nélkül nem tenyészhetnek, nem oly roha
mosan szaporodnak és a talajt, a melyen élődnek, lassabban rongálják, 
következőleg — bár szintén sok kárt tehetnek — nem oly veszedel
mesek, mint amazok.3

Ezekután következnek a fejlődés sorrendjében
2. A z erjesztő vagy sarjadzó gom bák  (saccbaromycH v. zymo- 

myces), a melyek kisebb-nagyobb, általában mégis csak górcső alatt 
látható gömbölyű, vagy tojásdad idomú színtelen növénysejteket 
képeznek és sarjadzás útján szaporodnak, vagyis felületükön parányi 
rügyekhez hasonló kinövések képződnek, a melyek kifejlődésrejutván, 
vagy leválnak az anyasejtről és önálló életetet kezdenek vagy pedig 
függve maradván rajta, tovább sarjadzanak úgy, hogy az egyszerű 
sejtből egész ágak keletkezhetnek.

E gombafélék — a melyekből a háztartásban ismeretes élesztő 
áll — csak a czukorneműek és azoknak nyers anyagát képező szén- 
hydrátokban, bő nedvesség és a melegnek kedvező foka mellett 
tenyésznek; a talajra való hatásuk pedig legnagyobb részben chemiai, 
a mennyiben az általuk elválasztott erjesztő anyag (fermentum) a nád- 
czukrotf déxtrint közvetetlenűl, a nyers keményítőt, mézgát és növényi 
sejtanyagokat pedig másodsorban szőllőczukorrá»41toztatja; 3 maguk 
a gombasejtek pedig élesztőképen hatnak, vagyis a szőllőczukrot 
eijedés útján szeszszé dolgozzák fel.4

3 L. bővebben: dr. R. Hartig: Lehrbuch dér Baumkrankheiten Berlin 1S82. 
2G—47 1. és dr. Rcbenhorst: Kryptogamenherbar für Schule u. Haus és ugyanaz 
Kiirsus dér Kryptogamenkuude f. Realschulen sowie z. Privatstudium.

3 Ez történik a gabona csírázásánál és a tészta kelésénél.
* Ez a bor, sör és általában a szeszes italfélék képződésénél.
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Az erjesztő gombák tehát, bár különben nem kártékonyak, sőt 
igen becses szolgálatokat tesznek az embernek, ott, a hol a szőllő- 
czukorfélék épségben tartása fontos, — mint a méheknél, — szintén 
károkat okozhatnak.

A fejlődés legalantasabb fokán állanak
3. A rothasztó vagy úgynevezett hasadó gom bák  (Schizomyces), 

ismertebb nevükön nevezve baktériumok.
A baktériumok kevés kivétellel színtelen növénysejtek, alakjuk 

azonban különböző és eddig 4 főtypusuk ismeretes, u. m .:
1. Gömb-idom (sphaerobakterium, coccus, mikrococcus),
2. pálczika, igazabban hosszűdad hengeralak (mikrobakterium, 

bacillus, clostridium, monas, comma),
3. fonál (desmobakterium, leptothrix, elágazásokkal cladothrix) és
4. csavar-idom (spirobakterium, spirillum, vibrio).
Szervezetüket tekintve, a baktériumok az organicus világnak

eddig ismeretes legegyszerűbb és legparányibb existentiái; rendszerint 
csak egy- egy sejtecskéből állanak és vagy szétszórva, vagy kisebb- 
nagyobb csoportokban, rajokban vannak együt, sőt össze is függhet
nek egymással, úgy, hogy gömbölyű vagy hosszúkás gyöngyszemekből 
álló fűzérek vagy lánczolatok alakjában jelennek meg.

A mi pedig parányiságukat illeti, erről alig lehet fogalmunk ; az 
eddig foganatosított mikrometricus mérések szerint átmérőik a 0002— 
0-0005 milliméter; köbméreteik pedig 000000250—00000000001 köb
milliméter között ingadoznak és minthogy tenyésző állapotban leg
súlyosabb alkotórészük a víz, ugyanennyi milligrammra tehető súlyuk 
is ; ha azonban beszáradnak, 30 billiónál is nagyobb számban, a leg
apróbbak 50 billióig mehetnek 1 grammra.6

Hogy e parányiságok csak erősen nagyítva láthatók, az termé
szetes ; a ki nem először lát baktériumokat, az ugyan már 600-as 
vonal =  360,000-es felületi nagyítással is felismeri a nagyobbakat, 
a legapróbbak azonban 1000-es vonal nagyítással is csak parányi 
pontocskáknak látszanak, sőt vannak oly parányiak, a melyek meg
festés nélkül nem is láthatók.

A mi által leghamarabb feltűnnek és más szervetlen testektől 
vagy élettelen organismusoktól legkönnyebben megkülönböztethetők, 
az. sajátságos, tánczoló mozgásuk, a mit vízben vagy más közömbös 
folyadékban mindaddig folytatnak, mig élet van bennök. 5

5 A vízzel megszivödott baktériumok 80°/o vizet tartalmaznak, mig a be- 
száradtakban alig tesz ki az 20 °/0-ot, 1. dr. Cl v. Nageli: Untersuchungen über 
nicdcrc Pilze, München u. Lcipzig 1882. 80—81 cs 94 1,
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E mozgásokból következtetve, nem csak P. A. Kirchner és 
Leenwenhoek, a kik mintegy 233 év előtt felfedezték azokat, ha
nem az újabb kor tudósai is állatoknak tartották a baktériumokat 
és mint ilyenek nyerték nevüket is, a mi azonban meg nem illeti őket, 
mert a legújabb vizsgálatok útján megállapíttatott, hogy a növény - 
országba és pedig az alsóbbrendű gombák osztályába tartoznak, saját
ságos mozgásaik pedig nem önkéntesek, hanem részint csillók útján,6 
részint pedig molecularis mozgás vagy külső hatások következtében 
történnek,7

A baktériumok két különböző állapotban tartják fönn magukat 
és pedig vagy valami erre alkalmas talajban vízzel megszívódva 
tenyésznek és szaporodnak, vagy beszáradván, szunnyadó állapotba 
esnek, mely minőségükben igen hasonlítanak más gombafélék nyugvó 
spóráihoz (Zygosporae), a mennyiben csak alkalmas talajba kell jut- 
niok, hogy újból tenyészni és szaporodni kezdjenek.

Rendes szaporodásuk bizonyos monérák módjára megoszlás 
útján történik; a kifejlett sejten ugyanis ízülethez hasonló bemet
szés keletkezik, melyben a sejt csakhamar kettéhasadva, megoszlik, 
innét nyerték újabb elnevezésüket.

Szaporodásuk másik kivételes módja az, hogy az anyasejt belse
jében kisebb-nagyobb számú, rendkívül parányi fióksejtek (mikro- 
coccus) képződnek, a melyek kifejlődvén és kiszabadulván, alkalmas 
talajban épen úgy tenyésznek és szaporodnak, mint a szunnyadó ala
kok vagy általában a gombafélék spórái.

Némelyek szerint ős vagy önnemződés (generatio aequivoca v. 
spontanea v. abiogenesis) útján is szaporodhatnának,8 a mi azonban 
mindeddig igazolva nincsen, sőt nagy tekintélyű mycologok nézete 
szerint nem is valószínű.”

Nincs is erre szükség, mert a baktériumok egyébként is valami 
rettenetesen — mértani haladványokban — szaporodnak; minthogy 
pedig fejlődésük igen rövid ideig, alig 1/ l óráig tart, a számítások oly 
szaporaságot tüntetnek ki, hogy megáll előtte az emberi ész.

Egyetlen sejt vagy spórából már 16 óra alatt 281,474,976,710,656

\ ;
6 Dr. Zopf Die Spaltpilze, Breslau 1883. 15—16
7 Dr. Nageli szerint közbejátszik e mozgásoknál a föld vonzása, a súrlódás, 

sőt a villamos vonzás és taszítás is, 1. Untersuchungen ti. niedere Pilze. Ober die 
Bewegungen Kleinster Körperchen 76—128 1.

8 L. Dr. Büchner L. Erő és anyag ford. Láng L. 1870. 62—64 1. és Térni. tud. 
társ. Közt. VI. köt. 131-132 1., valamint Hilbert E. B. Z. 1875. 298 1.

9 így Pasteur: Term. tud. társ. Közt. VI. köt. 349—3 0 1. és dr. Nageli: Mc- 
chanisch. Physiolog. Theorie dér Abstammungslehre 1884. 83 1,
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kifejlett baktérium keletkezhetik; 24 óra alatt pedig meghaladná a 
szaporulat a 4000 trilliót, sőt felmehetne 2000 cjuadrillióig; oly iszonyú 
mennyiségig, amelyet csak 28 számjegy fejezhet ki.1(1

A baktériumok valamint alakjaikra nézve, úgy a talajra való 
hatásaik tekintetében is igen különböznek egymástól; általában 
ugyan a feloszlás tényezőinek tekintetnek, vannak azonban közöttük 
egészen ártalmatlanok is, mig némelyek a legpusztítóbb bajoknak — 
lépfeue, kolera, diphteritis, tüdögümőkór — ok ozó i; vannak! a melyek 
csak az elhalt organicus testek maradványaiban tenyésznek (sapro- 
phytae), mások, mint élősdiek (parasitae) az élő testekre vannak ugyan 
útalva, de feltűnő kárt nem tesznek bennük; nagy részük azonban 
kórokozó (pathogen) természetű vagyis megtámadja az egészséges 
szervezetet; sőt vannak erjesztő (zymogen), festő anyagokat létrehozó 
(chromogen) és világító, phosphoreskáló (pliotogen) baktériumok is.

Tekintve a baktériumok szaporodásának roppant arányait, már 
elméleti úton is bizonyos, hogy meglepő eredményeket idézhetnek 
elő, a tapasztalások pedig tanúsítják, hogy rövid pár nap alatt a leg
erősebb organismust is feldúlhatják, mert a mellett, hogy a legszük
ségesebb nedveket elvonják, egyszersmind mérges termékeket 
úgynevezett ptomainokat — hoznak létre s ha minden körülmények 
között egyenlő arányokban szaporodnának, régen megsemmisítet
ték volna az egész szerves világot, a mi hogy nem történt, csak 
annak tulajdonítható, hogy szaporodásukhoz alkalmas talajra is szük
ség van.

Elegendő csak a vizel, vagy a szükséges hőmérsékletet elvonni 
tőlük, hogy szaporodásuk beszűnjék és ezzel — lia el sem is vesztik 
romboló erejüket — kártékonyságuk meg van bénítva.

Legbujábban tenyésznek és szaporodnak —j— 35 -38 Cfok meleg
ben, ha a vizet bőven tartalmazó közeg fehérnyefélékben sem szűköl
ködik, friss levegőre legnagyobb részüknek szüksége sincsen.10 11

A méhek lakásában uralkodó hőmérséklet tehát igen kedvező 
rájuk nézve, az álezák nedvei pedig különösen alkalmasak arra, hogy 
bennük buján tenyészszenek.

A baktériumok gyengéd szervezete után ítélve, azt kellene gon
dolnunk, hogy életerejük is valami csekély és a legkönnyebben elrom-

10 L. dr. A. Dodel-Port Illustr. Pflanzenleben 1881., úgy dr. HutyraF. Term. 
tudj társ. Közt. XXII. köt. 9 1.

11 Ez az oka, hogy a légmentesen elzárt testek is,ha a baktériumoktól men
tesítve — sterilizálva — nincsenek, feloszolnak, penész fazonban nem képződhetik 
bennök, mert a penészgombák élenyt is követelnek,



bolható organismusok ; a tapasztalások azonban, ellenkezőleg, arról 
tanúskodnak, hogy iszonyú hideget viselhetnek e l12 13 és I -  különösen 
szunnyadó állapotban — a bő igen magas fokának is ellentállanak ;13 
kedvező viszonyok között pedig évek hosszú során át életrevaló álla
potban maradhatnak.14

A forró száraz levegő vagy a hideg közönbös viz azonban nem 
kedvező reájuk és az egyikben úgy, mint a másikban, rövidebb idő 
alatt is elváltozásokat szenvednek ; a szeszfélék, savak és az úgyneve
zett antisepticumok 15 pedig úgyszólván röglönösen megölik őket, úgy, 
hogy már V2%~os cárból vagy salicylsavoldaL is elegendő, hogy a 
baktériumok tánczoló mozgásai megszűnjenek s a nyüzsgő életei 
halálos nyugalom váltsa fel.

Sokan az újabb kor productumainak tartják a baktériumokat, a 
mi azonban képzelődés, mert a mióta szerves testek vannak a világon, 
baktériumok is léteznek, csak hogy tökéletes górcső hiányában látha
tók nem voltak.

Dr. Zopf és Dr. W. Miller megállapították, hogy már az egyptomi 
múmiák fogairól leválasztott meszes képződményekben ugyanazok 
a baktériumok vannak, a melyek jelenleg is az ember szájában élőd
nek ; 16 sőt Ph. van Tiegliem már a kőszén korszakból származó tűle
velűek gyökereiben felismerte azokat a baktériumokat, a melyek a 
jelenkorban is a tűlevelűek gyökereiben tenyésznek.17

12 Kísérleti úton meg van állapítva, hogy a hasadó gombák — 87° hideget 
is kibírnak 1. Paál K. Term. tud. társ. Közt. XVIII. köt. 203. fűz. 310 I.

13 Pasteur szerint a baktériumok bizonyos alakjai csa k -j-105' hőségben 
pusztulnak el, 1. Term. tud. társ. Közi. VI. köt, 350 ]., de minden csirájokat még 
+  110 fok hőség sem írtja ki, 1. Paal K. mint *! * alatt.

Némelyek kiforrázták, mások ki is égették a keltésrothadás baktériumai
val inficiált kaptárukat, ennek daczára azonban újra kiütött bennük a baj, 1. 
Limberger B. Z. 1852. 156 1., Dzierzon Bfreund 1855. 147 1. és Rationell Bzucht 
1878. 287 L, úgy Obed B. Z. 1861. 83 a baktériumokat tehát a tűz sem pusztította 
ki teljesen.

14 Néhány év előtt olvastuk a lapokban, hogy Parisban egy ház lebontásá
nál, melyben 90 év előtt fekete himlő uralkodott, a munkával foglalkozó kőmé 
vesék közűi többen megkapták a bajt; a baktériumok tehát 90 évig tartották ma
gukat a falakban.

15 Antisepticus vagyis fertőtlenítő szereknek neveztetnek azok, a melyek 
az erjedést, feloszlást hátráltatják, a mennyiben megölik a gombacsirákat, ezek
nek száma jelenleg már igen felszaporodott, a leghasználatosabbak mégis a kén, 
chlor, úgyis mint chloroform, cárból, phoenol, thyniol, salycil, borsav, maró 
híganychlorid, felmangansavas káli slb.

16 Dr. Zopf Die Spaltpilze etc. 3 1.
17 Compt. rend, 1879. 29/XII. sz.
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Ezekben megismerkedvén természetrajzi tekintetből az alsóbb
rendű gombafélékkel, d lássuk minő bajokat okozhatnak azok a méhek 
világában.

2 .  A  p e n é s z k o r  ( m y c o s i s )  k ü l ö n b ö z ő  n e m e i .
Hogy bizonyos penészgombák a rovarokban tenyésznek és külön

féle — többnyire halálos kimenetelű — bajokat idéznek elő, rég tudva
levő dolog,111 a miről különben könnyen meg is győződhetünk.

Ősz felé ugyanis gyakori eset, hogy a legyek elhalva, mintegy oda 
tapadnak az ablaktáblákhoz, míg körülöttük homályos folt mutatko
zik az üvegen ; vizsgáljuk meg e foltokat nagyítóval és penészgomba 
myceliumok hálózatát fogjuk bennök felismerni, a melyek a légyből 
ágaznak ki, tehát benne is kell azoknak tenyészniük.

Dr. Leuckart fedezte fel — egészen váratlanéi — hogy a mellek
ben is tenyésznek penészgombafélék; 1856-ban ugyanis Kleine Gy. 
lüethorsti lelkésztől egy rendetlenül szaporító olasz anyáL kapván gór- 
csöves megvizsgálás czéljából, midőn a vizsgálat sora az emésztő 
gyomorra került, meglepetve látta, hogy abban temérdek penészgomba 
spóra van.

Nemsokáig kellett várnia, hogy nyomára jöjjön a spórák erede
tének is és meglepje a méhészvilágot egy érdekes felfedezéssel, mert 
csakhamar dr. Dönlioff is küldött neki nehány munkás méhet, hogy a 18 19

18 L. bővebben: dr. C. v. Nageli: Die Niederen Pilze u. ihr. Beziehungen zu 
den Infections Krankhciten. München 1877. és ugyanaz: Untersnchungen über 
niedere Pilze München u. Leipzig 1882. dr. J. Nüesch : Nckrobiose in morpholog. 
Bezichung betrachtet, Schaffhausen 1875., dr. W. Zopf Die Spaltpilze, Breslau 
18S3. népszerű modorban pedig dr. A. Dodel-Port Illustrirte Ptlanzenleben. Ge- 
meinverstandliche original Abhandlungen. Zürich 1881. I. Abhandlg. 1—58 1. 
Magyar nyelven : Klein Gy. Terin. tud. társ. Közi. X köt. 10-1 fűz. 130—145 1. és 
Hutyra F. Terin. tud. társ. Közi. 1890. XXI köt. 245 fűz. 1—16 és 216 fűz. 57—72 1.

19 Már a XVII- ik században észrevették, hogy bizonyos lepkék álczáiból, 
bábjaiból, darazsakból, hangyákból, cicadákból, bogarakból, pókokból stb. pe
nészfélék nőnek ki és megölik táplálékot adó gazdáikat; e penészgombafélék 
általában rovarölőknek (entomophtoráknak) neveztetnek.

Újabban Tulasnel Fries, Hallier, Martig, de Barry, Bail, Cohn, Brefeld, 
Zopf, Giard, stb. temérdek ily rovarölő gombát határoztak meg közelebbről, a 
melyek közül legyen azonban elegendő csak a Botrytis Bassiana és Tenella, 
Empusa, museae, Emp. culicis, Emp. grilli és Emp. radicans, az Isaria farmosa, 
Is. strigosa, Is. densa, Tarichiuin spaerospermum és Tar. megaspernnun néven 
ismereteseket megemlítenünk, mint a melyek egész nemzedékét semmisíthetik 
meg bizonjms rovaroknak 1. Lebert Wircliows Archív für Path. Anatomie 1857. 
Hallier B. Z. 1870. 122 1. és Die Plastiken dér niederen Pflanzen. Leipzig 1878., 
Schönfeld B. Z. 1871. 48—49 1. és Istvánffy Gy. Term. tud. társ. Közt, 1891. 266 fűz. 
514—524 1,
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beleikben találtató tojásdad idomú növénysejtek miféleségét — a melye
ken ő maga nem tudott eligazodni — meghatározza és dr. Leuckart 
most már nem csak e növénysejlekben ismerte ugyanazokat a spórá
kat, a melyeket elébb az anya gyomrában látott, hanem az emésztő 
gyomorban felfedezte egyszersmind a penészgomba szétágazó myce-

liumait, a melyeken 
itt-ott sporangiumok 
is voltak s ezzel hite
lesen megállapította, 
hogy a méhekben egy 
eddig ismeretlen pe
nészgomba tenyészik, 
a melyet Hoffmann 
gieszeni tanár Mucor 
melittophtorus, felfe
dezője nevéről pedig 
Oidium Leuckarli-nak 
keresztelt el.30

Dr. Leuckart szak- 
véleménye kezdet óta 
az volt, hogy ez az élős- 
di, mely már csak rop
pant szaporaságára 
való tekintetből sem 
lehet közöiibös, a ra
gadós bajok módjára 

terjed a méhek között,31 a mit igazoltak dr. Dönhoff kísérletei is, mert 
az oidium spóráival fertőzött méz élvezete következtében már 15 nap 
múlva nemcsak kifejlett myceliumok, hanem érett spórák is mutat
koztak a belekben; egy újabb kísérlet útján pedig kitűnt, hogy a penész
kórban szenvedő méhekkel vegyült egészséges rovarok is 10—13 nap 
alatt inficiálják magukat.20 21 22 23

Ugyancsak dr. Dönhoff további vizsgálódásai kiderítették, hogy 
a spórák áthatolnak a táplálkozás csatornájának szövetein és bele- 
vegyűlnek a rovar minden nedveibe, úgy, hóig ;végre egészen impreg-

20 L. Hedwigia Notizblatt fiir Kryptogamische SOutién 1857. 19 sz. 1 I l 
iig  I. és B. Z. 1857. 66—67 1.

21 L. B. Z. 1857. 67 1. és B. Z. 1859. 151 1.
22 L. B. Z. 1857. 199 1., dr. Dönhoff ágy magyarázza ezt, hogy a méhek köl

csönösen etetvén egymást, ezen az úton terjesztik maguk között a bajt, a mi a 
legvalószínűbb is.

L/
(f6. ábra.)

Oidium Leuckartii v. mucor melittophtorus.
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nálva vannak azokkal,23 következőleg belevegyűlnek a tápnyálba és 
ezzel beoltja magát a baj már az álczákba is.

Hogy e penészgomba valami különös symptomákban nyilvánuló 
betegséget okozna — bár a penészkor igen el van terjedve a méhek 
között24 — mindeddig senki sem tapasztalta ; 25 de, mert a táplálko
zást, emésztést hátráltatja, lehet oka sok oly bajnak, a melyeknél nem 
is gondolunk reá ; így, mint már Kleine tapasztalta, oka lehet annak, 
hogy az anya korlátozva van a szaporításban, vagy hogy a méhek 
nem bírják a hasítást megfelelőleg táplálni; oka lehet továbbá hasme
nés vagy dugulásnak is,28 különösen alapos okaink vannak e tekintet
ben a penészkórt gyanúsítani, ha e bajok kedvező telelés után vagy 
járványos alakban lépnek fel.

Általában pedig valószínű, hogy legyengíti, betegségekre dispo- 
nálja a méheket, a melyek gyakran el is pusztulnak és pedig ugyan
olyan kórjelek között, mint a milyenekben a bágyadtság vagy általá
ban a nem röpülhetésnek különböző alakjai nyilvánúlnak.27

A penészkórt tehát nem szabad ignorálni; hogy azonban miké
pen biztosíthatnánk ellenében a méheket, az még a felfedezendő dol
gok sorába tartozik.

Egy másik, az oidiumtól elágazásaiban és spóriáinak alakjában 
különböző nemét találta a penészgombáknak dr. Leuckart a keltés
rothadásban elhalt álczák hulláiban.

E penészgomba a zsírtestecskék között tenyészik és myceliumai 
a köztakarón átágazva, szövődnek össze a sejtekben, egészen kitöltve 
azokat a hullák körül, csaknem úgy, mint a muscardinában elpusztúlt 
selyemhernyóknál a Botrytis Bassiana.2í<

E gombaféle mindeddig sem meghatározva, sem behatóbban 
tanulmányozva nincsen, bizonyos csak az, hogy habár csírázó spórái 
gyakran már a megbetegedett, sőt néha a még egészségeseknek látszó 33 * 35

33 B. Z. 1858. 45 1., dr. Dönhoff szerint talán nincs is párja a természetben, 
hogy szerves testek csiráinak az állatok vérében és nedveiben való jelenléte vilá
gosabban kimutatható volna, mint a penészkőrban szenvedő méheknél az oidium 
spórái.

24 Dr. Dönhoff nyolez, e tekintetből átvizsgált méhészet közűi ötben találta 
a bajt elterjedve és pedig Dzierzon méhészetében csaknem általánosan 1. B. Z. 
1857. 210 1.

35 L. Dr. Dönhoff B. Z. 1857. 210 f, Dzierzon Rationell Bzucht 1878. 291 1. és 
Berlepsch Die Biene III. Aufl. 241—242 I.

26 L. Vogel Die Honigbiene 1880. 187 1.
”  Kaden B. Z. 1867. 142-143 1.
28 B. Z. 1860. 232—233 1.
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álczák vérében is feltalálhatok,39 nem okozója, sőt nem is rendes kísé
rője a ragadós kellésrothadásnak, mert sokszor nyoma sincs a rothadó 
hullákban.30

A penészgombáknak harmadik és úgylátszik legveszedelmesebb 
nemét dr. Bennemann és Hübner fedezték fel a méhekben.

Az anyagot Aulert, alt-pansowi tanító szolgáltatta, a ki nehány 
— nézete szerint kórságban elhalt — méhetküldött dr. Münter, greifs- 
waldi egyetemi növénykert igazgatónak megvizsgálás végett, ez pedig 
dr. Bennemann és Hübner természettudományi revisornak adta ki 
azokat.

A nyomban foganatosított vizsgálat alkalmával a potroh zsírtes- 
tecskéi között nagy mennyiségű penészgomba spórákat vettek észre 
csupán ; pár nap múlva azonban finom szürkés szálakból képződött

szövedék mutatkozott az altest 
felületén, mely a szőrözetüket 
vesztett méheknek is szürke színt 
kölcsönözött; górcső alatt e szür
kés fonalak myceliumoknak bizo- 
nyúltak, melyek az altest gyűrűi 
között útattörve maguknak, ágaz
tak ki a test belsejéből, sok he
lyütt sporangiumokkal, a melyek
ben már érett spórák is találtat
tak.

A felfedezők e penészgombát 
— mely azonban több változat
ban merült fel — Mucor mucedo- 
nak nevezték e l; de találtak mel
lette egy másik Mueor-félét is, a 

mely azonban pontosan meghatározható nem volt.81
Hasonló gombafélével inficiált méhek kerültek vizsgálat alá Plötz, 

greifswaldi méhészetéből is, csupán azzal a különbséggel, hogy ezek
ben a Mucor mucedo mellett Penicillium glaucum is találtatott.83

Ha azonban ebből kétségtelennek vehetnénk is, hogy az Aulert- 
nél felmerült eset nem egyetlen a maga nemében ■ az még egyáltalán 
nem bizonyos, hogy a kórság, májusi vész és a nem röpülhetés néven 
ismertetett bajoknak bizonyos alakjai mindnyáján Mucor következ-

ss Mint28 * alatt.
30 Mint 28 * alatt.
31 A mint az illetők vélik valami Chaetocladium-fcle lehetett.
33 L. B . Z. 1881. 7— 8 1.

(57. ábra.)

Mucor mucedo. a légcső, b mucor mucedo, c spóra, 
d  élesztő (sarjdzó) gomba, e chaetocladim-féle.
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tében fejlődnek ki, tehát tulajdonkép penészkórnak tekintendők, — 
a mint azt az újabb időben igen sokan elakarják magukkal hitetni — és 
pedig nem is csupán azért, mert ez mindeddig hitelesen megállapítva 
nincsen, hanem egyszersmind és különösen, mert a felsorolt bajok 
kórképei olyannyira különbözők, hogy azokat egyetlen okra vissza
vezetni nem is lehet.

Még az sem bizonyos, hogy váljon közvetetlen oka-e a halálnak 
a Mucor rnucedo vagy pedig csak közvetve idézi elő azt, a mennyiben 
dugúlást okoz és ebben pusztulnak el a méhek ; 33 annál helyesebbnek 
látszik pedig ez a nézet, mert — mint tudjuk — a friss hullákban csakis 
a Mucor spórái találtattak, a melyek dugúlást igen, de halált alig okoz
hattak ; a myceliumok rongálásai pedig csak pár nap nrúlva, a halot
takon következtek be, a mi a feloszlás megindultával egészen termé
szetes is.

Mindezek fölött a további vizsgálatok vannak hivatva dönteni; 
a mit addig is beismerünk, csak az, hogy a Mucor mucedó az ento- 
mophtorák közé tartozik, mert közvetve vagy közvetetlenűl megölheti 
a méheket.

Hogy hol és miképen inficiálják magukat penészgombákkal a 
méhek, az mindeddig megállapítva nincsen és meg sem is állapítható, 
mert az infectió különböző módon történhetik, bizonyára azonban 
leggyakrabban az eledelfélékkel, különösen pedig a romlásnak indúlt 
virágporral! a miben talán e gombafélék tenyészhetnek, sőt szaporod
hatnak is ; de megtörténhetik az infectió, midőn a megpenészesedett 
építményeket leőrlik, sőt a szabadban is akár a nektár,' akár a virág
por, akár — és pedig talán legkönnyebben — a penészt fogott méz
harmatok útján.

Az infectiónak ez utóbbi módjaitól természetesen lehetetlen meg
óvni a méheket, de mégis sokszor elejét vehetjük a bajnak, ha a kap
tárban romlásnak indult élelmi készleteket elszedjük és egészségesekkel 
pótoljuk, az elpenészesedett építményeket pedig — mint a használatra 
egyébként is alkalmatlanokat — kimetéljük.

Befejezésül legyen itt mellékesen megjegyezve, hogy valamikor, 
sőt még a közelmúltban is, gombaféléknek tartották, azokat a buzo
gány alakú növényképleteket is, a melyek néha 34 a gyűjtő méhek 
fején — különösen a csápok tövében — kisebb-nagyobb számban 38

38 Így Kanitz: Honig u, Schwarmbzucht V. Aufl. 101—100 1.
34 Wursternél 1783 és 1784-ben egy kaptár méhei legalább •/„ részben, — 

Vollst. Aliiéiig? 1804. 18i I. t) alatt, — Köhlernél pedig 1856-ban az összes méhek 
legalább V10 részben viselték e buzogányokat B. Z. 1856. 243 1.
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mutatkoznak 35 és a gyakorlattal foglalkozók által, mint valami külö
nös betegség termékei, koronának, bokrétának vagy szarvaknak nevez
tettek el.89

Mindezekről azonban ma már szó sem lehet, mert úgyszólván 
minden olvasott méhész tudja, hogy e képletek tulajdonkép bizonyos 
virágok, különösen a kosborfélék (Orchideáé)37 sajátságosán fejlődött 
hímszálai,— úgynevezett polliniák — a melyeknek szabadon álló végein 
buzogány idomú tömegben csoportoséinak a hímporsejtek, míg raga
dós töveikkel (rétinaculum glulinosum) a csésze fenekéhez kötve és 
külön fokba vannak zárva; 33 a virágot látogató rovarok izgatása 
következtében azonban felpattanván a tok, a kiszabadult polliniák oly 
szilárdul tapadnak töveikkel a rovar homlokára, mintha csak belőle 
nőttek volna ki; ha azonban megszáradnak, maguktól letöredeznek, 
semmi káros következményeket nem hagyva maguk után.89

^ffihrist szerint néha 48 ágazatban is l.Anweisung z. Bzuclit 1809.130—131 1.
86 így Abhandl. cl. überlausiiz Bgesellsch. 1770—71. 107 1., A. G. Schirah’s 

Walclbzucht v. ,T. G. Vogel 1774. 100—107 1., Toldy: Kurze Anleitg. etc. 142 1., 
SicklerDieBzuchtTh.il. 1809.227 1., újabban Niemandsfreund : Kurze Anleitg. 
38—39 1., Morlot Die Bzuclit 170 jL M. Beyer: Illustr. neust. Bfreund 1851. 85—86 1.. 
E. Lieber Kühn Die Bpllege 1853. 81 1., dr. Magerstedt: Dér prnkt. Bvater III. 
474—475 1., Kirsten Vollst. Wörterbuch 1858. 142—148 I. és igen sokan, müvének 
régibb kiadásában Dzierzon 1. Thcoric u. Prax. etc. 1849. 225 1., sőt — a mi szintén 
érthetetlen — maga Darwin is A fajok eredete I. köt 235 1. Némelyek a póru
sokban gyökeret vert hímporból keletkezetteknek tartották e buzogányokat, 
így Krünitz: Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzuclit 1774.321 ]., úgy Szuhányi .1. Szorg. 
méhész 50 1.; mások állati képződményeknek, így Kirby és Spence a csápok daga
natainak vélték azokat 1. Einleitg. i. d. Entoniolog'ie Bd. IV. 235 1., Clirist pedig 
véredényeket is akart bennök látni. Anweisung z. Bzuclit ‘ 30—131 1.

37 Ezek közűi Középeurópában leginkább el vannak terjedve a Ccphalan- 
thera grandiflora Bab. Cypripedinin calceolus L. Epipactis latifolia Sw. Epipact. 
palustris Sw. Ophris apifera Huds., Ophr. muscifcra Huds., Orchis mascnla L. 
Orchis niaculata L. Orcli. militaris L. Orch. Morio L. Orch. latifolia L. Listera 
Ovata R. Br. Spiranthes aestivalis Rich és Spirant. autnmnalis Rich.; ezeken ki- 
vfll íg5r vannak szervezve a Krepinfélék közűi a syriai pamutnövény (asclepias 
syriaca) és a méregölő Krepin Cynanchum vinectoxicum virágai.

38 Az Orchideák polliniáiról 1. bővebben Bischoff Klassischer Terminologie 
379 1. fig. 1257, magyar nyelven : A uövényország tankönyve dr. O, W. Tbomé 
után Borbás V. 1873. 248—250 1.

39 L. Schlechtendal: Frorieps Notizen Bd. X. 1839.*108 1.; szembeszökőleg 
azonban dr. Siebold bizonyította be, hogy miképen keletkeznek e bokréták, 
midőn többrendbeli rovarokat szabályos alakban díszített fel azokkal és így mu
tatta be őket Dzierzonnak 1. B. Z. 1852. 130—131 1. és Froriep’s Notizen Bd. XI. 
73 1., úgy dr. Alefeld B. Z. 1857. 32—33 1. és B. Z. 1800. 12—13 1. úgy dr. Kittel B. Z. 
1857. 31—32 1. Különben meggyőződhetünk erről közvetetlenűl is, mert ha az 
orchideák polliniáit magába záró tokokat bármivel, késhegygyei, gyufával, kör
münkkel stb. megérintjük, a tokok felpattannak és a következő pillanatban már 
a kés hegyén, gyufán, vagy körmünkön vannak megtapadva a polliniák,



1045

Hogy pedig az úgynevezett homlok- vagyliátvar — a miket hajda
nában szintén gombaféléknek tartottak — semmi más, mint a virágok 
zsíros, nyálkás váladékaival befenődöttszörözeten megtapadt virágpor, 
a mit nem bírván magukról lekefélni, néha huzamosabb ideig hordanak 
a méhek,10 azt legyen elegendő' csupán röviden megjegyeznünk.

3 .  A z  e r j e s z t ő  g o m b á k k a l  v a l ó  f e r t ő z ő d é s .

Az erjesztő gombákról tudjuk ugyan már, hogy erjedésnek in
díthatják a mézet, de megölhetik magukat a méheket is, mert tevé
kenységük megindul a gyomorban is s a kifejlett szénsavas gázak fel
puffasztják, néha meg is repesztilc a táplálkozás edényeit, ennek k ö 
vetkeztében pedig az erjesztő gombákkal inficiált méhek alteste 
felduzzad és rövid vergődés után kólika vagy székrekedés jelenségei 
között halnak meg-.11 * * * * *

Ha felbonczoljuk őket. gyomrukban,, beleikben ritkás, habos 
folyadékot találunk, a mi — ha a táplálkozás edényei felhasadtak — 
szét van folyva az egész altestben és az erjesztő gombákkal való in- 
fectionak csaknem bizonyos je le ; egészen bizonyos a dolog, ha a gór
cső alatt erjesztő gombák mutatkoznak a folyadékban.

De górcső nélkül is hamar kiderül a valóság, mert 12—36 óra 
alatt a sejtekbe letett mézen is az erjedés jelei kezdenek mutatkozni; 
felülete habos, néha ki is csordul a sejtekből és szétfolyik a talajon, 
a kaptárra csődítvén az idegen méheket, a melyek feltakarítják az 
erjedő mézet és inficiálják azzal saját családjukat is.

Ha e jeleket látjuk, sürgősen körül kell tekintenünk, hogy lionnét 
inficiálták magukat a méhek, és legtöbbnyire a szomszédos méhésze
tek valamelyikében fogjuk az élesztővel vegyített vagy erjedő mézet 
megtalálni,19 a m i— szükség' esetében az illetékes hatóság közbejöve
telével is eltávolítandó.

Ha azonban a baj általános, a mi szüret után — a borok sajto
lása alkalmával — vagy a méznek technikai feldolgozásával foglalkozó 
iparűzletek, gyárak közelében épen nem ritkaság, más módokhoz kell 
folyamodnunk, de ezekkel csak a gyakorlati részben fogunk meg
ismerkedni.

Bizonyosra vehetjük azonban, hogy a levegő útján is bejuthatnak

10 L. Dzierzon B. Z. 1846. 102 1., Stern B. Z. 1847. 144 1. és Vogel Die Ilonig-
biene 1880. 18 1.

41 L. Kirsten Vollst. Wörterbuch d. Bkunde u. Bzucht II. Aufl. 109—110, úgy
Geick B. Z. 1880. 205 1.

4! L. VIII. 6, és 301 *. úgy: AbhandI, u. Erlalir. d. Frank, ph, ők, Bgesellscli.
1770.51—52 1.

t7
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a méhek háztartásába az erjesztő gombák, mert néha erjedésnek in
dul egyik-másik kaptárban a méz, a nélkül, hogy másféle infectiőra 
gondolhatnánk; különösen nem rilkaság ez oly családoknál, a melyek 
sok pecsételetlen mézzel teleltek, a mi a rácsapódott téli nedvességgel 
felhígulván, az idő melegebbre fordultával igen hajlandó az eijedcsre. 
Az erjesztő gombák kártékonysága ellen tehát csak úgy biztosíthatjuk a 
méheket, ha egyszersmind télre nem hagyunk nekik sok pecsételetlen 
mézet, a maradékot pedig, — a mi ha az éléstár hátsó részében áll, 
mindég gyanús, — tavaszszal elszedj ük.

Mindezeknél és állalában legveszedelmesebbek

4. A  hasadó gombák,
mert — mint már tudjuk — ezek okozzák a ragadós keltésrothadást is.

A ragadós keltésrothadás baktériumai (Bacillus melittophtorus 
Cohn. v. Bacillus alvearis Sehönfeld) e csoport második typusához, 
a hengerded alakú baktériumokhoz, közelebbi meghatározással a 
bacillus félékhez tartoznak ; ízületük hossza átlag 3 5, átmérője pedig' 
08  p milliméter4S, hegyes, kúpidomú végekkel és parányi világos folt
tal a sarkaknál.

A tenyésztésükkel tett kísérletek tanúsága szerint magasabb hő
mérsékletet kívánnak - f - 16 C. foknál, mert ilyenben sem nem fejlőd
nek, sem nem szaporodnak;44 -j- 20 C. fokon azonban úgy fejlődésük, 
valamint szaporodásuk rohamos és a közeget, a melyben tenyésznek, 
bűzös, zöldesbarna nyálkává bontják fel, épen úgy, mint az inficiált 
álezákat.

Szaporodásuk kétféleképen, úgymint megoszlás és spórák vagyis 
mikrococcusok útján történik; a mikroeoccusok tojásdad alakúak, 
nagyobb átmérőjük 0'2, a kisebb pedig 04 u milliméter, a mi érthe
tővé teszi egyrészt rohamos szaporodásukat, másrészt pedig azt, hogy 
az infectiónak nehéz a nyomára jő n i ; egyéb tekintetben a többi 
pathogen baktériumok természetével bírnak.46

A baktériumok jelenlétéről ugyan csak górcső útján győződhe
tünk meg, de a hol a ragadós keltésrothadásnak előttünk már isme
retes symptomái mutatkoznak, különösen pedig, ha a baj beoltás útján 
tovább terjed, bizonyosra vehetjük, hogy a*méhek baktériumokkal 
vannak inficiálva. 48

48 (i vagyis mikromillimeter =  O'OOl milliméterrel.
44 Ebből érthető, miért szünetel a keltésrothadás télen, midőn a hőmérsék

let a telelő fürtben sem áll mindig IC C. fokon.
45 L. dr. F. Krnuse: Fortschriften dér Medizin red. v. dr. K. Friedlander 

1S8C. 2. sz.
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Minthogy önnemződés útján a baktériumok sem keletkezhetnek, 
arra nézve, hogy honnét kerülnek azok csirái, csak három vélemény
nek adhatunk helyet, ugyanis : vagy a levegőben kell állandóan tar- 
tózkodniok, mint dr. Preusz gondolta; vagy bizonyos talajviszonyok 
folytán miasmaticus úton keletkeznek; vagy pedig a contagiumok 
módjára tarják fönn magukat.40

Hogy az első feltevés tarthatatlan, kimutattatott már a Preusz- 
fele elmélet fölött lefolyt vitákban; a miasmaticus eredet sem való
színű, mert a talajvíz ingadozása— a mi a miasmák felszabadulásánál 
irányadó - -  a keltésrothadás keletkezésére semmi befolyással sem 
látszik bírn i; a mi tehát lehetséges, csak az, hogy a baktériumok úgy 
tartják fönn magukat, mint más contagiumok és pedig, mert néha oly 
helyeken is kiüt a baj, a hol messze távolban híre sincs annak: fel 
kell tennünk, hogy nemcsak a mellekben, hanem más rovarokban,47 
sőt talán mindennemű rothadó állati testben tenyészhetnek, követke
zőleg ezekből is átplántálhatják magukat a méhek re.43

Az infectiónál mindenesetre elsőrendű szerepet játszik a levegő, 
mely az ártalmatlan baktériumoknak miriadjait tartalmazza 49 és a

46 Talán nem lesz felesleges megjegyeznünk, hogy coutagiumokuak nevez
zük azokat a fertőző anyagokat, melyek a beteg szervezetben, mint kórtermékek 
keletkeznek és közvetetlen vagy közvetett átplántálás útján — de csakis így — 
terjesztik ugyanazt a bajt; míg a miasmák a mai felfogás szerint a beteg szerve
zettől függetlenül, rendszerint a talajban keletkeznek, — valószínűleg mint va
lami ismeretlen felbomlások termékei — de ha szerves testekbe jutnak, bizonyos 
bajokat idéznek elő, a melyek azonban érintkezés útján tovább nem terjednek.

41 Hogy a keltésrothadás baktériumai más rovarokba beoltva tenyésznek 
és hasonló jelenségeket idéznek elő, mint a méheknél már föntebb XIII. B. 6. 
41 * alatt láttuk.

48 Régi méhészeti munkákban 1. Nic. Jacobi Gründl. u. uützl, Unterriclit 
etc. 1611. 99 1., Colerus Oeconom rur. et domest 1645. P. I. L. XIII. 565 1., úgy M. 
C. Höfler’s Bzucht 1753. 174—175 1., fel van jegyezve, hogy egy bizonyos erdőben 
igen sok kutyát lőttek agyon az erdészek és hogy hulláik elhanto latlanul marad
ván, az erdőben tenyésző méhek legnagyobb részénél kitört a keltcsrothadás. 
Ebből jogosult a következtetés, hogy a keltésrothadás bacillusai más, rothadó 
állati maradványokban is tenyészhetnek és hogy a közelben fekvő dögöket nem 
alaptalanéi gyanúsítják a keltésrothadás terjesztésével 1. Die rechte Bkunst v. 
Nic. Jacob 1614. 302 1., Gemnützige Arbeiten d. Churf. Sachs. Bgesellsch. i. Ober- 
lausitz 1773. Bel. I. 246 1., újabban pedig Geilen B. Z. 1868. 257 1.

49 Hogy a levegőben temérdek baktérium van, arról meggyőződhetünk, 
ha egy kevés vérrel, búslével vagy tojás fehérével vegyített vizet teszünk ki a 
szabadba, mert már 48 óra múlva milliárd baktériumot találunk abban, a melyek, 
hogy csakugyan a levegőből kerültek bele, bizonyosra vehetjük abból is, hogy 
ha az edényt pamut dugóval elzárjuk, — feltéve, hogy sterilisálva volt — huza
mosabb idő múlva sem találunk a folyadékban baktériumokat.

67*
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melyben — ha nem is állandóan — esetleg jelen lehetnek a keltés
rothadás bacillusai vagy mikrococcusai is és ha igen, csak azokból 
a telepekbó'l kerülhetnek bele, a melyekben tenyésznek és szapo
rodnak.

Minthogy az elpárolgó nedvek szilárd testeket, — még ha oly 
parányiak is azok — nem ragadnak magukkal,611 a keltésrothadás 
baktériumai csak száraz úton, vagyis úgy juthatnak a levegőbe, ha a 
közegek, melyekben tenyésztek, beszáradván, elporlanak; az infec- 
tióra tehát alkalmasabb a száraz, mint a nedves idő.50 51

Ha ugyanis a baktériumok a levegő szárnyaira emelkedtek, nyitva 
áll előttük az út mindenhová, a hová csak maga a levegő behatolhat, 
és a melyek esetleg a méhek háztartásába jutnak, a mi pedig könnyen 
megtörténhetik, mert a kaptár légköre és a külső levegő között állandó 
a forgalom, közvetetlenűl is előidézhetik a keltésrothadást.

De megtelepedhetnek a baktériumok virágokon, mézharmatos 
fák levelein,52 vizekben, sőt a szabadban röpködő méheken is, az 
infectióra tehát minden nap igen sok az alkalom 53 és hogy a keltés
rothadás még sem mindennapi dolog, az csak úgy érthető, hogy ki
fejlődéséhez a ragályon kivűl alkalmas fogékony talaj is szükséges.

Ha a kaptár népes, erős, légköre sok hangyasavat tartalmaz, — a 
mi kitűnő antisepticum — 1—2 baktérium, a mennyi esetleg belejutott, 
könnyen el is pusztúlhat,51 különösen, ha nem a hasításon, hanem 
száraz és tenyészetükre nem alkalmas felületen telepesznek meg.

Másként állanak a dolgok ott, a hol a család gyenge, a méhek 
el vannak csigázva, különösen pedig, ha bármi okból sok elhalt hasí
tásuk van,65 vagy a nyílt hasításon telepszenek meg a baktériumok, 
esetleg az eledelfélékkel jutnak az álczák szervezetébe, mert így ked

50 Klein Gy. Term. tud. társ. Közt. X köt. 105 fűz. 182—183 1.
01 Ez az oka, hogy a keltésrothadás leginkább terjed nyáron.
°* L. Frey B. Z. 1880. 258 I.
53 Hoffmann B. Z. 1856. 64 1. és dr. Preusz B. Z. 1869. 169 1.
3< L. föntebb IX. 3. !!3 *.
35 így érthető, hogy a keltésrothadás szelidebb alakjai gyakran ragadóssá 

fajúinak 1. XIII. B. 6 401 * és dr. Preusz B. Z. 1871. 264 Ss.1872. 249—250 1., Dzierzon 
B. Z. 1871.461. és 1872. 50 1., Locher B. Z. 1872. 250-251 1. és Schönfeld B. Z. 
1878. 6 1. Hilbert E. látta a keltésrothadást kifejlődni abból az okból, hogy egy 
áthelyezett kaptár sokat vesztett népéből s ennek következtében elhűlt a hasítás 
1. B. Z. 1874. 264—265 h, másutt azért ütött ki, mert nem lévén a családban 
fiatal méhek, az idősebbek nem bírták a Hasítást megfelelőleg élelmezni 1. B. Z. 
1875. 296—298 1., több esetben pedig azért, mert a lefejezett hereiiasítást hamar
jában ki nem takaríthatták a méhek 1. Reinert-Starkow B. Z. 1879. 320—321 1. és 
Klempin B. Z. 1881. 161.
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vező talajba kerülvén, megkezdhetik mesés szaporodásukat, a midőn 
természetesen a legnépesebb családok sem bírnak velük.

Hogy sokkal több az alkalom a fertőzésre, ha a baj a közelben 
uralkodik, az világos, mert nemcsak a levegő, hanem maguk a méhek 
is terjesztik a baktériumokat, nevezetesen letehetik azokat a virágon 
és felszedhetik utánuk az egészségesek,6® különösen nagyban történ
hetik a fertőzés, ha a keltésrothadásban legyengült vagy elpusztúlt 
családok vagyonára csapnak a rabló méhek; 67 ezeken kívül pedig 
széthordhatják a contagiumokat a szélrózsa minden irányában a meg
szökött rajok,68 kivándorolt családok,68 sőt a legyek is.60

De sokan behozták méhészetükbe a keltésrothadást azzal is, hogy 
kapva az olcsó árakon, beteg méheket,61 ócska kaptárakat vásároltak 
össze,62 vagy baktériumokkal meg'fertőztetett mézet adtak méheiknek.63

Ha valamely állomáson már be van plántálva a baj, terjeszke
désének még több módja nyilik, mert számba sem véve azt, hogy a 
baktériumok csaknem közvetetlenűl juthatnak egyik kaptárból a má
sikba, már egyetlen inficiált méh is, mely lakását eltéveszti, vagy mint 
rabló hatol idegen kaptárba, megfertőztetheti az egészségeseket ;64 
e mellett pedig a kaptárakkal,56 építményekkel,06 élelmi készletek-

66 Hoffmann B. Z. 1856. 64 1., Dzierzon B. Z. 1857. 39—40 1. és Berlepsch Die 
Btene III. 196 1., hogy pedig ez épen nincs kizárva, tanúsítják a górcsőves vizsgá
latok, mert a keltésrothadásban szenvedő családok népén temérdek baktérium 
van megtapadva 1. Scliönfeld B. Z. 1878. 5 1.

57 Tapasztalták ezt már: Angliai méhes kert 1781. 194—195 1., Csáti Szabó 
Gy. Magyarorsz. méhes gazda 34 1., újabban Voigt B. Z. 1852. 111 1., Wallbrecht 
B. Z. 1860. 249 1., Herrmann B. Z. 1864. 69 1., SemlitschB. Z. 1867. 1701.,dr. Assmuss 
Die Parasiten d. Hgbiene 33 1., Czerncczky B. Z. 1873. 219 1., Rabbow B. Z. 1878. 
106—107 1. és L. Huber Die neue ntitzl. Bzucht X. Aufl. 176 1.

ü8 A keltésrothadásban szenvedő családok ugyan ritkán rajzanak, de azért 
mégis megtörtént, hogy épen a megszökött rajok terjesztették a bajt, 1. Locher 
B. Z. 1872. 251 1.

3° L. Seidel B. Z. 1857. 57 1. Hogy pedig a keltésrothadásban szenvedő mé
hek igen hajlandók a kiköltözésre, 1. X. D. 14. 1148 1149 *

60 L. Terin. tud. társ. Közi. 310 fűz. 296—298 1.
61 L. Wallbrecht B. Z. 1860. 248—249 1., Berlepsch B. Z. 1864. 54-55 1. és 

Binder I. Méhészeti Lpk. 1891. 27—29 1.
6S L. már Die reclite Bienenkunsl v. Nic. Jacob etc. 1614. 52—53 1., Colerus 

Oeconom. rur. et domest, P. I. L. XIII. 5411.; üettel Klaus IV. Aufl. 309 1.,Rabbow 
B. Z. 1878. 107 1. és L. Huber Die neue nützl. Bzucht X. Aufl. 176 1.

63 L. XIII. B. 6. 494 és 405 *
64 L. B. Z. 1873. 153 1. és Rabbow B. Z. 1878. 106 1.
65 C. L. Hasé Grandi, u. ausfuhrl. Anweisg. z. Bzucht 1771. Th. I. 73 1., Lim- 

berger B. Z. 1852. 156 I., Berlepsch B. Z. 1855. 6 1. és 1867. 246 1., Obed B. Z. 1861. 
83 1.,[Dzierzon B. Z. 1861. 238 1., Hermann B. Z. 1864.691., Wcygandt B. Z. 1869. 2961.

06 Dzierzon B. Z. 1849. 169 1. és Rationell Bzucht 1878. 284 1., Tietze B. Z.
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kel,07 méhészeti eszközökkel'8 és a gyakorlatban szokásos mindenféle 
műveletekkel, nevezetesen a legyengült, beteges családoknak egészsége
sekkel való egyesítésével,89 kaptárait elcserélésével,70 műrajok alakí
tásával, árván maradt családok ineganyásításával71 egyaránt terjeszt
hető a baj és terjesztheti azt a kezelő is, ha a keltésrothadásban szen
vedő méhekkel végzett műveletek után desinfectió nélkül egészséges 
családokkal érintkezik ;|l sőt maga a hely is, a hol keltésrothadásban 
kipusztult kaptár állott, sokáig veszedelmes a méhekre,73

Ez az oka, hogy a méhek csoportos együttenyésztésénél hamar, 
és annál hamarabb elhatalmasodik a baj, minél mesterkéltebb a ke
zelés, vagyis minél többet foglalkozunk a méhekkel és ha a vadon élő 
családoknál csakugyan ritkább a keltésrothadás, ezen az alapon ma
gyarázhatjuk meg azt.

Tekintetbe véve mindezeket, be kell ismernünk, hogy a régiek 
nem a levegőből gyűjtötték össze a keltésrothadás okait, mert csak
ugyan valamennyi olyan, hogy — legalább látszólag — közvetetten 
oka lehet a keltésrothadásnak.

1859. 174 1., Obed, mint 33 * alatt, Kalteich B. Z. 1861. 192 1. és Stambach B. Z. 
1874. 265 1.

07 Mint 03 * alatt, úgy Busch B. Z. 1848. 162 1., Berlepsch B. Z. 1855. 6 1., Hoíf 
maiin B. Z. 1856. 64 1. és Dzierzon Rationell Bzuclil 1878. 284 1. ; liogy pedig a sej
tekben levő tápnyálban is temérdek a baktérium, 1. Schönfeld B. Z. 1878. 4—5 1

68 Loclier B. Z. 1872. 251 1., Rabbow B. Z. 1878. 106 1., Weisz B. Z. 1890. 146 1. 
és L. Huber Die neue nützl. Bzuclit X. 176 1.

® Dzierzon Nachtrag z. Th. u. Prax. 85—86 1., Loclier B. Z. 1872. 251 1., But- 
lerow B. Z. 1874. 177 1. és Berlepsch Die Biene III. 196 1.

70 Dzierzon B. Z. 1846. 84 1.
|i Dzierzon B. Z. 1860. 2961., 1861. 2381., 1869. 2951. és 1872.247 és 255-2561., 

valamint Kleine Die Biene u. i. Zucht II. Aufl. 2381. szerint a keltésrothadásban szen
vedő családok anyja nem viszi magával a baj csiráit,— ami azonban nemcsak a raga
dós bajok természetével összeegyeztethetetlen, hanem ellenkezik a tapasztalások
kal is, mert már Spitzner, 1. Busch B. Z. 1848. 162 1., úgy dr. Assmuss Die Parasiten 
d. Hgbiene 36 és 44 1., Arnold Unnauer Blátter 1867. 90 1., Berlepsch B. Z. 1867. 264 
1. és Die Biene III. Aufl. 196 1., Deichert B. Z. 1867. 230 1. és 1877. 300 1. Masbaum 
B. Z. 1871. 266 1., Hilbert E. B. Z. 1875. 302 1., Klipstein B. Z. 1872. 254 1. és Dörr- 
Mettcnhéim B. Z. 1877. 301 I., — épen ezen a módon terjesztették tovább a bajt, 
sőt úgy látszik, hogy annyira impregnálva lehet az Inaja . baktériumokkal, hogy 
már petéiben is benne vannak azok, 1. dr. Leuckart B. ZÍ'1868. 257 1. Deichert B. 
Z. 1875. 288—291 1., és Hilbert E. ugyanott 302 I. és állítólag örflklík e bajt ivadékai 
is Hilbert E. B. Z. 1877. 297—298 1.

72 Dzierzon Rationell Bzuclit 1878. 284 1. és L. Huber Die neue nützl. Bzuclit 
X. Aufl. 176 1.

73 Dzierzon Nachtrag z. Th. u. Prax. 84 1., Berlepsch B. Z. 1855. 7.1. öettel 
Klaus IV. Aufl. 309 1., Naumovitz B. Z. 1871. 266 I.. Frey B. Z. 1880. 258 1. és a szer
kesztőség B. Z. 1883. 178 1.
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így, minthogy a virágokon tényleg inficiálhatják magukat a mé
hek, nem volt alaptalan a következtetés, hogy azokat maga a termé
szet mérgezi m eg; a baktériumokkal megfertőztetett mézfélék közve- 
tetlenűl, a megmérgezettek, megromlottak pedig közvetve, — a meny
nyiben okai lehetnek az álczák elhalálozásának — szintén előidézhetik 
a bajt és mint láttuk, igaz az is, hogy a szelidebb alakok könnyen ra
gadós keltésrothadássá fajúihatnak.

A méhek természetellenes kezelése, nevezetesen a korai etetés, 
a mi időelőtti hasításra buzdítja a méheket, szintén oka lehet a baj
nak74 * 76 és természetes, hogy gyakrabban merül fel az olasz mélieknél 
is, a melyek - -  mint tudjuk— rendszerint korábban kezdik a hasí
tást ;7B maga az országutak poraisinficiálhatja a méheket, aDzierzon- 
féle kezelésmód pedig, melynél az építmények, élelmi készletek foly
tonosan vándorolnak egyik-kaptárból a másikba, különösen alkalmas 
a baj terjesztésére és tagadhatatlan is, 
hogy rendszeresítése óta gyorsabban ter
jed a keltésrothadás,70 bár viszont bizo
nyos, hogy e kezelésmód mellett legköny- 
nyebb — ha ugyan nem egyedül lehetsé
ges — annak orvoslása is.

Ha az infectió megfogamzott, a bak
tériumok rombolása csakhamar megkez
dődik és pedig, ha a kóranyag kivűl tele
pedett meg az álczákon, innét, ha pedig 
az élelem útján történt a fertőzés, belülről.

A mint a baktériumok szaporodnak, 
ahhoz képest halad előre a baj is és ha a 
szervezet lényegesebb részei feldűlatnak,
— a mi rendszerint az ötödik-hatodik 
napon következik be, — az álczák nem fogadják el a táplálékot, a mit 
a hasítást ápoló méhek a kifejlődés jelének tartván, befödelezik a 
sejteket, az álczák azonban már meg nem vetkeznek, hanem elhalván, 
a baktériumok további rombolásai folyamában azzá a bűzös, nyúlós 
péppé oszolnak fel, melyben az állati organismusból csak a felbom
lásnak jobban ellentálló chitin részeket, különösen a légcsövek gyürű- 
zetét lehet felismerni, a baktériumoknak fejlődésük különböző fokán 
álló alakjait azonban billió számra tartalmazza.

74 Herwig B. Z. 1855. 108—109 1.
t  Ugyanennél az oknál fogva fejlődött ki a keltésrothadás gr. Iiolowrat- 

Krakowsky Cyprusi méheinél is 1. B. Z. 1876. 262 1.
76 L. Walter B. Z. 1854. 152 1., Viebeg B. Z. 1868. 82-83 1. és Trier B. Z. 1868. 

134—136 1.

A  ragadós keLtésrothadásban elpusztult 
álczák maradványai, er&'sen nagyítva.
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Hogy váljon azokat a lyukakat, melyek a rothadó hasítást tartal
mazó sejtek födelem szórványosan mutatkoznak, maguk a méhek 
nyitják-e — meg akarván győződni, miért nem kél a hasítás,77 vagy 
az összeesett álezát követve horpad be a födél és egyúttal közepett — 
a hol legvékonyabb — átszakad,73 a vagy pedig a feloszlás termékei 
gyanánt képződő gázok törnek maguknak ekként utat,79 nincs vég
legesen eldöntve; minthogy azonban a lyukak szélei kifelé vannak 
tiiremlődve, Berlepsch tapasztalása szerint pedig a méhek nélkül, üveg
harang alá tett lépeken is szaporodik a lyukak száma,80 legvalószínűbb 
az, hogy a felszabadúlt gázok nyitják azokat.

A baj lefolyását már ismerjük;81 a beteg család elpusztulásával 
azonban nincs vége a veszedelemnek, mert a leőrölt hulladékokban 
a baktériumok miriadjai lappanganak,82 s ha mindezek elporlás útján 
felszabadúlnak, nemcsak a levegőt, hanem az egész környezetet any- 
nyira megfertőztetik, hogy egyetlen kaptárból kiterjedhet a baj az 
egész állományra, sőt ahhoz képest, a mint az időjárás és a helyi viszo
nyok többé-kevésbbé kedvezők erre, messzebb eső méhészetekre vagy 
az egész vidékre is.

A keltésrothadást — kezdetében — külső jelekből felismerni 
lehetetlen; a mi a baj előrehaladásával figyelmünket magára von
hatja, az, hogy a méhek tevékenysége megcsökken;83 később a déli 
játék is gyengül, virágport nem igen hordanak a méhek, az idegenek
kel keveset törődnek s a népség napról-napra fogy, a nélkül, hogy az 
anyátlanság jelei mutatkoznának.84

Ha e jeleket látván, a kaptárt belvizsgálat alá vesszük és a hasí
tást vegyesen, a pecsételetlent a befödelezettel keverve találjuk, here
hasítása pedig— jóllehet itt volna annak ideje — nincs a családnak:85 
a keltésrothadás súlyos gyanúja alatt áll; ha pedig felszakítván néhány

77 így Scholtisz B. Z. 1849. 170 1., Steinbach B. Z. 1869. 294 1., D Timm Die 
Bicne u. d. Bwohnungen Güstrow Opitz et Co. évsz. nélk. 79 1., Kwiatkowsky: 
Dér prakt. Bwil'th. III. Au fi. 33—34 1. és L. Hubcr: Die neue niitzl. Bzucht X. 
Aufl. 176 1.

78 így G. Dathe’s Lehrb. d. Bzucht IV. Aufl. 313 1.
70 így Voigt B. Z. 1852. 124 1. és dr. Preusz B. Z. 1869. 167 1.
e° Die Biene III. Aufl. 201—202 1.
81 L. XIII. B. 6.
82 Schönfeld kiáztatván a sejtekben visszamaradt bábingeket, még a víz

ben is temérdek baktériumot talált 1. B. Z. 1876. 48 1.
83 Hilbert E. szerint a baktériumok megtámadják a kifejlett rovarokat is 

és ennek kellene tulajdonítanunk azt a lehangoltságot, mely a keltésrothadásban 
szenvedő családoknál mutatkozik 1. B. Z. 1875. 297—298 1.

84 L. Scholtisz B. Z. 1849. 170 1. és dr. Voigt B. Z. 1852. 110-111 1.
8»_L. XIII. B. 6,yM \
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sejt födelét, az álczákat bűzös péppé feloszolva találjuk és beoltván 
valami megjelelt helyen 15—20álczátepép oldatával, 6—7 nap múlva 
ezek is feloszlásba mennek á t : kétségtelen a baj.

Különben gyanúsak a méhek, ha csak .5—10 lepecsételt sejtet 
találunk is kikeletlenűl szétmaradozva a nyílt fiasítás között; ha 
pedig a bennük levő álezák feloszlásban is vannak : el ne mulasszuk 
az oltás próbáját alkalmazni.

A betegség előhaladottabb állapotában a kaptár talaján és a 
röpiilő-lyuk előtt kidobálva, bűzös, barnás varhoz hasonló hulladé
kokat találunk s az erősen szellőztetett laptárakból kellemetlen bűz 
tolul ki.8G

A keltésrothadás kóranyagának felfedezésével ismeretesek lettek 
annak specificus orvosságai is, a melyek mostanáig már egész kis 
patikára szaporodtak, mindezekkel azonban és a gyógyítás módjával 
is csak a gyakorlati részben fogunk közelebbről megismerkedni.

Ha azonban tudjuk is a ragadós keltésrothadás okát, sőt ismerjük 
orvosságait is, veszedelmes az még mindig — épen úgy, mint a kolera 
— s ha szórványosan jelentkezik, legradicálisabb gyógyítása az, ha a 
betegeket mindenestől felperzseljük, mert a gyógyítás hosszadalmas, 
következőleg, nemcsak a türelmet teszi próbára, hanem koczkáztatja 
az egészséges családokat is, a siker pedig még a legnagyobb óvatosság 
mellett sem mindig bizonyos.86 87

Legszerencsésebb, a ki a bajt magától távol tarthatja, a mire 
nincsenek ugyan biztos prophylacticumaink, de ha óvatosak vagyunk 
a méhek beszerzésénél és nem vásárlunk össze bizonytalan bajokban 
kipusztúlt méhészetektől származó kaptárakat, építményeket, eszkö
zöket; ha méheink körűi a legnagyobb tisztasággal járunk el, rom
lásnak indúlt vagy gyanús eledelfélékkel nem etetjük őket; ha gon
doskodunk róla, hogy a fiasítás el ne hűljön; ha pedig ez mégis 
megtörténnék vagy más okból halna el nagyobb mennyiségű fiasítás, 
idejében eltávolítjuk azt; ha rothadó, ammoniktartalmú vizeket, állati 
maradványokat és általában oly telepeket, a melyekben a baktériumok 
föntarthatják magukat, nem tűrünk a méhes közelében; különösen 
pedig, ha nem csak saját méheinket tartjuk éber felügyelet alatt és a

86 Dzierzon Rationell Bzucllt 1878. 282—283 1. és Berlepsch Die Biene III. 
Aufl. 194 1.

87 R. Molin azt mondja, hogy a keltésrothadás gyógyítása tekintetében most 
sem vagyunk előbbre, mint a múlt században Jacob M. volt; Das Leben etc. d. 
Hgbiene 1880. 172 1., a mi azonban nem áll, mert vannak rá példák, hogy a kel
tésrothadásból kigyógyíttattak a méhek; de az igaz, hogy a gyógyítás sokaknak 
nem sikerűit, az eredmény tehát bizonytalan,
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netán mutatkozó gyanús jeleket nem kicsinyéivé, a bajt elharapódzani 
nem engedjük, hanem figyelemmel kisérvén a szomszédos méhésze
teket is, ha valahol keltésrothadás mutatkoznék, mindent elkövetünk 
hogy az, az 1894. évi XII. t.-cz. 60. §-a és a törvény végrehajtása 
iránt intézkedő' 48000/VII. \'a—1894. sz. ministeri rendelet 60. pontja 
értelmében már csirájában elfojtassék : semmi esetre sem tarthatunk 
tőle annyira, mint a kik nem törődvén mindezekkel, a végzetre bíz
zák magukat.

Mennyiben biztosítana a veszedelem ellen, ha a keltésrothadás
ban szenvedő családoktól vett ép álczákból neveltetnénk az anyákat, 
a melyek talán jobban ellentállanának a baktériumoknak,88 89 azt csak 
kísérletek dönthetik e l; alkalmazása azonban még kedvező eredmény 
esetében is csak ott lehetséges, a hol a keltésrothadás igen gyakori.

Nagyobb bizalmunk lehetne a keltésrothadás mesterségesen 
tenyésztett és attenuált kóranyagával való beoltásokhoz s ha a bak
teriológiával foglalkozó tudósok valamelyikének sikerülne ez eszmét 
megvalósítani, örökös hálára kötelezné a méhekct és tenyésztőiket 
egyaránt.

Ugylátszik azonban, hogy a keltésrothadáson kivűl más bajokat 
is okozhatnak a baktériumok.

Nálam ugyanis 1883. évi július végével pár napi esőzés után fel
tűnő halandóság mutatkozott 5, egymásmelled álló kaptárban; 2—3 
centiméter magas rétegben feküdtek a lehullott méhek a talajon, leg
nagyobb részük azonban még mozgott, sőt kimászott a szabadba és 
csak több órai vergődés után — némelyek csak másnap — haltak el.

Mézük elegendő lévén, eléhezésre nem gondolhattam és mert 
azon kivűl, hogy altestük puffadt, belszervezetiik pedig tele volt bak
tériummal, semmi kóros jelet nem vettem rajtuk észre, bizonyára 
ezek okozták pusztulásukat is.

Egy kevés, salicylsavval vegyített mézet adván nekik, csillapodni 
látszott ugyan a baj, de augusztus közepével az öt kaptárban alig volt 
összesen két maréknyi méh és csakhamar ezek is elvesztek.

A Hasításon — a mi különben már a baj kezdetével beszűní — 
a rothadás jelei nem mutatkoztak.

Hasonló betegségeket tapasztaltalak MenzeTf^E. W. W oodbury,90 
W. Gimbel,91 Gruhle A.,92 Klein 93 és ugyanilyennek látszik az abeteg-

88 L. F. Dickel B. Z. 1888. 102-103, 111-113, 124—126 és 151—154 1.
89 B. Z. 1862. 99—100 1.
90 B. Z. 1862. 168 1.
81 B. Z. 1883. 227—228 1., velem egyidejűleg.
82 B. Z. 1887. 71 1.
83 B. Z. 1887. 212 1., ugyancsak esők után.
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ség is, mely 1869-ben Észak-Amerikában és Braunschweigban oly 
iszonyú pusztítást tett a méhek között.9*

Szóval, a baktériumok kártékonyságát tárgyaló fejezetet le nem 
zárhatjuk a ragadós keltésrothadással, mert a jelek arra valla
nak, hogy — már talán a közeljövőben — új felfedezésekkel fog az 
bővülni.

9+ Amerikai szaklapok után Grawenliorst B. Z. 1869. 184 — 185 1.



XV. FEJEZET

A NÉGY UT OL SÓ DOLGOK.

(A méhek halála és temetése.)

Miután jelen voltunk a méhek születésénél és felkerestük őket 
mindennapi foglalkozásaik között, legyünk tanúi haláluknak és nézzük 
végig szegényes temetésüket.

A méheknek valamint élete, úgy halála is, két — egyéni és tár
sadalmi — szempontból jön figyelembe.

A társadalmi halál és pusztúlás okai többnyire azok a bajok és 
betegségek, a melyeket már ismerünk és a melyekkel ennélfogva feles
leges volna ismételten foglalkoznunk.

Csupán egy sajátságos jelenséget fogunk itt kiemelni, a melyből 
csaknem arra kellene következtetnünk, hogy a családok érzik közeli 
elpusztulásukat és ezt az előérzetüket kifejezésre is juttatják.

Néha ugyanis gombákhoz hasonló viasz alakokat építenek a 
méhek a kaptár talaján, valami kezdetleges nyomaival a sejtfenekek
nek, a melyeket némelyek sírköveknek neveznek és a család elpusz
tulása közeli jelének tekintenek 1 és valóban, muhara is többszörösen 
meggyőződtem róla, hogy ha a talajon ily sírkövek épülnek, nem soká 
tartja magát a család.

Tévednénk azonban, ha e sírkövekből a méheknek valami titkos 
előérzetére következtetnénk, mert megfigyeléseim szerint ott épülnek 
azok, a hol az anya el van öregedve, gyenge, vagy oly valami hibában

1 L. F. Geröldt u. W. Rouwel: Handwörterbuch f. Bfreunde 1867. 174 1.
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szenved, a melynek következtében nem bírván magát föntartani az 
építményeken; gyakran a talajra hull; a sírköveket pedig bizonyára 
azért építik a méhek, hogy az anya könnyebben felkaphasson róluk 
a lépekre.

Hogy aztán ily legyengült, hibás anyák mellett gyakran elpusztűl 
az egész család, az nem csoda, hanem nagyon is természetes dolog.

Bővebben kell foglalkoznunk a méhek egyéni halálával éspedig 
első sorban

1 .  A  k i r á l y n ő  h a l á l á v a l ,

a mi egyszersmind trónváltozással jár, néha pedig az egész család 
elpusztúlását vonja maga után.

A királynők nemcsak ivarukra, hanem egész testi szervezetükre 
nézve legtökéletesebben és legerőteljesebben vannak kifejlődve, mert 
minden tekintetben többet bírnak ki, mint a hímek és sok tekintetben 
többet a munkásoknál is.2

Ezen kivfíl mindazoknak a bajoknak és betegségeknek, a melyek 
annyi irányból fenyegetik a munkásokat, az anyák kevésbbé vannak 
kitéve; hasmenés, kórság, májusi vész nem érintik az anyát;3 télen a 
hideg ellen megoltalmazzák a méhek s ha az egész családnak éhen 
kell elvesznie, az utolsó csöpp méz az anya számára van főn tartva ;4 
minthogy pedig termékenyűlvén, lakásukat el nem hagyják, nemcsak 
a külső veszélyek fenyegetik kevésbbé, hanem szárnyaik sérelme is
— a mi már magában véve oka lehet a munkások elpusztúlásának —

a L. Réaumur : Physik. oeconom. Gesch. d. B. 270—271 1., Gundelach: Na- 
turgesch. 85-86 1., Busch: Die Hgbiene 26—27 1., Liebe B. Z. 1857. 92 1. és Diede- 
richs B. Z. 1859. 256—257 1. Kleine behorpasztotta torkasát egy anyának, mely 
ennek daczára még napokig élt, sőt petéket is rakott; egy másik anya pedig ka
litkába zárva magányosan 139 óráig élt 1. B. Z. 1867. 3—5 1., úgy Baist B. Z. 1882. 
150 1.; én is egy anyának fejét úgy oda szorítottam a sodronyzárkával a léphez, 
hogy midőn észrevévén a bajt, kiszabadítottam az anyát, hányát fordúlt és lábait 
sem mozdította; 3 nap múlva azonban már tojott, 6 héttel később pedig ki is 
rajzott, ily sérelmei a munkások 24 óráig sem élnének túl.

3 Hogy az anyák tavaszszal valami járványos betegségben pusztulnának el
— így Günthcr B. Z. 1889. 19 1. és Prakt. Ratgeber 123—124 1. — soha sem tapasz
taltam ; a miről tudok, csak az, hogy ha a tavaszi hasítás megindulta után kemény 
hidegek következnek s az anyának — talán többszörösen is — be kell szüntetnie 
a szaporítást, könnyen elveszhet 1. XIII. 1. 121 * a mi, ha több családnál történik, 
a járvány látszatával is bírhat.

* Wildmann Abhandl. v. Wartg. d. B. 1769. 220 1. és Káló P. A méhtartás m. 
241.; Donauer tapasztalta, hogy a néhány méh által környezett anya, hideg napok
nak és fagyos éjszakáknak kitéve, 6 napig élte túl az egész család elpusztúlását 
1. B. Z. 1854. 225 1., úgy Stern B. Z. 1848. 82 1. és Rothe B. Z. 1869. 42 1.
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az anyákra nézve közömbös dolog, — igen természetes tehát, ha 
életük is legtartósabb.

A mi az anyákra legveszedelmesebb, az a kimerülés, mert erre 
csakhamar bekövetkezik haláluk is b és így is kell ennek történnie a 
család érdekében, mert ha az anya csak 9—10 nappal élné túl végső 
kimerülését, nem lévén a családnak anyanevelésre alkalmas hasítása, 
szintén el kellene pusztulnia.3 * * 6

Az anyák kimerülése szervezetük alkotásán és azon kivűl, hogy 
hiányosabb vagy teljesebb volt-e termékenyűlésük, különösen kifejtett 
tevékenységüktől vagyis az általuk lerakott peték mennyiségétől függ; 
ezen az alapon pedig befolyással van az anya életének tartamára 
mindaz, a mi a szaporítást előmozdítja vagy korlátozza vagyis alakás 
terjedelme, az építmények minősége és a család népessége.7

Mig ugyanis szűk helyen és gyengébb családokban a csekélyes 
hasítás féligmeddig sem veszi igénybe az anya képességét, ha a lakás 
és az építmények terjedelmesek, a család pedig népes : már 1—2 év 
alatt annyira kimerítheti magát, hogy halálához közeledik3 s a nagy 
különbségek, melyek az anyák életének tartamában mutatkoznak, 
ezen az alapon magyarázandók meg, mert ha az anya jól fejlődött és 
termékeny ülése is teljes volt, gyengébb családokban 5—6 évig is fön- 
tarthatja magát, mig a roszúl fejlődött vagy hiányosan termékenyűlt 
anyák népesebb családokban már egy év, sőt néhány hónap alatt is 
kimerülhetnek.8

De befolyással vannak erre az éghajlat,10 helyi viszonyok, külö
nösen a hőmérséklet és élelem,11 12 sőt maga a kezelés is,13 a mennyiben 
ezek sem közömbösek a szaporításra.

A kiöregedett anyák halála — épen úgy, mint születése — ter
mészetes viszonyok között, többnyire a rajzás időszakában következik 
be ; a rajjal kivonúlt anya ugyanis, ha gyenge vagy hibás, lehull és 
elvesz, a raj pedig visszavonulván, mint erős másodraj, élén fiatal

3 L. Czövek J. Legújabb s haszn, m. kv. 8—9 1., úgy Bcnda B. Z. 1885. 146 1.
6 Guiidelacb Naiurgesch. 85 1.
I L. föntebb I. 8. 105 *.
8 L. Dzierzon B. Z. 1853. 17 1. és 1875. 175 1. y
9 L. Dzierzon B. Z. 1882. 77 —79 1.

10 Ez az oka, hogy a melegebb tartományokban — a hol a szaporítás idő
szaka .7—8 hóra terjed — hamarább merülnek ki és pusztulnak is el az anyák;
így már az olasz méheknél is, 1. V. 3. 9‘, 93 és 93 *

II L. 803—804 1.
12 A tapasztalások tanúsítják, hogy a hol etetés által-fokozzák a szaporítást, 

az anyák is rővidebb ideig élnek 1. Hilbert E. B. Z. 1878. 129 1. cs Benda B. Z.
1885. 216 1.
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anyával jelenik meg újból s ezzel a trónváltozás is a legtermészetesebb 
és a családra legkedvezőbb elintézést nyer.13

Ha az anyaváltás a rajzás folyamában meg nem történt, legal- 
kalmasabb erre az az időszak, midőn a rajok már beépítették lakásai
kat és az évad záródása felé közeledvén, a szaporodás fönnakadása 
úgyszólván semmi veszteséggel nem jár; minden más időszakban 
káros az és annál károsabb, minél korábban történik; ha pedig a herék 
megjelenése előtt vagy elpusztítása után következnék be, együtt jár a 
család tönkrejutásával.14

A természet azonban, úgy látszik, gondoskodott róla, hogy ily 
esetek minél ritkábban következzenek be, mert az anyák halála — ha 
nem is épen a rajzás időszakában — rendszerint olyankor történik, 
midőn a családnak hasítása van,15 a mi azonban épen nem valami 
különös kiváltság, hanem egészen természetes dolog, mert ha a hasí
tás szünetel, az anya teljes nyugalmat élvez, következőleg, még ha 
gyengélkedő volna is, könnyen kihúzza a telet, halála pedig akkor 
következik be, midőn a hasítás megindulván, szervezete nagyobb tevé
kenységre kényszerül.16

Ha már most az anyai erőszakos halállal ki nem múlt — a mi a 
gyakorlatban épen nem ritkaság,17 — hanem elérte a kort, midőn ter
mékenysége hanyatlani kezd és kikerülhetetlen halála felé közeledik,
— mint már tudjuk — rendszerint hímeket kezd szaporítani, értésére 
adván a családnak, hogy fiatal anya termékenyfílésére lesz szükség, 
mire a mukások hozzáfognak az anyabölcsők alakításához és az anya
— mintha csak erre várt volna — készségesen betölti azokat.

•Többnyire még mielőtt az első szülött bölcsőjéből kikerülne, az 
öreg anya valóban meg is hal és a család még csak meg sem gyászol
hatja, mert örvendenie kell a trónörökös születése fölött.

A trónváltozás gyakran oly csendes lefolyású, hogy észre sem 
vesszük azt,18 úgy, hogy szinte meglep, midőn belvizsgálatot tartva,

13 Dzierzon B. Z. 1855. 131—132 1. Útmutatást ad ezzel a természet, hogy 
mikor és miképen kell a kiöregedett anyákat a gyakorlatban is eltávolítani.

14 Spitzner Kritische Gesch. etc. Bd. II. 1711. és Dzierzon B. Z. 1855.131—132 1.
15 L. Staudmeister: Bienenlelire 1798. 245 1.; Lukas: Vermischte Beytr. i. d. 

Wiss. d. Bzucht 1803. Bd. I. St. I. 220 L, újabban Gundelach Naturgesch. 85—86 1. 
és Dzierzon mint 13 ‘ alatt.

10 Dzierzon B. Z. 1851.611. és Berlepsch Die Biene III. Áufl. 171 1.
17 A mindenféle műveleteknél gyakran halálosan megsérül az anya és — 

mint tudjuk — megölhetik azt maguk a méhek is.
18 L. már John M. Ein neu Bienenbücliel 1691. 47 1., újabban Sclioltisz B. Z. 

1850. 181 1., Dzierzon B. Z. 1855. 85 I., Bohm B. Z. 1858. 218 1., Kednig B. Z. 1861. 
151—153 1. és Berlepsch Die Biene III. Aufl. 170—171 1.
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fiatal anyát találunk a családban, a melynek három hét előtt még öreg 
anyja volt.

Néha azonban máskép folyik le a válság; a fiatal infánsnő ugyanis 
elhagyja bölcsőjét, de az öreg anya még nem akar meghalni, úgy, hogy 
— ha ugyan maguk a méhek meg nem előzik — a fiatalnak kell azt 
láb alól eltennie.19

Megesik azonban az is, hogy a méhek annyira ragaszkodnak az 
öreg anyához, hogy védelmükbe veszik azt, és legalább addig oltal
mazzák, míg a fiatal trónkövetelő a szaporítást megkezdi,20 a mivel 
magához édesgetvén a méheket, elhagyogatják az öreg anyát és nem 
törődnek vele, ha a most már elismert fiatal uralkodónő le is szúrja 
azt, a mi az első kínálkozó alkalommal rendszerint meg is történik.21

Ám de ez sem oly szabály, a mely alól kivétel nincsen, mert — 
különösen ha a fiatal anya termékeny ülése sokáig késik — épen nem 
ritkaság, hogy a két királynő a húzamosabb együttlakás folyamában 
annyira megszokja egymást, hogy a fiatal nem törődik többé az öreg
gel s a kiérdemült királynő, nehány híve által környezve, visszavonúl- 
tan él a család körében, míg csak végelgyengülés következtében termé
szetes halállal ki nem múlik; 22 sőt nem egy példa volt arra is, hogy a 
fiatal anya megtűrte maga mellett az öreget, bár az még a szaporításba 
is beavatkozott.23 Különösen elnézők egymás iránt az anyák ősz felé s 
ha aztán a telet együtt töltötték, a következő nyáron is együtt marad
hatnak.24

A régi méhészvilágban csaknem általánosan az a nézet tartotta 
magát és úgy vélekednek sokan még most is, hogy a kiöregedett anyá
val rövidebben végeznek a méhek, mert ha alkalmatlannak találják 
vagy leszúrják, vagy kiűzik a lakásból.25

19 L. Vogel B. Z. 1861. 106 1. és Berlepsch B. Z. 1864. 39 1.
20 Dzierzon B. Z. 1855. 85 1. és Bienenfrd. 1855. 181 1.
21 Vogel B. Z. 1861. 60—61 1. és 1865. 117 1., úgy Fritzsche B. Z. 1886. 172 1.
23 L. föntebb X. D. 13. 1113 *, úgy Dzierzon Nachtrag z. Th. u. Prax. 4. 1. és 

Rationell Bzucht 1878 10.1., Kleine: Die Biene u. i. Zucht II. Anti. 60—62 1. Ber
lepsch pedig észrevette azt is, hogy a fiatal anya, midőn az öreg közeledett hozzá, 
tartózkodókig húzódott vissza, I. B. Z. 1863. 269 1.

83 Mint 23 * alatt.
24 L. Réaumur: Physic. oec. Gesch. d. B. 334—335 I*1>undelach Naturgesch. 

83—84 1., Dzierzon Bfreund 1855. 181 1. és B. Z. 1855.84—851., Busch: DieHgbiene 
228 1. és Berlepsch Die Biene III. Aufl. 461.1.

23 L. M. C. Hötler: Die rechte Bkunst 1660. 8. 1., úgy Erdmann Hülfreich’s 
Anweisung z. Bzucht 1804. 26 1., Spitzner Korbbzucht III. Aufl. 51 1., Ehrenfels:
Die Bzucht 1829. 36—37 1., Klopfleisch u. Kürschner: Die Biene u. d. Bzucht 131 
és 156 1., O. Rothe Korbbzucht III. Autl. 38—41 1., Kleine B. Z. 1855. 285—286 1. és
1863. 270 1., valamint Fr. Huber’s neue Beob. a. d. B. Bd. II. 255 1.,,. Baldenstein B.
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Az újabb megfigyelések azonban arról tanúskodnak, hogy minél 
idősebb az anya, annál inkább ragaszkodik hozzá a család,36 sőt még 
ha hibás volna is, rendszerint meg van vele elégedve, mert sem anya
bölcsőket, sem másik — bár hibátlan — anyát el nem vállal mindaddig, 
míg sajátja életben van.37

Ezekhez képest, a legtekintélyesebb méhismerők abban a meg
győződésben vannak, hogy a méhek nyugodt kedélyállapotban sem 
meg nem ölik anyjukat, sem máskép túl nem adnak rajta 28 és — fel
téve, hogy az anya hibátlan — ez az én nézetem is.29

Ha a méhek leszúrják vagy kidobják az anyát, vagy másik anya 
vagy legalább királyi bölcsők vannak a családban és az anya eltávo
lítása ezeknek érdekében történik.

A mit ugyanis hajlandók megtenni a méhek, ha anyjukkal elé
gedetlenek, nevezetesen ha hibás, roszúl szaporít vagy oly gyenge, 
hogy az építményeken nem bírja magát föntartani,30 esetleg félrevonul 
a fészekből31 vagy ezen kívül van elrekesztve32 és általában, ha hivatá-

Z. 1864. 117 1., Stahala B. Z. 1866. 161—162 ]., Wallbrecht Die Bienenwirtsch. II. 
Aull. 19 1., dr. A. Pollmann: Die Hgbiene u. i. Zucht 1875. 62 1. és dr. Büchner Aus 
(I. Geistesleben d. Tliiere III. Anti. 218 1.; hazánkfiai közül pedig Süsich L. Méhé
szeti Lapok 1888. 109 1.

38 L. Dzierzon Bienenfrd. 1854. 46 1., B. Z. 1855. 84 1. és 1880. 5 1., úgy Ber- 
lepsrti Die Biene III. Aull. 429—430 1.

27 L. föntebb VII. 5 . 339 *. úgy Schirach: Baverisch. Bmeister 1770. 222 1., 
Wurster Vollst. Anleitg. etc. 1804. 100—101 1. r) alatt; Christ: Wörterbuch 1807. 
440 1., Káló P. A méhtartás m. 41 és 340 1., Czövek I. Legújabb s haszn. m. kv. 11 
1. * alatt; Klopfleisch u. Kürschner Die Biene u. d. Bzucht 390—401 1., Fuckel: 
Meine Bzucht II. Aufl. 74—75 1., Kaden B. Z. 1850. 121—122 1., L. Huber B. Z. 1850. 
131 1. és Die neue ntitzl. Bzucht X. Aull. 170 1. és Vogel Die Hgbiene 1880.2421. stb.

28 így Gundelach Naturgesch. 84—85 1., Dzierzon Bfreund 1854. 74 1., B. Z-
1855. 84 és 131—132 1., úgy 1880. 5 1. és 1887. 25—26 1., Kirsten: Vollst. Handb. d. 
Bzucht V. Aufl. 57 1., Berlepsch B. Z. 1855. 213 1., 1863. 269—270 1. és Die Biene III. 
Aull. 163 1., Vogel B. Z. 1861. 60—61 1., L. Huber Die neue ntitzl. Bzucht. X. Aull. 
5 1. és a szerkesztőség A magyar méh 1883. 132 1.

29 A ki tehát a kiöregedett anyát el nem távolítaná, abban a hiszem ben, 
hogy majd eltávolítják azt maguk a méhek is, így Viebeg B. Z. 1862. 125 1., Busch : 
Die Bzucht in Strohwohnungen, 1862. 182 I., csak kivételesen fogna czélt érni, 
1. Dzierzon B. Z. 1888. 244 I.

30 L. Schollisz B. Z. 1848. 15 1., úgy Dzierzon Bfreund 1855. 181 1., B. Z. 1855. 
84 1. és 1875. 178 1., 0. Rothe Korbbzucht III. Aull. 39-40 1., gf. SLosch B. Z. 1860. 
212—213 1. és Rostéi B. Z. 1861. 118 1.

31 Dzierzon Bfreund 1854. 52 1. és B. Z. 1855. 84 1.
32 L. Vogel B. Z. 1854. 111 1., Berlepsch B. Z. 1855. 262 1., dr. Dönhoff B. Z.

1856. 118-119 1, Liebe B. Z. 1857. 142 1., Dzierzon B. Z. 1862. 37 1. és 1875. 253 1., 
Neidholdt B. Z. 1865. 36 1. és Rothschütz B. Z. 1873, 19—20 1.

68
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sának nem képes megfelelni, az, liogy elpártolván tőle, anyabölcsőket 
alakítanak és ezeknek kezdenek hódolni.33

Sőt vannak kivételes esetek, hogy bármily jól szaporítson is az 
anya, valami félreeső helyen anyabölcsőket alakítanak a méhek és 
allattomban trónkövetelőt léptetnek fel királynőjük ellen.34

Hogy mi indítja erre a méheketj azt maga Dzierzon is csak talál
gatja ; lehetségesnek tartja, hogy szintén az elégedetlenség, melylyel a 
népségnek eg3r kisebb — talán idegen családból származó — fractiója 
viseltetik a királynő iránt és palota-forradalmat tervez ellene; 35 de 
megtehetnék ezt abban a hiszemben is, hogy anyjuk elveszett.36 Raj
zásra semmi esetre sem készülődnek, mert az alakított bölcsők száma 
rendszerint egy — legfölebb kettő 37 — a miből egyszersmind való
színűnek látszik az is, hogy a méhek tudomással bírnak az anya jelen
létéről, mert ha elveszett, több anyabölcsőt alakítanak; a tüntetésre 
tehát alkalmasint az elégedetlenség szolgáltat okot.

Ha már aztán királyi bölcsők vannak a családban, az anya élete 
koczkára van téve, sőt külső beavatkozás nélkül okvetetlenűl vesznie 
keli,3- mert, ha erőszakosan akarná azokat elrombolni, leszúrják a 
bölcsőket féltékenyen őrző m éhek;30 ha pedig maradnak a bölcsők, 
a kifejlődött első infánsnő, avagy annak érdekében a méhek fogják őt 
láb alól eltenni.40

00 Dzierzon Bfreund 1855. 181 1. és Dobbratz B. Z. 1888. 70—71 1.
31 Dzierzon B. Z. 1853. 17 1., 1855. 85 1. és 1859. 61-62 1., Bohm B. Z. 1858. 

211—212 1., E. F. Diederichs B. Z. 1859. 256—258 1., 0. Rőtbe Korbbzucht III. Aufl. 
40 1., Krasicki B. Z. 1866. 245 1. és Baist B. Z. 1880. 181 1.

33 B. Z. 1859. 61 1.
36 B. Z. 1878. 109—110 1. Felmerül itt a kérdés, miből gyaníthatják a méhek, 

hogy anyjuk elveszett és illetőleg, hogyan vesznek tudomást annak jelenlétéről. 
Dzierzon szerint, ha az anya valahonnét távolabb van, semhogy szagát erezhet
nék a méhek, az érette aggódok valamelyike hangok útján tudakozódik utána, 
mire az anya felelettel jelentkezik; ha azonban nem felelne, elveszettnek tartják 
a méhek, nyugtalankodni kezdenek és csakhamar anyabölcsőket alakítanak. Ezen 
az alapon magyarázhatjuk meg azt is, hogy ha az anyát elrekesztjiik néha, — ha 
ugyan feleletet kapnak tőle, — nem alakítanak királyi bölcsőket a méhek, ha 
azonban az anya meg lévén rettenve, nem felel, abban a hiszemben, hogy elve
szett, megkezdik a királyi bölcsők alakítását.

31 L. Spitzner Korbbzucht III. Aufl. 160—161 1., Dírerzon B. Z. 1855. 85 I. és 
Fritzsche B, Z. 1884. 214 1.

38 Ezen a módon, vagyis királyi bölcsők befüggesztésévcl, sikerűi néha a 
kiöregedett anyát mesterségesen is eltávolítani, 1. már Czövek I. Legújabb s 
haszn. m. Kv. 107 1., újabban Suda B. Z. 1854. 261—262 1. és Dzierzon B. Z. 1875. 
178 1.

39 Baldenstein B. Z. 1864. 117 1.
40 Bohm B. Z. 1858. 212 1. és Dzierzon B. Z. 1882. 296 1.
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Az anya maga is tudni látszik ezt, mert ha a megkezdett királyi 
bölcsőket el nem ronthatja — a mi néha szintén sikerűi41 42 — beszünteti 
a peték lerakását és a fészken kívül, félreeső helyen húzván meg magát, 
megadással várja be kikerülhetetlen halálát, a mi nem is soká késik.45

Tagadhatatlan, hogy ezeknek külsőleg nyilvánúló jeleiből arra 
is következtethetnénk, hogy a méhek megölik tulajdon anyjukat, a 
mi azonban tévedés volna, mert — mint láttuk — hasonló esetekben 
már a fejlődő vagy kifejlődött trónkövetelőknek hódol a család, az 
uralkodásra méltatlannak talált királynőt pedig bitorlónak tekinti, a 
kinek jelenléte veszedelmes és csakis ebből a szempontból távolítja el 
azt, még pedig az első trónkövetelő kifejlődése előtt csak abban az 
esetben, ha a bölcsőket komolyan fenyegetné;43 különben felügyelet 
alatt tartva, megtűrik legalább is addig, míg az elismert új államfő 
átveszi az uralkodást, sőt, ha békében megfér utódjával, hajlandók 
bevárni a kiérdemült királynő természetes halálát is.44

2 . A  mnakások halála.

A mily meglepő a méhek gyors szaporodása és fejlődése, ép oly 
megdöbbentő nagy halandóságuk és roppant pusztúlásuk; a szaporo
dás és fogyatkozás helyes arányban állanak egymással, úgy tartván 
fönn az egyensúlyt, hogy se túl ne szaporodjanak, se ki ne pusztűljanak 
a méhek.

A munkások halála —■ bár naponta ezrekben számítva történik — 
semmi feltűnő jelenségekkel nem já r ; legnagyobb részüket a szabadban 
éri a halál, a szó szoros értelmében eltünedeznek; valamint azonban 
az emberi társadalomra sem közömbös a munkás kezek fogyatkozása: 
úgy a méhek is következményeikben súlyosan érzik az egyesek halá
lával szenvedett veszteségeket.

A legnépesebb, 30— 35000 főből álló rajok a megtelepedés har
madik hetében — mielőtt fiatal méhek keltek volna bennök — igen 
gyengén röpködnek s ha a kaptárba tekintünk, alig látjuk ott a beszál

41 L. Krasicld B. Z. 1866. 245—249 1., Dzierzon B. Z. 1875. 178 1. és Dobbratz 
B. Z. 1888. 70 1.

42 L. X. C. 7. 833 * és Dzierzon B. Z. 1859. 61 1.
43 L. Fuckel: Merne Bzucht II. Aufl. 314 * alatt. Rothe csak két esetet észlelt, 

melyekben a hímliasítő anyát már az anyanevelés megkezdésével távolítot
ták el a méhek, 1. Korbbzucht III. Ali fi. 39—40 1.

44 Bérlepsch határozottan azt állítja, hogy az öreg anyái a munkások soha 
meg nem ölik, hanem vagy természetes halállal malik ki! vagy a fiatal trónköve
telő IzúrjBle, 1. Ilié Biene III. Aufl. 163 1.

68*
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lásolt méhek 1/,-á t ; 18—20 nap alatt tehát 20—24000 méh veszett el 
csak egyetlen családból.45 46

Hová lettek ? Ki tudna róluk beszámolni, hisz számbavehetetlen 
veszélyek fenyegetik őket; nyílt téren és minden zugban ellenségek 
leselkednek utánuk, elfogják rovarokra vadászó madarak röpülés köz
ben; gólyák, seregélyek, békák, gyíkok, szitakötők, midőn nem sejtve 
a veszélyt, szorgalmasan gyűjtögetnek a virágokon; pókok hálóikba 
kerítik ; szél, eső leveri, eláztatja,46 s ha idegen kaptárba tévednek, ott 
is a halál fiai; kárt tesz bennök a hőség, megöli a hideg, elpusztítja 
a v íz ; még saját otthonukban sem biztos az életük; számtalan bajjal 
és betegséggel kell megküzdeniök, az ember pedig, a ki gondviselé
sükre volna hívatva, sokszor épen legtöbb kárt tesz bennök ; bizonyos 
csak az, hogy legnagyobb részük erőszakos halált szenved és hogy 
pusztulásuk annál nagyobb, minél szorgalmasabban munkálkodnak.

P. Sourbe a népesebb kaptárakból egy nyári napon elveszett 
munkások számát 3—400-ra teszi,47 a mi azonban, ha ugyan nem mini
mum, legfölebb csak átlag és messze áll attól, a mennyire a pusztulás 
rúghat; vannak oly végzetes napok, hogy a gyűjtő méheknek 30 sőt 
40°/0-a is elvesz, úgy, hogy a kaptárak feltűnően elnéptelenednek.48 49

Hogy pedig mennyire rúghat egész nyáron át az elpusztult méhek 
számai az szinte hihetetlen.

Ha a legnépesebb kaptárt májusban meganyátlanítjuk — még ha 
fel sem prédálnák a rablók — augusztusban alig találunk benne egy 
maréknyi méhet19 és az idegen fajokkal tett kísérletek is arról tanús
kodnak, hogy ha a méhek szaporodása beszűnik, 3 hó alatt egy sem 
marad életben.50 51 *

Köztudomású, hogy a kaptárak — mégha nem is rajzottak volna 
— az éved záródásával alig valamivel népesebbek, mint annak meg
nyíltával voltak ; 61 a nyáron elpusztult méhek mennyisége tehát csak

45 L. Ehrenfels Die Bzucht 1829. 57 L, Stöhr Monatsblatt 1840. 203 1. és Ber- 
lepsch Die Biene III. 171 1

411 Az eső által levert méhek azonban nem mindig vesznek el, meri ha 
rövidesen naposra fordul az idő, megszáradnak és hazatérnek, 1. Wurster Vollst. 
Anleitg. ele. 1804. 17 1. f) alatt, sőt Uhle tapasztalta, ho'g&. nz eső által levert és 
másnap estig ázott méhek a harmadnapra bekövetkezett szép idővel jöttek haza, 
1. B. Z. 1871. 189 - 190 1.

41 Traite theor. et pr. d. apicult moh. Paris 1880. 38 1.
48 Dzíerzon B. Z. 1885. 2—3 1.
49 Hofmann Die Bzucht 1854. 31 1. és Berlepch Die Biene. III. 172 1.
30 L. föntebb 100 1.
51 L. föntebb 826—827 1., ugyanígy Christ: Amvcisung z. Bzucht 1809. 2 1, és

Kontor J. A méhekről II. 72 1.
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nem annyira rúg, mint a szaporulat; minthogy pedig ez átlag 180000 
körül á ll; 63 ugyanenyire — vagy nem sokkal kevesebbre — tehető az 
évente elpusztult munkások száma is.53 54 * 56

Nem bizonyít ezek ellen az a köztudomású dolog, hogy a házi
lag tenyésztett méhek mint családok mégis szaporodnak, mert ennek 
oka a gondos ápoláson kivűl az, hogy a családok megoszlásával ked
vezőbbek lesznek az arányok a szaporodás és fogyatkozás között.

így, a május-juniusi rajok épen a legnagyobb pusztulással járó 
tavaszi munkálatoktól fel lévén mentve, veszteségeik meg sem köze
lítik oly családokét, a melyek ebben az időszakban is saját keresmé- 
nyükre voltak utalva ; mig ellenkezőleg, 2—3 anya ugyanannyi külön 
családban jóval többet szaporít, mint egy anya egy családban és végre 
különbséget tesz az is, hogy a rajok minden tekintetben nagyobb 
szorgalmat fejtenek ki, mint az áttclelt családok.

Az élelmi készletek kiegészítése nélkül azonban ritkán lehet a 
nyári szaporulatot föntartani s ha magukra volnának hagyva a méhek, 
a szaporúlatnak fele sem érné meg a jövő  tavaszt; sőt vannak oly 
rósz esztendők is, hogy az állomány a szaporúlattal egyetemben — 
ha ugyan szaporodnak a méhek — tavaszig felére, harmadára vagy 
még kevesebbre olvad le64 és évek kellenek hozzá, mig a létszám 
ismét oda emelkedik, a hol 5—6 év előtt állott.

Hitelesítik pedig mindezeket azoknak a tenyésztőknek tapaszta
lásai, a kik — mézre dolgozván — nem engedik rajzani a méheket, 
mert mesterséges szaporítás nélkül lehetetlen az állományt fön- 
tartaniok.65

Szóval: közel áll a valósághoz, hogy a méhek pusztúlása a röp
ködés időszaka alatt csaknem annyira rúg, mint a szaporodás6s vagyis 
családonként átlag 180,000 munkásnak és illetve 26 kilogramm méz
értéknek felel m eg; 87 ha tehát 1—2 méh nem is sokat nyomna a lat
ban, már csak a nyári fogyatkozás is oly nagy, hogy azzal nem csak 
a méheknek, hanem tenyésztőiknek is komolyan számolniok kell.

53 L. 710 és 828 1.
53 Hogy egész éven át sokkal több méh pusztái el, mint a mennyi életben 

marad, tudta már Swammerdamm is, 1. Bibéi d. Nat. 212 1.
54 L. Brüning B. Z, 1846. 51 1. és Jahne ugyanott 55 1., valamint a szerkesz

tőség B. Z. 1847. 164 1., Göppel, mezőhegyesi ménesőrmesternek 125 anyakaptára 
és 130 rajából 1849-ről 1850. márczius 26-ig csak 80 kaptára maradt és a mint 
panaszolja, még legalább 30 volt pusztulóban, 1. B. Z. 1850. 50 1.

35 L. Dzierzon Rationell Bzucht 1878. 167 1.
56 Ugyanúgy, mint más állatoknál, 1. dr. Dönhoff B. Z. 1881. 191—193 1.
51 L. 710—711 1.
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A tél — bár rendszerint kevesebb pusztítást tesz a ínéhekben — 
szintén kiveszi belőlük az adót; néha épen oly búsásan, hogy a rá 
következő egész éven át nem bírják azt helyrepótolni; a mi azonban 
kevésbbé érezhetővé teszi a téli veszteségeket, az, hogy a méhek szer
vezete úgyszólván semmi elhasználásnak nincs kitéve s a melyek 
megérik, csaknem oly itjan érik meg a tavaszt, mint a betelelés alkal
mával voltak. Ha a méhek szervezete télen is annyit szenvedne, mint 
nyáron, úgy tavaszszal az elöregedett méhek semmire sem mehetnének 
és méhészetről valószínűleg szó sem lehetne.

Daczára azonban e nagy pnsztúlásnak, még sem lehetetlen, hogy 
egyes méhek elöregedvén, végelgyengülés következtében haljanak el.

Dr. W olff szerint az elöregedett méheknél is — épen úgy, mint 
más állatoknál — a szervezet bomlásának jelei kezdenek mutatkozni, 
a szagló érzék nválkája mind szűkebben válik ki, mig végre egészen 
eltompul a szaglás ; a méreg és nyálmirigyekben kövesedések, elchiti- 
nesedések keletkeznek, a melyeknek következtében e szervek is fel
mondják a szolgálatot;68 a szőrözet elvész, a szárnyak foszladoznak 
s a méhek minden nappal közelebb jutnak pályájuk végéhez.

A munkával azonban mindennek daczára fel nem hagynak; 
versenyt látogatják a fiatalokkal a virágos mezőket, mig rá kerül a 
sor az utolsó térésre, a melyből nincs visszatérés, mert mézzel gazda
gon megrakodva, nem bírnak foszladozott szárnyaikra emelkedni,69 
ott hullanak el, a hol a legkeményebb harczot harczolták a létért, 
«em  a saját, hanem hazájuk létéért, mint a jó  katonák ; szemfödőjük 
,a csillagos ég, az éji harmat beszenteli s a kelő nap már nem találja 
őket.

És valóban, ez a legszebb halál, a mi a méheket érheti; a melyek 
így el nem vesztek, azoknak sorsa szánandóbb, mert a méhek nem 
adnak kegyelem-kenyeret a rokkantaknak, sőt még csak alamizsnát 
sem ; a ki nem bír dolgozni, terhére van a társadalomnak, mely irga
lom nélkül taszítja ki a nyomorékot; meg ne ítéljük a méheket, vagy 
nem teszik-e meg ezt gyakran az emberek is?

Különben az, hogy a tehetetleneket erővel kellessék' a lakásból 
kitaszítani, a ritkább esetek közé tartozik, meMJia a méh halálát érzi, 
többnyire önként hagyja el a lakást és a szabad ég alá megy meghalni.58 * 60

A méhek halála is másképen áll be, mint a fejlődés magasabb

58 L: Das Riechorgan dér Biene 167—169 1.
58 Már J. R. Schubart’s Nützl. u. gründl. Bbuch 1754. 69 1., Káló P. A méh- 

tartás m. 4-11., Fuckel B. Z. 1847. 119 1. és Dzierzon Bfrcund 1854. 66 1.
60 L. Staudmeister : Bienenlehre 1798. 34 1. és Spftzner Korbbzncht III. Aufl.

229 1,
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fokán álló állatoké; ha a szervezetben erőszakos rombolások nem 
történnek, hanem például elfáznak vagy friss levegőhöz nem juthatnak, 
halálukat rendszerint kábulathoz hasonló tehetetlen állapot előzi meg, 
a mitől azonban a valóságos halál még messze áll;"1 dr. Ewans életre 
hozott oly méheket, a melyek 18 óráig,13 Uhle pedig, a melyek már 
40 óráig feküdtek elkábSva a v ízben ;113 sőt Derhamnak sikerűit 
olyanoknak életrehozatala is, a melyek 24 óráig voltak légüres térben.®

Csak ha az elkábúlt méhek húzamosabb ideig nem térnek maguk
hoz, — a mi meleg helyen és egy kevés langyos mézzel bepermetezve, 
már néhány perez alatt is bekövetkezhetik, — áll be a valóságos halál 
és pedig, ha csak meg nem fagytak a méhek, eléhezés következtében.

Tekintélyes méhészeti írók állítják, hogy 48 órai kábulat után 
már nincs reménység a méheknek életrehozatalához ; 06 nekem azon
ban sikerűit életre hoznom olyanokat is, a melyek 3 napnál tovább 
feküdtek kábulatban ; úgy látszik tehát, hogy ez az idő is, a viszonyok
hoz képest változó.

A halál bekövetkeztével ugyanazt az alakot ölti magára a méh, 
melvlyel bölcsőjében fekve, az átalakúlás utolsó napjaiban b írt; alteste 
összeesik, a szárnyak a testhez símúlnak, a lábak felhúzódnak a 
torkashoz, a szíp pedig kinyúlik és néha ágazatai is szétválnak, úgy, 
hogy a nyelv szabadon látszik; 36 ezekből ismerhetjük fel, hogy a 
méhek valóban halva vannak; különben! ha csak a feloszlás jelei nem 
mutatkoznak rajtuk vagy nincsenek összeszáradva, nem bizonyos, 
hogy meghaltak-e vagy csak el vannak kábáivá a méhek.

3. M i  a  d o l o g t a l a n  k e r é k  v é g e .
A herék halála bekövetkezhetik ugyan előbb is, de nyár közepén 

túl ritkán késik, mert ebben az időszakban már tisztában vannak a 
méhek arra nézve, hogy a hímekre szükség nincsen és így hozzálát
hatnak elpusztításukhoz.67 81

81 L. G. R. Treviranus Biologie Bd. V. 1818. 270—271 1.
6i Dr. Bevan Die Hgbiene ele. 188 1.
63 L. B. Z. 1871. 189—190 1. Réaumur azonban már 21 óra múlva halva találta 

a vízbe merített melleket, 1. Physik. oec. Gesch. d. B. 251 1.
6i Physic. Theolog. Bd. I. C. 1.
si így Réaumur Physic. oec. Gesch. d. B. 365 1., Káló P. A méhtartás m. 307 

1. Dzierzon B. Z. 1856. 128 1. és Kationéit Bzucht 1878. 257 1., Dr. Hensen B. Z. 1874. 
164 1., Berlepsch Die Diene III. Aufl. 391 1. L. Huber Die neue niitzl. Bzucht X. 
Auíl. 20 1. cs Kwiatkowski B. Z. 1881. 130 1.

38 L. dr. Dönhoff B. Z. 1858. 170-171 1.
61 Míg némelyek valami természetellenes dolognak, sőt kegyetlenségnek 

találják, hogy a méhek — mint vélik — saját nemzőiket és magzataikat kimélet-
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Nem sejtve a küszöbön álló halálukat, még vidáman döngicsél- 
nek a levegőben a herék, midőn beáll a catastropha s a méhek meg
kezdik a hereíiasítás kidobálását; csakhamar ezután rá kerül a sor 
a kifejlett hímekre is; még tűrik őket a méhek, de már megvonják 
tőlük a tápnyálat; sőt a mézhez is, — bár még nincs előttük eltiltva, — 
mintha tudnák, hogy az fogja vesztüket okozni, csak úgy lopva mer
nek nyúlni a kimerült hímek.68

Ámde a herék fogyasztása mégis napról-napra jobban szúrja 
szemét a takarékos méheknek 69 s a tetten érteket, csakhamar pedig 
az összes hímeket elmarják a mézes sejtektől és a lakásnak az élelmi 
készletektől távolabb eső részébe — többnyire a talajra vagy a hátsó 
üres lépekre — szorítják és valóságos rendőri felügyelet alá helyezik,70 
a hol az éhségtől elgyötrött hímek összedugott fejekkel kisebb-nagyobb 
csoportba húzódva, megadással várják be kikerülhetetlen sorsukat, 
a mi nem is szokott soká késni, mert a méhek türelmetlensége most 
már valóságos ellenségeskedésbe megy át.

A mint egyik-másik méh megkezdi a támadást, mintha csak erre 
vártak volna a többiek, neki esnek a hímeknek és a szó szoros értel
mében kimarják őket a lakásból; a melyik nem akar indulni, hátára 
kap egy-két munkás és addig mardossák, mig kereket nem old, üldö
zői azonban — mintha nem hinnének neki — rajta lovagolva kísérik 
ki és csak akkor válnak meg tőle, ha szárnyra kelve tova röpül.11

Reggelenként szünetel, estefelé azonban egyre fokozódik a hajsza 
és még a teljes homály bekövetkeztével is szállonganak el a kiüldözött 
hímek, hogy a bizonytalan éjszakában keressék nyugalmukat.

Sokan fel is találják azt, mert reggelig elfáznak, eléheznek vagy 
ellenségeik áldozatáéi esnek; mindegy, odahaza is az a sors vár reájuk, 
mert az elmenekültek előtt tilos a visszatérés;72 néha egész csomóban

lenül elpusztítják, — így Pelhe F. Méhtenyésztés 1816. 21 ]., — mi egyszerűen 
napirendre térünk e magasabb szempontból szükséges dolog fölött, csupán azt 
akarjuk megjegyezni, hogy a hírnek, ha ugyan nem idegenek,legtolebb féltestvéri 
viszonyban vannak a végrehajtást foganatosító munkásokkal, tehát ebben a te
kintetben sem rosszabbak a méhek, mint az emberek.

68 így Spitzner Iíritische Gesch. Bd. II. 130—13'i J'JRqjhe Korbbzucht III. 
Auíl. 67—68 1. és Berlepsch Die Biene III. Aufl. 165—166 f: Az egyptomi méhek 
azonban állítólag eléhb végeznek a kifejlett hímekkel és csak ezután kerül a sor 
a hasításra, így Vogel B. Z. 1865. 253 1.

60 Dr. Dönhoff B. Z. 1859. 97 1.
71 így Spitzner Korbbzucht III. Auíl. 63 1. és Berlepsch, mint 66 ’  alatt.
71 Ilyenkor szaporodnak különösen az anyátlan kaptáraidban a hímek, mert 

a kiüldözöttek nagy része azokhoz menekül, I. XIII. 1. 10 *.
»  Spitzner Korbbzucht M, Aufl. 63 1. és Kritische Gesch. mint 68 * alatt;
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húzódnak meg a röpülő-lyuk előtt a bekéredzők,73 sőt megtorlódhat- 
nak abban annyira, hogy kizárván a friss levegőt, az egész család 
megfullad; 71 de a melyiknek sikerűi becsnsszannia, a mint észre
veszik a méhek, ismét és újra kiűzik.

A hímek legnagyobb része úgy vész el, hogy nyomuk sem marad ; 
a méhes előtt halva fekvők csak csekélyes töredékét képezik az elpusz- 
túltak számának és azokból kerülnek ki, a melyek vagy eléheztek, 
vagy mint idegenek, esetleg, mint jogaikhoz makacsűl ragaszkodók, 
leszúrattak a lakásban.75

Ha néhány család megkezdi a herék üldözését, mintha csak 
figyelmeztetésnek vennék azt a többiek, az egész vonalon megindúl 
ellenük a hadjárat70 és mindazok a családok, a melyeknek termékeny 
anyja van, 10—14 nap alatt elűzik a hímeket.77

Minél korábban záródik vagy apad meg a legelő, annál hama
rább üt a herék utolsó órája ; 78 ha elemi csapások, jégesők, árvizek 
tönkre teszik azt, már júniusban,79 sőt májusban is elűzetnek a 
herék; 80 nálunk rendszerint július végével vagy augusztus elején, jobb

Klopfleisch u. Kürschner: Die Biene u. d. Bzúdít] 139 L, Gundelach Naturgesch. 
52 1., Berlepsch: Die Biene III. Anti. 166 L, hazánkfiai közül pedig Káló P. A méh- 
tartás m. 3l 1.1 tévedés tehát, hogy a méhek leölik a heréket, — így F. Huber’s 
Neue Beob. d. a. B. Bd. I. 153 1., — mert legnagyobb részük elmenekül, más részük 
éhen vész és csak a legkisebb részt szúrják le a méhek. Az egvptomi méhek 
azonban legnagyobb részben leszúrják a hímeket, 1. Vogel B. Z. 1805. 253 1. és dr. 
Assmuss B. Z. 1874. 166 1.

73 Berlepsch Die Biene III. Anti. 166 1.
75 L. XIII. A. 5. 3'3 *.
75 Spitzner Kritische Gesch. Bd. II. 131 1. és Korbbzucht III. Aufl. 63 l.,Ehren- 

tels Die Bzucht 1829. 65 1., Rothe Korbbzucht Ili. Aufl. 67 1. és Berlepsch Die Biene 
III. 166 1.

76 És nem „herecsatíd, mint némelyek nevezik, a mi még a német „Drohnen- 
schlachtí£-nak is rósz fordítása, mert itt nem csatát, hanem mészárlást jelent az.

77 Berlepsch Die Biene III. Aufl. 165—166 1. Természetes oka ennek az, hogy 
a kiüldözött hímek más kaptárukba menekülvén, idegen szagukkal magukra 
vonják a méhek ügyeimét és miután az idegeneket leölték, saját bűneiken is túl
adnak. Hogy a herék ilyenkor valami kellemetlen szagot öltenének magukra és 
ez volna oka elűzésüknek, — így Braun: Pfalzer Bfreund 1857. 10 1. és dr. Buhle 
B. Z. 1847. 142—144 1. — az képzelődés.

78 Hogy a herék elűzése bizlos jele a gyűjtés megszűntének, rég tudvalevő 
dolog, — 1. már Abhandl. u. Ehrfahr. d. frank. pb. ök. Bgesellsch. 1770. 124 1., 
újabban dr. Dönhoff B. Z. 1859. 97 1. és Berlepsch Die Biene III. 165 1.

78 L. Káló P. A méhtartás m. 31 1., így Berlepschnél 1845-ben Die Biene III. 
Aufl. 165 1., nálam pedig legutóbb 1882-ben.

30 Baldenstein B. Z. 1848. 57 1. Gf. Stoschnál 1858-ban május végével B. Z. 
1859. 143 1., ugyanígy Dz.ierzonnál 1866-ban B. Z. 1867. 29 1., Morvaországban pedig 
1863-ban már május elején dr. Ziwansky B. Z. 1864. 195 1,
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esztendőkben — valószínűleg mert a rajzásra még mindig kilátás van — 
később, néha csak szeptemberben indűl meg ellenük a hadjárat; 81 * a 
hol pedig augusztus végéig tart a rajzás, ott megtűrik őket a méhek 
októberig,83 sőt novemberig is.33 *'

De késleltetheti a végrehajtást az esős időjárás is, mert ha nem 
röpködhetnek a méhek, tovább tűrik a heréket, mint ha a külviszonyok 
iránt napról-napra tájékozhatják magukat.Si

Általában, minél gyengébbek a méhek, annál hamarább adnak 
túl a heréken; rendszerint pedig első sorban az utórajok, azután a 
lerajzolt anyakaptárak és végre az elsőrajok és a nem rajzott családok, 
még pedig annál későbben, minél vagyonosabbak,35 mert idősebb 
anyjuk lévén, kedvező idővel rajzásuk is bekövetkezhetnék.86

Hogy a méhek előrelátásból vagy tí hétig életben hagynak néhány 
herét,87 az mese; ritkább kivételképen megtörténik azonban, hogy 
néhány here kikerüli sorsát az általános üldözés alkalmával és vagy 
későbben pusztái el vagy ki is telel; így már Riem tanúsítja, hogy 
még karácsony táján is 10—30, sőt 50 here volt egynémely kaptárban 88 
és tapasztaltak ilyesmit Dzierzonnal egyetemben 89 igen sokan,90 én 
magam is több ízben, de leginkább oly kaptáraknái, a melyek vagy 
későn váltottak, vagy meganyátlanodván, későn nyertek anyát.

Ila tehát késő őszszel vagy kora tavaszszal néhány herét látnánk 
valamely családban, ebből még sem anyátlanságára, sem pedig arra, 
hogy az anya termékenyűlve nincsen, biztosan nem következtethe
tünk,91 mert azon kivűl, hogy egyesek megmenekülhettek a pusztú- 
lástól, megtörténhetik az is, hogy — ha ugyan a herék elűzése után 
még szaporít az anya — esetleg hímnemű peték is vegyülnek a nőne

81 Dr. Magerstedt Dér prakt. Bvater III. Aufl. 288 1.
83 L. Heím B. Z. 1846. 66 I., Stern B. Z. 1853. 38 1. és Bcrlepsch Dic Biene 

III. 165 1.
83 Spitzner Kritische Gesch. Bd. II. 127—128 1.
84 Kírslen Monatsblatt 1838. 96 1., és Baist B. Z. 1880. 70 1.
83 Staudmeister: Entdeck u. Erfahr. 1799. 112 1.
86 Berlepsch Die Biene III. 164—165 1.
81 így Morlot Die Bzucht 170 1.
88 Riem u. Werner: Dér prakt. Bvater 1798. 199 17^*!,
88 B. Z. 1846. 102 1.
00 így Stöhr Monatsblatt 1843. 15—16 1. és B. Z. 1845. 58 1., Briinníg B. Z.

1846. 78 1., Sclioltisz B. Z. 1850. 189 L, Trotzra fillér B. Z. 1863 158—159 1., Gerasch 
B. Z. 1865. 951., Berlepsch Die Biene III. Aufl. 167 1. és Kiél B. Z. 1890. 151 152 1.

91 Szabálynak tartják ezt Spitzner Kritische Gesch. Bd.II. 135—1401., Wurs- 
ter: Vollst. Anleitg. 1804. 151—152 1., Újabban Gundelach B. Z. 1856.1881. ésBusch 
Die Bzucht in Stroliwonungen 1862. 4 1.
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műek k ö z é ;92 ha pedig.kora Lavaszszal mutatkóznak valahol herék, 
az sem bizonyos, hogy az előző évről maradtak fönn, mert — mint 
tudjuk — épen nem ritkaság, hogy a tavaszi szaporítás megindúltával 
akarata ellenére is hímnemű petékkel vegyíti az anya a munkásfiasí- 
tásM3 sőt, ha a család népes és a fészek közepében heresejtek vannak, 
megkezdheti a hímek szaporítását szándékosan is oly korán, hogy 
már februárban kifejlett herék lehetnek a családban.64

Viszont pedig, a herék eltiinedezése sem egészen megbízható 
jele annak, hogy az anya termékeny, mert a mellett, hogy a hibás 
anyával bíró, sőt a tojó munkásokat uraló családok is elűzhetik a heré
ket : |f ha a méhek késő őszig röpködnek, megfogynak a herék még 
az anyátlan kaptárokban is, egyrészt, mert ha az élelmi készletek 
apadnak, beszüntetik a méhek a heréknek tápnyállal való etetését, 
sőt, úgy látszik, megvonják tőlük a mézet is ; 30 másrészt, mert mind
azok, a melyek visszatértük alkalmával idegen kaptárakba tévednek, 
irgalom nélkül leszúratnak.'i Hanem azért mégis gyanús minden 
család, a melynél akár késő őszszel, akár kora tavaszszal herék mutat
koznak.

Ámbár a méhek nagy része B- mint láttuk -J a szabadban hal 
meg, az odahaza elhalálozottak nem maradhatnak temettetlenűl; szen
teljünk tehát rá egypár perczet és lássuk, hogyan megy végbe

4. A  méliek temetése.
A méhek — nem bírván magánvagyonnal — államköltségen 

temet tetnek el.
A jó l rendezett államok azonban takarékosak és a méhek minta

államában is a legfőbb tekintet ez; a temetések tehát igen egyszerűek, 
még maga a királynő sem számíthat semmi megkülönböztetésre.

66 L. III. G. 12. 477 *.
93 L. ugyanott 478 *
84 L. Spitzner Korbbzucht III. Auíl. 50 1., úgy Dzierzon B, Z 1846. 102 1. és

1847. 58 1., valamint Dobbratz B. Z. 1889.551. Riem több ízben, különösen 179s,,-ben 
már január hóban látott kifejlett hímeket, 1. Riem u. Werner Dér prakt. Bvater 471. 
Ezen az alapon magyarázhatjuk meg azokat a meglepő eseteket is, a melyekben 
vagy késő őszszel, vagy kora tavaszszal tcrmékenyűltek az anyák, I. Burg'hardt 
B. Z. 1845. 76—77 1., Iíritz B. Z. 1846 78 L, GrollB. Z. 1857.901., Günthcr B. Z. 1857. 
96 1., S. Gey B. Z. 1858. 190 1. és Rothe B. Z. 1849. 185—186 és 1859. 171 1.

95 L. Föntebb 491 1., sőt már Abhandl. u. Erfahr. d. frank. ph. ök. Bgesellsch. 
1770. 38 1.

00 Berlepsch állítja, hogy az anyátlan kaptárukban is gyakran talált egész 
rakás herét, részint az alsó, üres épíiményeken részint a talajon, annyira el- 
éhezve, hogy a meleg napon sem bírtak röpülni. L. Die Biene III. Auíl. 168 1,

87 Berlepsch ugyanott,
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Egy, néha két munkás, az elhunyt testvérei és pályatársai, fel- 
nyalábolják a halottat és röpülnek vele, mig vagy fél »Miatyánk«-ot 
elénekelnek, ingyenes temetéshez elég ennyi is; ott alábocsájLják az 
anyaföld kebelére, mely befogadja a munkást és az uralkodót egy
aránt.98

A ki életében nem ismerte a pihenést, megtalálja itt a méh is az 
örökké való nyugodalmat; porból lett és porrá lesz, mint minden, a 
mi valaha élt, nyoma sem marad a föld színén.

De a természet nem tűr örök halált; a tavaszi napsugár új életet 
lehel az anyagba, ültettetlen virágok keletkeznek a földből s midőn 
husvét napján megzendűl a »halleluja«, méhzsongás vegyül az örven
detes hangok közé . . . .

A méhek természetes feltámadása ez.

88 L. J. R. Schubart’s nützl. u. gründl. Bbuch 1754. 65 1., Christ Amveisung 
z. Bzucht 1809. 57 1., Kontor J. A mellekről II. 77 1. és Káló P. A méhtartás m. 44— 
45 1. Hogy a méhek halottaikat 15—20-ával kikisérnék — így Plinius Hist. m. nat. 
L. XI. C. 18. 282 1., N. Jacobi: Natiirl. Wirtsch. Betracht. d. Bienen 1755. 104 1. és 
Sickler Die Bzucht Th. I. 1808. 96—97 1., — vagy hogy azokat el is hántolnák, — 
így Watson; The reasonning power in Animals 1867. 453 1., — az mese; valószí
nűleg a hullaszállító méhek lehullottak a halottal a földre és nem bírván tőle 
hamarjában szabadulni, vergődésüket valaki elhantolásnak vélte. A méhek ma
radványait, ha ugyan a rovarokkal táplálkozó más állatok fel nem falnák, a ter
mészet ingyenes sírásói, a hangyák szokták eltakarítani.



XVI. FEJEZET.

A MÉHEK ELLENSÉGEI.

A természet háztartásában sok és részben veszedelmes ellensége 
van a melleknek, mert a rovarokkal táplálkozó emlőseit, madarak, 
hüllők, kétéletűek és többrendbeli rovarok felemésztik a méheket is 
vagy fiasításukban okoznak károkat; de sok ellenségük kerül azok 
sorából is, a melyek édességekkel vagy zsírncműekkel táplálkozván, 
élelmüket pusztítják vagy építményeiket rongálják ; sőt esetleg érzé
keny károkat szenvedhetnek oly állatoktól is, a melyeknek mindezekre 
semmi szüksége nincs.

Az emlősök közül megemlítendőlt:
A medve, mely köztudomásúlag' szenvedélyes kedvelője a méz

nek és hegyes, erdős vidékeken erős oltalmat kívánnak ellene a méhek,1 
mert érzékeny szaglása hamar nyomára vezeti a méznek s ha rátalált, 
pazar lakomát szokott belőle csapni.

De állítólag a róka  is hajlandó a szabadban álló kaptárakat fel
forgatni és kiüríteni,2 a mi ha ritkán történik is, még sem tanácsos a 
méheket ellene védtelenül hagyni. Sokkal több kárt tesz azonban

A házi n yesi (Mustéba foina Briss.) ez a torkos ragadozó, mely 
a rokon nyestféléktől fehér torka és szügye által különbözik. Eredetileg 
ugyan húsevő, de szereti az édességeket is ; ha tehát rákap a méhekre,

1 L. J. G. Kriinitz: Das Wesentlichste d. Bgesch. u. Bzucht 1774. 34—36 1.
2 L. I). LL, Vollst. Abhandl. ü. Bkeimtniss u. Bzucht 1795. 182—183 l.,Christ 

Wörterbuch 1807. 135 1., újabban pedig Krischke B. Z, 1877. 184 1.



elfogásával3 vagy lelövésével nem szabad késni, mert rövid pár nap 
alatt felprédálja a méheket és mézet egyaránt.4

A m enyét és pa tkányok  ellen is nem egy panasz van ; 5 * az elsőre 
nézve, a mely pedig Vogel szerint is gonosz méztolvaj,8 nincsenek 
tapasztalásaim; de a patkányok nálam is kirágtak ésdönkre tettek télen 
át nehány szalmakas méhet.

A sülyclisznó (Erinaeens europ L.), mint rovarevő állal néha szin
tén lakomát szokott csapni a m éhekből;7 minthogy azonban csak éjjel 
portyáz, tehát csupán ott tehet kárt, a hol a kaptárai? közel állanak a 
talajhoz és a méhek tömegesen kint feküsznek: a kaptárai? megeme
lésével könnyen biztosíthatjuk ellene a méheket; elpusztítani kár volna, 
mert hasznos állat és egyébként is már megritkult.

Sokkal gonoszabb cs megátalkodottabb ellenségei a méheknek
A házi és mezei egerek, a melyek nemcsak a mézen nyalakod- 

nak és temérdek méhet elemésztenek, hanem az építményeket is igen 
megrongálják; néha oly szemtelenek, hogy fészket raknak a kaptá- 
rakban és ott fiadzanak, méhekkel és mézzel táplálván magukat és 
fiaikat is, a kaptárakat pedig annyira bebűzölik, hogy a méhek ki is 
költöznek belőlük.8

Igen természetes, hogy ily gazdálkodást csak télen űzhetnek, midőn 
a méhek össze lévén húzódva, az építmények és élelmi készletek egy 
része védetlenül m arad; ha az idő felmelegszik, nem bátorkodnak az 
egerek a kapLárba behatolni, de a kint hfisölő méhekből ilyenkor is 
nem egyet csípnek el.9

1074

3 Ha a kelepczét luacskafűvel (Teucrhim v. Mariim verum) bedörzsöljük, 
állítólag bizonyosan bele megy a nyest, 1. A. G. Schirach’s Waldbzucht v. J. G. 
Vogel 1774. 91-92 1.

4 L. Die rechte Bkunst v. Nic. Jacob 1614. 235 1., J. Grüvel’s Brandenburg. 
Bicunst 1762. 134—337 1., J. G. Krünitz, mint * alatt 27 1., Wurster: Vollst. Anleitg. 
1804. 563—564 1. Sickler Die Bzucht Th. II. 1809. 242 1., újabban Baldenstein B. Z.
1848. 80 1. és 1849. 14 1., O. Rothe Korbbzucht III. Aufl. 237 1., Dzierzon Rationell 
Bzucht 1878. 291—292 1. és dr. W. Hcsz: Die Feinde d. Bienen 1887. 3—4 1.

8 L. Wittcmberg. Wochenblatt 1773. Vol. VI. 11—12 1., Krünitz, mint * alatt 
309 1., D. ’L. L. Vollst. Abliaudl. etc. 181 1., Sickler Die Bzucht Th. II. 1809.142—143 
1., Kontor J. A méhekről II. 266 1., Káló P. A méhtartSs-m. ,370 1., Czövek 1. Leg
újabb s haszn. méhész kv. 209 I., Unhoch Anleilg. z. w. IvSnnín. d. B. Th.III. 231 1., 
Göppel B. Z. 1846. 82 1. és Demeter J. Útmutatás 1867. 81 1.

8 Die Hgbiene 1880. 40 1.
7 Gerasch látta, a mint egy súly disznó rövid idő alatt 100-nál több méhet 

falt fel, 1. B. Z. 1865. 94 1., úgy Berlepsch Die Biene III. Aufl. 244 1. és dr, Hesz: Die 
Feinde d. B. 88 1.

8 Köztudomású dolog, a mit minden méhészkönyv tanúsít és föntb. X. 14.1145
9 L. Mehring B. Z. 1858. 56—57 1. és Keding B. Z. 1860, 151 1.
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Az egerek ellen a röpülő lyuk megszűkítésével szokták a méheket 
biztosítani; minthogy azonban az ócska vagy vékony szalmakaptá- 
rakat gyakran ki is rágják, legjobb ha elpusztítjuk őket.

Az egerekkel sokan összetévesztik
A cziczkány okát™  a melyek azonban— bár némileg hasonlí

tanak azokhoz — semmi rokonságban nem állanak az egerekkel, de 
azért ugyanannyi, sőt, mint különösen rovarokkal, nyűvekkel táplál
kozó állatok, még több kárt tehetnek a mellekben.11

Nálunk több faja honos a cziczkányoltnak; leginkább elvannak 
terjedve a közönséges (Sorex vulg L.), a házi (Sorex domest.) és a törpe 
cziczkány (Sorex pvgmaeus Pali.) az eddig ismeretes emlősök legki- 
sebbike.

Az egerektől vöröses színük, a vakondokéhoz hasonló hegyes 
orruk és teljes fogsoruk által különböznek; nyáron többnyire az erdők
ben és mezőkön tartózkodnak, tél felé azonban — midőn a rovarok, 
férgek mélyebben húzódnak a föld alá — beszorulnak a házak köze
lébe, gyakran a méhesekben húzódnak meg és minthogy igen falán
kok, temérdek méhet emésztenek el.

A cziczkányok különben hasznos állatok, tehát kímélendők; a 
röpülő lyukak megszűkítésével teljesen védve vannak ellenük a kap- 
tárak, de oly szűkre kell azokat szorítani, hogy csakis a munkás mé
hek járását ne akadályozzák, mert —- különösen a törpe cziczkány — 
oly keskeny résen is befurakodik, a melyben egy jól megtermett here 
is megszorulna.12

Állítólag kárt tennének még a méhekben
A  denevérek,13 vakondok,u sőt a pele  (Myoxus avellanarius v. 

muscardinus) is ; 16 ez utóbbiakat ugyan —• úgy látszik — Ghrist is 
csak gyanúsítja; a vakondok ellen azonban többeknek van panasza; 
minthogy mégis csak ott tehetnek kárt, a hol a kaptának a puszta föl
dön állanak, inkább biztosítsuk ellenük a méheket, a mi megtörtén
hetik, ha a kaptáruk alá valami kemény tárgyat — téglát, deszkát — 
teszünk, a vakondokot pedig ne pusztítsuk, mert sok kártékony rovart, 
férget elemésztenek, tehát hasznos állatok.

A denevérek — mint rovarokkal táplálkozó állatok — ugyan
10 Csáti Szabó Gy. szerint „vicsok* Magyarorsz. méhes gazda 56 1.
11 L. Baldenstein B. Z. 1848. 80 1., Berlepsch Die Biene III. Aufl 243 1., Vogel 

Die Hgbiene 1880. 409 1. és dr. Hesz: Dic Feinde d. B. 4—5 1.
IS Berlepsch, mint 11 * alatt és Th. Weipel BVater v. Wien 1892. 183—185 1.
13 M. C. Höflers Bzuclrt VI. Aufl. 1753. 66 1.
14 Handerla Gy. Uj méhész 1795. 88 1., Chabicsovszky: Apiar syst. 44 1. és 

Pethe F. Méhtenyésztés 1816. 88 1.
15 Ghrist Anweisung z, Bzucht 1809. 255 1.
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szintén zsákmányul ejthetnek egy-egy mehet, sőt ha a röpülő lyuk nagy, 
talán behatolnak a kaptárba is ; 16 nincs kizárva azonban, hogy a 
mit némelyek az esthomályban egyik-másik kaptárba betolakodni 
láttak és denevérnek tartottak,17 18 tulajdonkép halálpille volt, a melylyel 
alább fogunk megismerkedni.

Ha azonban nem is volna tévedés a dologban, azt a kis kárt, a 
mit a denevérek tesznek, annál inkább elnézhetjük, mert egyszersmind 
temérdek moly-pillét is elpusztítanak,19 következőleg méhészeti szem
pontból is a hasznos és kímélendő állatok közé tartoznak.

A madarak közül sok kárt tesz a méhekben
A gólya, a melyről alig gondolnánk, hogy midőn a virágzó réte

ken komoly méltósággal sétálgatva, fejével ide-oda integet, tulajdon
képen a melleket fogdossa a virágokon; 10 a lelőtt gólyák begyében 
némelyek egész kis rajnyi méhet találtak,30 sőt annyira rákaphat a 
méhekre, hogy a kaptár mellé állva fogdossa el a ki és beszállongókat.31

A gólya tehát —  bár a népszerű és kím élt m adarak közé  tarto
zik —  méhészeti szem pontból, sőt — m ert egyszersm ind a békákat, 
halakat, fiatal nyulat, foglyokat, vadkacsákat és az éneklő m adarakat 
is pusztíLja 23 —  általában kártékony és nem  érdem el kím életet, — ha 
pedig rákapott a m éhekre,le kell lőn i, mert nagyevő lévén, sok kárt tehet.

A m éhész ölyv  (Pernis apivorus Cuv.), egy nem épen kisebb- 
féle ragadozó, mert teljesen kifejlődve állítólag 60 centiméternél 
is hosszabb ; színe igen változatos, néha egészen barna, máskor vilá
gosabb ; ha ;a fehér, pettyes vagy szennyes fehér, barna foltok és sávo
lyokkal ; farka hosszabb a szárnyaknál és 3—4 barna keresztszalag 
van rajta, csőre és lábai pedig sárgák.

Mint vándormadár, honos egész Európában, róna, erdők, fűze
sek környékén szeret tartózkodni, különösen ha a közelben méhek is

16 Némelyek állítólag denevér csontvázat is találtak egyik-másik kaptárban, 
Hoffmann B. Z. 1856. 212 1.

!» Kricke után B. Z. 1883. 174 1.
18 Kontor J. A méhekről II. 262 1.
19 Már Krünitz: Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucht 309 1., J. Gr. Ilirsch Die 

Bzucht 199 1., J. Riem u. Werner: Dér pract. Bavter 179.8. 1601., Christ Amveisung 
z. Bzucht 1809. 251 1. Káló P. A méhtartás ni. 367 1. Fuck&'Aáeine Bzucht II. Aufl. 
143 1., Kirsten Vollst. Handb. d. Bzucht V. Aufl. 147 1., Berlepsch Die Biene III. 
Autl. 244—245 1. és Dzierzon Rationell Bzucht 1878. 202 1.

20 Már Schroth Die Rechte Bkunst 1660. 88 1., M. C. Höllers Bzucht VI. Aufl, 
88 1., Riem: Volkom. grundsatze dauerhaft. Bzucht 1795. 209 1., Staudmeister
Bienenlehre 216 1,

31 Limberger B. Z. 1852. 149 1.
33 Dr. Olfcrs után W. Hesz: Die Feinde d. B. 22—23 1.
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vannak, a melyeket azonban nem csak röptűkben fogdös össze, hanem 
lesbe állva, a röpülő lyuk előtt is, sőt állítólag a méz is kedvencz cse
megéje.38

Különben félénk madár és nehány vaktöltéssel is elriasztható ; 
meglőni kár, mert sok darazsat is elemészt.

A pacsirta-sólyom  (Falco subbuteo L.) egy kisebb sólyomféle, 
háta barnásszürke, begye fehéres, barna foltokkal; szemei alatL fekete 
csíkok vannak; szárnyai hosszabbak a faroknál, csőre és lábai ver- 
nyegesek.

Magányos vagy erdőszéleken álló öreg fákon tartózkodik és apró 
madarakkal táplálkozik, de elfogja a méheket is ; dr. Assmuss állítja, 
hogy az általa lelőtt, több mint 12 példány mindegyikének begyében 
talált méheket, némelyikében 18 darabot is.23 24

Minthogy semmi baszna nincsen, sőt az apró madarak, neveze
tesen a pacsirták pusztításával kárt is tesz, kíméletet nem érdemel.

A harkályfélék, melyeknek hazánkban több faja honos, úgy 
minti a nagy (Picus major L.), a fekete (Picus Martius) a tarka (Picus 
varius), a fehér (Picus mcdius) és a z<jld vagy zsolna-harkály (Picus 
viridis); mindezek rovarevők, a melyekben nem válogatva, temérdek 
mehet is elemésztenek.25 *

Legkártékonyabbak a fekete 20 és zöld harkályok; 27 az előbbiek 
feketék, csupán a hímek halántékai, a nőstényeknek pedig fejők hátsó 
része vörös; az utóbbiak színe hátukon sötétebb, hasukon világosabb, 
olajzöld, a fő búbja vörös és ugyanily csíkok húzódnak a szájszögle- 
tetből két oldalt hátrafelé, a nőstényeknél a csíkok feketék.

Nyáron az erdőben tartózkodnak a harkályok, télen azonban fel
keresik a kerteket, különösen a méheseket; a szalmakaptárakon sok
szor ökölnyi lyukat vájnak és hosszú nyelvükkel fogdossák el a tehe
tetlen méheket; 28 de sok kárt tesznek a vastagabb fakaptárakban, sőt 
az erdei odvas fákban telelő méhekben is, mert addig kopognak raj

23 Lakatos K. Term. tud. társ. Közi. XIV. köt. 149 fűz, 24—26 1., úgy dr. Ass- 
nius 13. Z. 1873. 42 1. és W. Hesz Die Feinde d. B. 5—71.

24 Dr. Assmus B. Z. 1873. 42 1.
25 Már Krünitz Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucht 27 1. J. Ch. Hirsch Die 

Bzucht 199 1., Wurster Volst. Anleitg. 1804. 568—5691., Christ Anweisung z. Bzucht 
1809. 252 1. Káló P. A méhtartás m. 367 1., Czövek I. Legújabb s hasznos méh. kv. 
210—211 1., Fuckel Merne Bzucht II. Aull. 143 1., Kirsten Vollst. Handb. d. Bzucht 
V. Aull. 147 1., Dzicrzou Rationell Bzucht 1878. 292 L, Vogel Die Iígbiene 1880. 400 
1. L. Hubcr Die neue nfltzl. Bzucht X. Aull. 26 1.

86II. Assmuss B. Z. 1873. 42—43 1.
21 Már az Angliai méheskert 1781. 163—164 1.
38 L. Dalhe B. Z. 1869. 32 1. és W. Hesz: Die Feinde d. B. 7 -8  1.

69
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tűk, inig a felriadt méhek a röpülő lyukon kezdenek ki tolulni, a mikor 
aztán dúsan lakmároznak belőlük; sőt a fekete harkály állítólag átvágja 
a vastag tuskó kaptárukat is.29

A harkály különben hasznos madár, a melynek elpusztítása csak 
akkor engedhető meg, ha igen rákapott a méhekre és nem is lehet 
azokat máskép — például takarók alkalmazásával — ellene megvé
deni ; sőt még ilyenkor is elegendő, ha egyet lelövünk és a méhes előtt 
felakasztjuk, intő példaképen a többieknek.30

A  méhész gyurgyalag  (Merops apiaster L. v. Coccolarynx 
melithophagus) egy csinos madár, mely a melegebb tartományokból 
— a hol kártékonysága régen ismeretes 31 — nyáron ellátogat hoz
zánk, sőt állítólag felvonul északnak, Svédország, Dánia és a Finnek 
földjéig is.33 34 35

Termetére nézve akkora, mint a rigó ; hosszú hegyes csőre fekete, 
szemei pirosak, homloka fehér, halántékai kékes zöldek, szemein 
fekete csíkok futnak át és ilyen füle tája is ; torka sárga, középeit kékes
fekete övvel; begye és hasa kékeszöld, feje búbja és a lábak, valamint 
testének többi része pedig érczszínben játszó sötétbarna. Farkában 
egypár hosszabb kormánytoll van, a mi sebes röptében hasonlatossá 
teszi a fecskéhez.

A gyurgyalag rovarokkal táplálkozik, a melyeket többnyire röp
tűkben fogdos össze; a méheket azonban elcsípi a virágokon, sőt 
állítólag a röpülő lyuk előtt leselkedve is.33

Nálunk ritka,81 — úgy látszik, kiesünk felvonulásának irányá
ból, — a hol azonban csapatosan jelenik meg, legalább isgyérítendő, 
mert falánk és vakmerő lévén, sok kárt tehet a méhekben.

A  gébicsfélék  (Laniariae), a melyek ugyan az éneklők közé 
vannak beosztva, de méltó helyet foglalnának a ragadozók között is,85 
mert mindnyájan rablásból élnek. Mint vándor madarak honosak 
egész Európában és hazánkban négy fajuk ismeretes, úgy mint:

Az őrgébics, a nép nyelvén hábaszarka (Lanius excubitor L.), 
valamivel nagyobb a nádi verébnél, színe fölülről tekintve világos

29 Dr. Assmus B. Z. 1873. 43 1.'
30 Gravenhorst B. Z. 1869. 146—147 1.
31 Már Aristoteles Hist. animal L. IX. C.40.1074 1.cjt'JlirgiliusGeorg.IV. 14v.
32 W. Hesz Die Feinde d. B. 8 1.
33 Hesz, mint 32 * alatt 9—11 1.
34 A magyar méhészeti munkák nem is tudnak róla, de az olaszok — 1. G. 

Ulivi Compend. teor. pr. d. apicult. ráz. 1883. 73 1. és a francziák 1. M. Girard Les 
abeilles 251 1. — a méhek ellenségei közé sorozzák.

35 Valószínűleg ezeket érti Wildmann is a „házi pacsirta“ név alatt 1. Ab- 
handl. v. Wart. d, B. 1769. 197.
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hamuszürke, szárnyai feketék, két fehér folttal középtájon; a száj
szögletektől fekete szalagok vonulnak a szemeken át egész a nyakig ; 
farkában a középső tollak feketék, a következőknek hegyei, a szélsők 
pedig egészen fehérek ; hajlott hegyes csőre és lábai feketék.

Ritkás, fás helyeken, kertekben szeret tartózkodni, rovarokkal 
és apró madarakkal táplálkozik, tehát kárt tesz a méhekben36 és mint 
gonosz fészekrabló, az éneklő madarakban is 37

A tövisszúró gébics — szőri szarka — (Laniuscollurió L.) onnét 
nyerte nevét, hogy az összefogdosott rovarokat gyakran valami tövisre 
szúrva, készletbe helyezi, — az elébbitől csak valamivel kisebb ter
mete és vörösbarna hátával különbözik, természetére nézve azonban 
ugyanolyan, sőt, a mennyiben még inkább csak rovarokkal táplálko
zik, nagyobb kárt is tesz a méhekben.

A vörös fejű gébics (Lanius ruficeps Bechs) és a szürke vagy kis 
gébics (Lanius minor L.) ritkábbak, de a melléknek szintén gonosz 
ellenségei.

A gébicsféléket, mint megátalkodott ragadozókat, a melyek nem 
csupán éhség által kényszerítve, hanem kedvtöltésből is rabolnak, a 
méhesek közelében megtűrni nem szabad; pusztításuk minden módja, 
még fészkeik kifosztása is meg van engedve.

De ezeknél is jóval több kárt tesznek a méhekben a fecskék,™  
bár némelyek pártolják őket,33 * sőt a mióta nehányan a zoológusok 
közül védelmükre keltek,40 divatos dolog is a fecskék pártolása, mert 
napról-napra megújulnak a felszólalások, hogy nem is táplálkoznak 
méhekkel vagy legfölebb csak a hímeket pusztítják, a minek még örülni 
is lehetne.41

36 Már Wurster : Vollst. Anweisung etc. 1804. 575 1. Unhoch Anleitg. z. w. 
Kenuin, d. B. Th. III. 237 1., Oövek I. Legújabb haszn. m. kv. 2131., újabban Steril 
B. Z. 1853. 30 1. és \V. Hesz Die Feinde d, B. 11 — 16 1.

37 Die Zoologie gemfasslicb. v. A. G. P. 1855. Th. II. 117—118 1., H. IIolz B. Z. 
1884. 117—118 1. és Hesz, mint 38 * alatt.

ss így már Aristoteles Hist. animal L. IX. C. 40. 1074 1., Virgilius Georgicon 
IV. 15 v. és Plinius Hist. m. natúr L. XI. C. 18. 282 1.

33 Igv J. R. Schubart’s nützl. u. gründl. Bbucb 1754.83—841., Duchet: Cultur 
des Abeilles Fribourg 1761. 321 1., Spitzner Korbbzucht III. Autl. 290 1., hazánkfiai 
közűi pedig Bogsch A természetes méhek neveléséről 1795. 82—83 1.

40 Brehm Thierleben 1867. Bd. III. 632 1., dr. L. Glaser: Zoolog'ische Garten 
Jgg. XXIV. 370 1. és dr. W. Hesz Die Feunde d. Biene 21—22 1.

41 L. Bartels B. Z. 1850. 174—175 I., Kaden B. Z. 1851. 87 1., Brünning B. Z. 
1852. 154 és 1862. 55 1., dr. Magerstedt Dér prakt. Bvater III. Áufl. 446—447 l.,Mohn 
B. Z. 1862. 41—42 1., Klein-Esch B. Z. 1862. 128-129 1., Pranghofer B, Z. 1862.139— 
140 1., Wernz B. Z. 1862. 82 1. és 1878. 115 1. M. Debeauvoys: Guide de l’apicult. 
1863. 141-142 1. Jacot) József: Méhészeti Lpk. 1883.129—131 l.és 1886. 28-30 l.stb.

69*
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Nem mondjuk, hogy az illetők meggyőződésük ellen beszélnek, 
mert lehetséges, hogy a hol más rovarokat bőven találnak a fecskék, 
kevésbbé vetik magukat a méhek után ; de lehet a méhes fekvése is 
olyan, hogy épületek által megszorított vagy befásított környéke nem 
alkalmas arra, hogy a fecskék nagyobb haj tó vadászatokat rendez
hessenek a méhekre ; sőt nincs kizárva az sem, hogy oly fecskefajokat 
figyeltek meg, a melyek csak esetleg vagy szükségből fogják el a 
méheket.

Nálunk ugyanis négy faja ismeretes a fecskéknek ; _ ezek közűi a 
kazán v. toronyfecske í'Cypselus v. hirundo apus) nem igen mutat
kozik a méhesek környékén, bár némelyek ezt is gyanúsítják; 43 a 
parti fecske (Hirundo riparia) sem vadász rendszeresen a méhekre, 
legfölebb a vízre járók közűi csíp el egyet-kettőt; több kárt tesz a 
városi vagy lisztes fecske (Hirundo v. chelidon urbica) és legtöbbet a 
paraszt vagy füstös fecske (Cecropis v. Hirundo rustica).

E kis gonosz nem szokott elmaradni onnét, a hol méhek vannak, 
sőt napjában többször bizonyos időszakokban megjelenik,43 d. u. 1—2 
óra között pedig, midőn a méhek déli játékukat tartják, csapatostól 
érkezik és oly kitartó hajtóvadászatot rendez, hogy lehetetlen azt 
czéltalannak tartanunk.

Hogy ilyenkor szívesebben kap a nagyobb falatok, tehát a herék 
után, az igen hihető; de mire vadász hát olyankor, midőn herék nin
csenek vagy legalább nem röpködnek ? mert a bajtóvadászatok ilyen
kor sem maradnak el.

Meggyőződhetünk erről, ha a fészkelés időszakában pár napi 
eső után ozsonnatájban kiderül és a méhek megindulnak.

A mint neszét veszik ennek a fecskék, azonnal összesereglenek, 
néhányszor körűi röpködik a méhest és miután tájékozták magukat, 
hogy merre járnak a méhek, megindul a hajsza; a vadászok majd 
fölülről, majd alulról, majd oldalaslag nyílsebesen csapnak a kiszemelt 
méh után és a következő pillanatban már elcsípték azt; néha neki
vágódnak a röpülő lyuknak és abban a pillanatban fogják el a mehet, 
midőn kiröpűl vagy megérkezik.44

« L. Deichert B. Z. 1862. 93 1. és Rathelf B. Z. 1890. 209—211 1., sőt annak az 
előítéletnek is, hogy tornyok, templomok közelében íréin-jól tartják magukat a 
méhek, némelyek abban keresik alapját, hogy a tornyokban fészkelő fecskék 
temérdek méhet elpusztítanak. L. Krünitz: Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucht 
1774. 124 1. és Sicklcr Die Bzucht Th. I. 1808. 118-119 1.

41 L. Berlepsch is Die Biene III. Aufl. 246 1.
44 L. Wurster: Vollst. Anleitg. etc. 1804. 571 1., Slern B. Z. 1849. 143 1., Bötl- 

ner B. Z. 1864. 167—168, úgy Berlepsch : Die Biene III. Aufl. 246 1., Peter B. Z. 1889. 
203 1. és láttam ezt igen sokszor én is.



1081

A ki sem ezeknek, sem annak nem hinne, hogy a méhek is úgy 
viselkednek a fecskék, mint ismeretes ellenségeik iránt,43 * 45 talál a méhé
szeti munkák és folyóiratokban hitelesebb bizonyítékokat is, mert 
többen lőttek fecskét abban a pillanatban, midőn elfogta a méhet, 
úgy, hogy azt csőrében tartva hullott alá ; 4“ mások a lelőtt fecskék 
gyomrában ismerték fel a munkás méhek maradványait.47

Hogy nem mindenki talált méheket a fecskék gyomrában, az nem 
változtat a dolgon, mert nem mindig eszik meg azokat, hanem elvi
szik fiaiknak is.

Már Wurster tanúsítja, hogy az ügyetlen fiatal fecskék többször 
szeme láttára ejtették le az öregek által nekik hozott táplálékot, a 
minek nyomban utána nézvén, mindannyiszor méhet talált a földön, 
a fecskék csőre által összezúzott torkassal; 43 Barsch pedig talált a 
fiatalok gyomrában méheket, a melyeknek egy része még mozgott is.a

Ily bizonyítékokkal szemben nincs helye sem a kétkedésnek, sem 
a tagadásnak; ha tehát pártolni akarjuk a kecskéket, más, reális ala
pot kell keresnünk, a mi önként kínálkozik abban, hogy temérdek 
kártékony rovart is elpusztítanak s ez teljesen elegendő arra, hogy 
kímélettel legyünk irántuk, daczára annak, hogy igen sok méhet is 
elpusztítanak.

Hogy a fecskék által okozott kár nem lehet valami jelentéktelen, 
azt már sereges együttélésükből és gyors szaporodásukból is következ
tethetjük, igazat adhatunk tehát azoknak, a kik a fecskéket a méhek 
kártékonyabb ellenségei közé sorozzák;60 hogy azonban épen afecs-

43 L. föntebb VII. 2. 181 és 133 *. Berlepsch írja, hogy egy Ízben 4—5 méh szeme
láttára oly keményen támadott meg egy fecskét, hogy az vergődve és visítva,
csaknem a földhöz vágta magát, 1. Die Biene III. Aufl. 247 1.

46 L. Tenschert B. Z. 1863. 196 1. és Berlepsch, mint 44 * alatt; Vogt pedig a 
méh fulánkját találta a lelö'tt fecske szájpadlásában, B. Z. 1881. 185 1.

4! Tenschert és Berlepsch, mint 48 * alatt, Hermami Ottó: Term.-tud. társ. 
közi. VIII. köt., 85. fűz., 362—363 1. és a szerkesztőség: Méhészeti Lapok 1889. 107
1. 4) és én is.

48 Vollst. Airweisung etc. 1804. 5/1—572 1.
*» B. Z. 1862. 129 1.
30 így J. Grüwel’s: Brandenburgische Bkunst 1761. 50—5-1 és 265 1., Th. 

Wildmann: Abhandl. v. Wart. d. B. 196 1., A. G. Schirach : Bayerisch. Bmeister 
1770. 202 1., Christ: Anweisung z. Bzncht 1809. 249 1., Szuhányi J.: Szorg. méhész 
56—57 1., Chabicsovszky: Apiarius syst. 88 1., Kontor ,1.: A méhekről II. 2661., Káló 
P.: A méhtart. m. 365 L, Czövek I.: Legújabb s haszn. m. kv. 211—2121., Pethe F.: 
Méhtenyésztés 1816. 118 1., Fuckcl: Meine Bzncht II. Aufl. 143 1., Kirsten: Vollst. 
Handb. d. Bzncht V. Aufl. 148 1., 0. P»othe : Korbbzucht III. Aufl. 239 1., Sebes K.: 
Vezérfonal 44 1., Deichert B. Z. 1862. 92-93 1., Semlitsch B. Z. 1862. 6—7 és 93- 94 
1., úgy 1864. 56—57 1., Paschel B. Z. 1878. 51—52 1., H. Vogt B. Z. 1881. 185 1., L. Hu-
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kék tennék a legnagyobb pusztítást a mellekben és annyira elnépte- 
leníthetnék őket, hogy nem csak nem rajzanak, de tönkre is mennek,51 
az csak különleges helyi viszonyok között vagy olt történhetik, a hol 
temérdek a fecske a méh pedig kevés, különben a hol sok a méh, a 
fecskék kártékonysága nem szokott feltűnő lenni.

A legnagyobb kár, a mit tehetnek, az, ha a párosodó anyákat 
fogják el, a mi épen nem ritkaság,52 és ezzel természetesen okai lehet
nek a méhek tönkrejutásának is.

Ennek daczára, ne hallgassunk azokra, a kik azt mondják, hogy 
a füstös fecskéket ott és úgy kell elpusztítani, a hol és a mint csak 
lehet,63 elégedjünk meg azzal, hogy a méhes közelében ne engedjük 
őket fészkelni; ekként mérsékelhetjük kártékonyságukat, mert élel
müket fészkeik közelében keresik. Azt, hogy a távolban gyűjtögető 
méhek közűi ejtsenek zsákmányul néhányat, lehetetlen megakadá
lyoznunk, de azért, valamint eddig ki nem pusztították, a jövőben 
sem fogják a fecskék a méheket kipusztítani.

A lappantyú  (Muscicapa grisola L. v. Caprimulgus Europaeus 
v. Muscicapa luchosa) ismeretes kis madár, valamivel nagyobb a 
verébnél és hasonló is ahhoz, csőre azonban erősebb és kissé alá van 
görbülve. Honos egész Európában, erdők közelében különösen gya
kori, de szívesen tartózkodik a kertekben is.

Rovarokkal táplálkozik és a méheket sem kíméli; 54 Berlepsch

bér: Die neue nfitzl. Bzucht X. Aufl. 26 1., B. L.: Méhészeti Lapok 1883. 156—157
I. , Antal K.: Méhészeti Lapok 1886. 81—82 1. és számtalanok.

51 így Colerus: Oeconom. rur. et domest. 1645. P. I. L. XIII. 538 és 551 1., M. 
C. Höíler’s: Bzuclit VI. Aufl. 1753. 87—88 1., dr. J. G. Gleditsch: Allgem. Betracht 
ti. d. Beschaff d. Bstandes 1769. 60—61 1. a) alatt, AbhandL u. Erfahr. d. frank. ph. 
ök. Bgesellsch. 1770. 56—58 1., J. Gh. Hírsch: Die Bzuclit 1773. 198399 1., J. G. 
Krünitz: Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucht 1774. 308—3091., Erdinann Hülfreich’s: 
Anweisung z. Bzucht 1804. 206 1., Wurster, mint 48 * alatt, Sickler : Bie Bzucht Th.
II. 1809. 240 1., A. Habl’s: Bzucht II. Aufl. 73 1. és Berlepsch is, mint 44 * alatt.

53 Hogy messzebbre vissza ne menjek, 1890 junius 13-án, midőn két napi 
eső után délben kiderült, egy csapat fecske oly élénk hajtóvadászatot tartott mé
heseim fölött, hogy aggódni kezdtem a párosodó anyák miatt és valóban, már 3 
óra tájban nyugtalankodni kezdett egy utóraj, melynek anyját kirepülni láttam, 
4 óra felé pedig még kettő és mind a három ténylegújjeg is anyátlanodott. Mint
hogy az idő csendes volt s a szomszédos kaptáraknái nőin mutatkoztak oly jelek, 
a melyekből az anyák eltévedésére következtethettem volna, legvalószintibb, 
hogy a fecskék fogták el őket. Ugyanígy Ehrke B. Z. 1880. 91 1.

53 jgy Neidhart: Prakt. Vollst. Auszug 1774. 1431. és Berlepsch is: Die Biene
III. Aufl. 246 1.

M L. Stern B. Z. 1849. 143 1., Gundelach : Nachlrag z. Natgesch. 42—43 I., dr. 
Magerstedt: Dér prakt. Bvater III. Aufl. 447 1., Rothe: Korbbzucht III. Aufl. 238 1. 
és B. Z. 1866. 104 1., Barsch B. Z. 1862. 129 1., L. Hu bér : Die neue nützl. Bzucht X, 
Aufl. 26 1. és Klcmpin B. Z. 1891. 58 1.
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tanúsítja, hogy a méhes közelében fészkelő egypár lappantyú 3 óra 
alatt 51 mehet fogott e l ; 55 ne ámítsuk tehát magunkat azzal, hogy 
csak a heréket pusztítja,5" hanem zavarjuk el a méhes közeléből.

Gonoszabb ellenségei a méheknek a czinkék, különösen a szén- 
czinke (Parus major L.), ez az okos kis madár, mely nyáron legfölebb 
a méhes közelében fészkelve érdeklődik a méhek iránt,57 télen azon
ban — midőn másutt nem talál élelmet — a szabadon álló kaptáruk
ban sok kárt tesz, mert addig kopog rajtuk, mig kitolúlnak a méhek 
és szabadon válogathat a jó  falatokban.53

Ha tehát valahol rákapott a méhekrel el kell riasztani; meglőni 
kár, mert sok kártékony rovart is elemészt; leghelyesebben cselekszik, 
a ki takarókkal védi ellene a méheket.

Ugyanígy szokott télen lakomát csapni a m adarász bagoly 
(Surina passerina) is, csakhogy ez a lakoma jóval drágább, mert mig 
a czinkék néhány méhhel megelégesznek, a madarász bagoly — ha 
rákapott valamely kaptárra — képes azt népéből egészen kifosztani.69

Sok méhet elpusztít a veréb (Passer domesticns), ez a szemtelen 
torkos madár is, különösen, ha fiai vannak és a gabonafélék szeme 
még ki nem fejlődött.110 Ilyenkor naphosszat elugrálnak a verebek a 
méhes előtt, de nem csak az elhullott méheket szedegetik,61 hanem, 
ha a fáradtan hazatérők közűi valamelyik a földre száll, azonnal fel
kapják ; némelyik oly vakmerő, hogy egy ugrással a röpülő lyuk előtt

Die Biene III. Aufl. 245 1. 
így Bartels B. Z. 1849. 174 1.

57 Sebes K.: Vezérfonal stb. 45 1.
58 Már Thorley MsAiaa-ziAo-jia ford. Untersuchg. d. Nat. O. a. Reg. d. B. 1765. 

172 1., Krünitz: Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucht 36 és 308 L, J. R. Schubart’s n. 
u. gr. B. Bucii 82—83 1., A. G. Scbirach: Bayerisch. Bmeister 202— 203 1., J. Cb. 
Hirsch : Die Bzucht 199 1., Christ: Anweisung z. Bzucht 1809. 251 1., Sickler: Die 
Bzucht Th. II. 1809. 241 1., Kontor J.: A méhekről II. 266 I., Káló P.: A inéhtartás 
m. 367 I., Czövek I.: Legújabb s haszn. in. kv. 2131., Fuckel: Meine Bzucht II. Aufl. 
1431., Bartels B. Z. 1850. 175 1., Brünnig B. Z. 1852. 155 1., Dzierzon: Bfreund 1855. 
162 1., Rothe. Korbbzucht III. Aufl. 238 1., Kirsten: Vollst. Handb. V. Aufl. 147 1., 
Vogel: Die Hgbiene 1880. 400 1., L. Huber: Die neue nützl. Bzucht X. Aufl. 26 1. és 
dr. Hesz: Die Feinde d. Biene 18—20 1.

is Vogel: Die Hgbiene 1880. 400 1.
60 L. Th. Wildmann : Abhandl. v. Wart. d. B. 1769.197 1., Hirsch: Die Bzucht 

198 1., Schirach: Bayerisch. Bmeister 202 1., Matuschka: Beytráge z. Kenntn. d. 
Bienen Bd. I. 1804. 433—435 1., Christ: Anweisung z. Bzucht 1809. 249—2501., Kon
tor J.: A mellekről II. 265 1., Fuckel: Meine Bzucht II. Aufl. 143 1., Baldenstein B. 
Z. 1848. 83 L, Deichert B. Z. 1862. 95 1., Heinze B. Z. 1863. 180 1. és Berlepsch: Die 
Biene III. 247 1.

01 így Tóth I.: A méhészet kézi léve 31 1.



terem és ott csípi el a méhet,62 63 sőt többen állítják, hogy elfogja azokat 
röptűkben is.03

A verebeket tehát ne tűrjük a méhes közelében, sőt bízvást gyé- 
ríthetjük is őket, mert túlszaporodásban lévén, sok kárt tesznek a 
szemes gabonafélékben is.64 *

Régi méhészkönyvekben Merula saxa tilis  v. na cifrágás — 
Nusshacker — néven a méhek ellenségei között szerepel, egy rigó 
nagyságú, erős csőrű és hosszú nyelvű tarka madár, mely kivájja 
a szalmakaptárakat és hosszú nyelvével fogdossa el a méheket,158 
sőt 1768-ban Schirachnak egy tuskókaptárából is minden méhet 
elemésztett.66

Hogy miféle madár ez, nem bírtam határozottan megállapítani, 
talán valami harkály vagy rigóféle; dr. Lendl Adolf szerint azonban 
lehet mogyorószajkó is (Nucifraga cargocatactes), mely nyáron a leg
magasabb hegyekben tartózkodik, télen azonban levándorol a sík 
földre és ilyenkor kárt tehet a méhekben is.67 68

Bizonyosabbat mondhatunk az éneklő m adarakról (Sylviae et 
Lusciolae),a melyek mindnyájan érdeklődnek a méhek iránt; különö
sen a vörösbegy (Erythacus v. sylvia rubecula) és a vörösfarkú csipke
madár (Ruticilla Fitis), de a barátka (Sylvia atricapilla) és a fülemüle
félék is általában igen örömest tartózkodnak a méhesek környékén és 
a hulladékot szedegetve, néha-néha elcsípnek egy-két méhet is.63

Minthogy azonban sok kártékony rovart és férget is elemészte
nek, az eltulajdonított méhekért pedig énekükkel megfizetnek: szív
telenség volna őket üldözni vagy épen pusztítani; én nem csak szívesen 
látom, de magam csalogatom az éneklő madarakat a méhes közelébe, 
hogy felszedcgcssék a hulladékot, a mi különben a sokkal kártéko
nyabb hangyákat csődítené a méhesre.

62 Már Erdmann : HülíreiclTs Airweisung z. Bzueht 1804. 206 ll Kall P.: A 
méhtartás ni. 366 1. és Uzdi P.: Tapaszt, mch. gazd. 106—107 1.

63 Baldenstein B. Z. 1848. 83 1. és a szerkesztőség: Méhészeti Lapok 183'). 
107 1. 3) alatt.

84 L. Budapesti Hírlap 1896. 200 sz., 11 1,
85 L. Krünitz: Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucbt.26—27 1.
86 Waldbienenzucht 1774. 88—89 1.
61 Magán levélben.
68 J. Cli. Hirsch: Die Bzueht 198 1., Christ: Anweisung z. Bzueht 1809. 2491., 

Kontor J.: A mellekről II. 266 ]., Matuschka: Beytrage z. Kenntn. d. Bienen Bd. 1. 
1801.-435 1., Czövek I.: Legújabb s haszn. méhész kv. 213 1., Unhoeh : Anleitg. z. w. 
Kenntn. d. B. Th. III. 236—237 1., Fuckel: Meine Bzueht II. Aufl. 1.43 1., Steril B. Z. 
1849. 143 1. és 1853. 30 1., Berlepsch: Die Biene III. Aufl. 245 1. és Baade B. Z. 1890. 
82 lap.

10-4
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Ezeken kivfil a barázda hillegtető69 (Molicilla alba). a seregély70 
(S'urnus vulg.) és a rigófélék71 is alkalmilag elfogják a méheket, kárt 
azonban oly keveset tesznek, hogy szót is alig érdemel.

Sokkal veszedelmesebbek a házi szárnyasok, különösen a puly
kák, kacsák és tyúkok, a melyek ha rászoknak a méhekre, napestig 
a méhes előtt bogarásznak s a mintegy méh a földre száll, azonnal 
felfalják,72 sőt elfogják azokat a virágokon,73 néha pedig röptűkben 
is.7* A baromfit tehát távol kell tartani a méhestől.

A kétéletfíek és hüllők között nem sok ellensége van a méhek- 
nek; a legtöbb kárt teszik ben nők a békák, a melyek — különösen 
mocsaras helyeken — igen sokat elemésztenek a vízre járó méh ékből:75 
A varas békák  (Butfo ciner. Schnl pedig az eslhomály beálltával 
felkeresik a méheseket és a kint lníselő méhekből dúsan lakmároz- 
nak : 70 a hol tehát sok a béka, — magasabbra állítván a kaptárakat, 
a föld színétől, — biztosítani kell ellenük a méheket

A békákat azonban ne pusztítsuk, mert hasznos állatok ; a ki

69 Már Krünitz: Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucht 308 1., Wurster: Voltst. 
Anleitg. 1804. 569 L, Kontor J.: A mellekről II. 266 1., Káló P.: A niéhtartás Mi. 
365—366 1., Uzdi P.: Tapaszt, méh. gazda 106 1., 0. RoLhe: Korbbzucht III. Aull. 
238 1. és Berlepsch: Die Bienc III. Aufí! 245 1.

| Heinze B. Z. 1863. 180 1.
"  Hartmann B. Z. 1886. 137 1.
73 Angliai méheskert 1781. 85 1., Bavazdi A.: Méhtolmács 40—41 1., újabban 

dr. Magerstedt: Dér prakt. Bvater III. Áuíl. 449 1. és Kirstcn : Voltst. Handb. d. 
Bzucht V. Aufí. 148 1.

73 Wurster : Vollst. Anleitg. 1804. 573—575 1.
74 Méhészeti Lapok 1889. 110 1. 2) alatt.
75 Germerhausen: Oeconom. Reallexicon. Leipzig, 1796. Vol. II. Die Biene 

czim alatt állítja, hogy egyik-másik agyonütött béka torkából 20 és több méh 
fordult ki; Rathelf atya pedig egy béka gyomrában 8 méliet talált, a melyek még 
mozogtak is 1. B. Z. 1890. 210 1.

76 L. már Aristoteles: Hist. animal. L. IX. G. 40. 1074 1., Plinius: Hist. m. 
natúr. L. XI. C. 18. 282 1., úgy J. G. Krünitz : Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucht 
307 1., A. G. Scliirach: Bayerisch. Bmeister 1770. 208—209 1., Riem u. Werner: Dér 
prakt. Bvater 1798. 161 1., Csáti Szabó Gy.: Magyarorsz. méh. gazda 22 1., Kontor 
.1.: A méhekröl II. 269—2.0 1., J. Ch. Hirsch : Die Bzucht 209 I., Christ: Airweisung 
z. Bzucht 1809. 252 1., Spilzner: Korbbzucht III. Aufl. 84 1., Káló P.: A méhtartás 
m. 369 1., Donauer B. Z. 1852. 20 L, Fuckel: Meine Bzucht II. Aufl. 143 1., Dzierzon : 
Bfreund 1855. 162 1. és Rationell Bzucht 1878. 292—293 1., Zimmermann B. Z. 1862. 
130 I., Dieckmann : Bieneivwirtsch. Centralblatt XX. évf., 13 sz., Mengel B. Z. 1862. 
191—192 L, Gf. Stosch Berlepschnél: Die Biene III. Aufl. 247—148 1., G. Dnthe’s : 
Lehrbuch d. Bzucht 274 1., L. Huber: Die neue nützl. Bzucht X. Aull. 231., Pöschel 
B. Z. 1878. 52 1., Jánoky: Ungar. Biene 1880. 38 1., Buday: Méhészeti Lapok 1881. 
3. sz. és Breh'm : Thierleben Bd. VII. 575 és 579 1,
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nem bir tőlük másként szabadulni, a méhes előtt földbe sülyesztett faze
kakba elfoghatja és távol a méhestől szabadon bocsáthatja őket.

A gyíkok, különösen a zöld g y ík o k  (Lacerta viridis L.) napos 
helyeken szintén elfalnak néhányat az alacsony virágokon gyűjtő méhek 
közül,77 de hogy a kantárakba is behatoltak volna,73 soha sem tapasztal
tam és azt sem vettem észre, hogy a kígyók  pusztítanák a méheket.73

Legtöbb és legveszedelmesebb ellensége van a méheknek a gerincz- 
telenek, nevezetesen a rovarok között és ezekkel kell egyszersmind a 
legbehatóbban is foglalkoznunk, mert többnyire más alakban és lát
szólag minden rósz szándék nélkül közelítik meg a méheket, letett 
petéikből azonban gonosz ellenségek fejlődnek, a melyek nagy pusz
tításokat tehetnek a méhekben és vagyonúkban egyaránt; szükséges 
tehát, hogy megismerkedjünk nemcsak annak kártékony alakjával, 
hanem magával a kifejlett rovarral is, a melytől óvakodnunk kell.

A rovarok között — épen úgy, mint az embernek az ember — 
legveszedelmesebb ellenségei egymásnak maguk a méhek, mert az 
idegennek ritkán kegyelmeznek, a mézet pedig erőszakkal is eltulaj
donítják a gyengébbektől.

Úgy látszik, tudják ezt a méhek is, mert ha a megtelepedés helyét 
ők választhatják, örömestebb telepesznek meg az erdők magányában, 
sem mint a hol társaságban élhetnének és nem is félnek semmi más 
ellenségtől, mint csak is a hozzájuk hasonló méhektől.30

De a hártyás szárnyúak más nemei és családjaiból is igen sok és 
veszedelmes ellensége kerül ki a méheknek, a melyek közül, mint a 
leggonoszabbakat, első helyen

a darazsakat kell megemlítenünk.81
Az apróbb darázsfélék ugyan többnyire csak mézet lopkodnak, 

a nagyobb darazsak azonban zsákmányul ejtik magukat a méheket is ;

77 J. Ch. Hirsch: Die Bzucht 1773. 210 1. és Szuhányi J.: Szorg. méhész 56 1.
78 Kontor J.: A méhekről II. 105 1. és L. Huber: Die neue nfltzl. Bzucht X. 

Aufl. 261.
79 így M. C. Höfler’s: Bzucht VI. Aufl. 1753. 87 1., C. L. Hasé: Anweisung z. 

Bzucht 1771. 96 1., J. G. Krünitz: Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucht ,108 1., J. Ch. 
Hirsch: Die Bzucht 210 1., Erdélyi méhecske 1785. §3—84 1., Ravazdi A.: Méh- 
tolmács 40 és 65 1., Spitzner: Korbbzucht III. Aufl. 2904t.fíirsten: Vollst. Handb. 
d. Bzucht V. Aufl. 148 1., Demeter J.: Útmutatás 80 1. és L. Huber, mint78 * alatt.

80 Aristoteles: Hist. Animál. L. IX. C. 40. 1074 1.
81 Tudták ezt már a legrégibb írók, 1. Aristoteles: Hist. Animál. L. IX. C. 

40. 1074 1., Varró: De re rust L. III. C. 16. Tóm. I. 395 1., Columella: De re rust L. 
IX. C. 14. Tóm. I. 720 1,, Virgilius: Georg. IV. 245 v. Plinius: Hist. m. natúr L. XI. 
C. 18. 282 I., újabban J. G. Krünitz: Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucht 301—302 1., 
.1. Ch. Hirsch: Die Bzucht 199—200 1., Angliai méheskert 1781. 93 1., Kontor J.: A 
méhekről II. 270 1., Czövek I.: Legújabb s haszn. m. kv, 216—217 1.
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legveszedelmesebb ellensége pedig a melleknek egy magányosan élő 
rabló darázs, a Philanthus apivorus L. v. Philanthus triangulum Fabr., 
melyet a méhészek — tekintettel az általa okozott nagy károkra, — 
m éhfitrkasnak  neveztek el.

E rabló darázs nem sokkal nagyobb a melleknél, 18—24 millim. 
hosszú, termete nyúlánk, alapszíne fekete, fehér-szürke szőrözettel. 
Feje erősen fejlődött, halaványsárga, alsó részétől 3—4 vékony és 
élénkebb sárga csík vonúl a homlok felé ; izmos rágói és csápjai pedig 
feketék. A torkas sárgán pontozott, az altest gyűrűi élénksárgák, feke
tén szegélyezve, a felső szelvényeken középeit háromszögű fekete raj
zokkal ; a lábak tőize fekete, a következők sárgák ; a szárnyak érháló
zata barna, maguk a szárnyak pedig sárgás színben játszanak.33

A kifejlett rovarok édességekkel táplálkoznak, fiaikat azonban 
állati eredetű eledelféléken, többnyire méheken nevelik fel. A termé
keny nőstény ugyanis meleg, napos oldalakon 1 centmtr. átmérőjű, 
de 30, sőt 40 centmtr. mélységű csatornákat váj a földbe s ezekbe 
aztán méheket helyez, a melyeket részint röptűkben, részint a virá
gokon fogdos össze, de meg nem öli őket, hanem fulánkját a tor ideg- 
dúczaiba ütvén, megbénítja szárnyaikat és lábaikat úgy, hogy a méhek 
— bár napokig életben maradnak — tehetetlenül feküsznek a darázs 
fészkében és teljes hatalmában vannak a reájuk helyezett petéből kibon
takozó darázsálczának.83

Minthogy a szaporítás egész nyáron tart és mindegyik álcza 5—6 
méhet emészt fel, igen természetes, hogy csak egyetlen nőstény is temér
dek méhet pusztít el, ivadékai útján pedig annyit, hogy sokan a Phi
lanthus apivorust tartják a méhek legveszedelmesebb ellenségének,84 * 
a melynek fejére érdemes volna jutalmat is tűzni.86

Ha azonban ennyire nem is mennénk! helyesen cselekszünk, ha e 
darázsfajt ott és úgy pusztítjuk, a hol és a mint lehet, még pedig minél 
korábban, mielőtt sokat szaporított volna ; a kifejlett példányok pusz
títása ugyan fáradságos, de fészküket könnyen feltalálhatjuk a kisujj- 
nyi átmérőjű lyukak előtt kidobálva fekvő méhek nyomán, a hol gyak
ran a szaporító nőt is elfoghatjuk.

De sok kárt tesz a lódarázs \ Vespa crabro L.)is, sőt a hol igen el

83 L. Latreille: Kist. natúr. d. fourmisl Paris, 1802. 307 1., úgy Dic Zoologie 
gém. fasslich v. A. G. P. Th. II. 363 I.

83 L. Hellebusch u. dr. Siebold B. Z. 1860. 9—11 1. és W. Hesz: üie Feinde d. 
Biene 37—39 1.

64 Berlepsch : Die Biene Itt. Autl. 250 1.
sí Már Th. Wildmann: Abhandl. v, Wártí d. Bienen 1769. 278 1, és Dzierzon ; 

Bfreund 1855. 162 1,
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van szaporodva, még többet, mint az elébbi faj, mert nemcsak a röp
ködő, hanem a lakásaik előtt hflselő méheket is elrabolja,80 sőt be
hatol a kaptárakba37 és nem ritkán épen az anyát ejti zsákmányúl.38

A lódarázs kifejlett nősténye 2 6—3 centimtr. hosszú, barnavörös 
alapszínnel, mely néhol világosabb sárga, máshol pedig sötétebben 
van árnyalva ; az álorr, valamint a csápok tőizei és az erősen fejlődött 
rágok is sárgák, a csápok ostora vörösbarna és ugyanígy vannak szi- 
nezve a szemek, vállalt, a hátpajzs egy része, valamint a szárnyak és 
lábalt is. Az altest gyűrűi világosabb sárgák, barnán szegélyezve és 
felső részükön ugyanily színű háromágú koronához hasonló rajz lát
szik, a végcsúcs egészen sárga.

E darázsfaj áttelelt nőstényei odvas fákba, üregekbe — méhesek 
közelében, gyakran az üresen álló kaptárakba — építik fészkeiket kor
hadt fa- és növényrostokból, a melyeket nyáluk hozzá vegyítésé vei ita
tós papírhoz hasonló anyaggá dolgoznak fel; sejtjeik, a melyekbe 
petéiket rakják, hatszögűek, de csak egyoldalúak.

Nyáron kisebb társasággá szaporodnak fel, a melyben — épen 
úgy, mint a méheknél — kifejlett és fejlődetlen nőstények, valamint 
hímek vannak; a kifejlődött nők aztán párosodnak és télre alkalmas 
helyen álomba merülve várják be a tavaszt, a kifejletlen nők és a 
hímek pedig őszszel elenyésznek.89

A lódarazsak a méhekre való tekintetből kímélet nélkül pusztí- 
tandók; legalkalmasabb erre a fészekrakás időszaka — április és május 
— ilyenkor ugyanis a korhadó vagy lebotolt nyár-, fűz-, nyír és eger- 
fákat —[különösen ha levük is folyik — szorgalmasan látogatják és 88

88 L. Neidhart: Prakt. Vollst. Auszug 1774. 142 L, Unhoch: Anleitg. etc. Th. 
III. 235 —236 1., Szuhányi ,1.: Szorg. méhész 56 1., Káló P.: A méhtart. m. 369 1., 
Stockmann B. Z. 1855. 118 I. és Lenz: Naturgesch. IV. Aufl. Bd. III. 293 1.

87 L. J. R. Schubart’s: Nützl. u. gründl. Bbuch 1754. 82 I., Schirach : Bayc- 
rischer Bmeister 203 1., J. Ch. Hirsch: Die Bzucht 1773. 200 1., Szuhányi J.: Szorg. 
méhész 56 I. és Sickler: Die Bzucht Th. II. 1809. 234 1.

88 L. Kleine B. Z. 1854. 278 és 1855. 45 I. és tapasztaltam ezt én is több ízben, 
különösen 1883-ban, a midőn egy megszállott rajhoz — a melynek anyját is lát
tam — néhányszor hozzácsapott egy lódarazs és szemem láttára ragadott el egy 
mehet; nem helyezve súlyt a dologra, megtettem aM intézkedéseket a raj befogása 
iránt, mire azonban visszatértem a rajhoz, a legnagyobb.nyugtalanságban talál
tam azt és le sem is csillapodott többé, hanem felkerekedvén, visszaszállott az 
anyakaptárra, nyilvánvaló volt, hogy anyját elvesztette, tehát a lódarazs épen az 
anyát fogta ki a rajból.

80 L. Th. Wíldmann : Abhandl. v. Wart. d.Bienen 1769.236—2751., J.Schmid: 
Gém. nützige Arbeiten d. Oberlausitz Bgesellsch. 1773. Bd. I. 84—115 1., Angliai 
méheskert 1781. 94—95 1. és Káló P.: A méhtartás m. 369 1., újabban W. Hesz : 
Die Feinde d. Biene 39—47 1.
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megzavarva is újból visszatérnek reájuk s miközben a farostokat sze
dik vagy a kiszivárgó nedveket szörpölik, igen könnyen leüthelők. 
Később már fészkeiket kell felkeresni és megsemmisíteni, a mi nem 
csak fáradságosabb, de bizonytalanabb is.

Ne legyünk azonban elnézó'k az apróbb darazsak iránt sem, akár 
egyes rovart, akár fészküket volna alkalmunk elpusztítani, mert igen 
felszaporodhatnak 90 és folytonos alkalmatlankodásukkal nemcsak a 
melleket hátráltatják munkálkodásukban, hanem igen sok mézet is 
elrabolnak, különösen őszszcl, midőn a hideg iránt érzékenyebb méhek 
összehúzódván, nem védhetik azt,91 * sőt állítólag némelyek elfogják 
a mézzel megrakodott méheket is, hogy fiaiknak táplálékul vigyék 
azokat.93 94 95 *

Ugyanide tartoznak a hangyák  is, a melyek azonban nemcsak 
mézet rabolnak, mint a legtöbben vélik, hanem elhurczolják a melle
ket is ; én legalább akár hányszor láttam, hogy 1 —2 hangya megragadta 
a földön fekvő méliet és minden megerőltetés nélkül vonszolta lova, 
bár a méh még élt és védekezett is.

Hogy ép méheket raboltak volna a kaptárakból, azt nem vettem 
észre, bár szabadon járnak azokba és sértetlenül jönnek ki belőlük, 
sőt úgylátszik, mintha a méhek is tartózkodólag viselkednének a han
gyákkal szemben, mert hogy megtámadták volna őket,soha sem tapasz
taltam,93 a mi oly elbízakodottakká teszi e kis zsarnokokat, hogy nem
csak a kaptár alatt,91 hanem benne is hajlandók felütni fészkeiket.!ir'

Azt sem mondhatnám, hogy a hangyák valami feltűnő kárt tet
tek volna méheimben,90 de Matuschkának valami nagyobb féle vörös
tarka hangyák (talán formica rufa vagy sanguinea) 20 kaptárból álló 
méhészetét tették tönkre,97 Dathe pedig kénytelen volt méhesét átlie-

90 Slöhr szerint 1842-ben annyira elszaporodtak az apróbb és lódarazsak 
egyaránt, hogy nem csak a mélieknek, hanem az embereknek is terhűkre voltak, 
1. B. Z. 1847. 23 1.

91 1890-ben szeptember közepétől november közepéig átlag 3—4 kilót vesz
tettek sulyokból a kaptárak, a minek legalább harmadát a száraz meleg idővel 
rendkívül felszaporodott darazsak hordták el.

így Fischer B. Z. 1803. 8—9 1. és Dobbratz B. Z. 1891. 113 1.
93 Ugyanígy Ír. Dönhoff B. Z. 1858. 203 1.
94 Baldenstein B. Z. 1852. 113—114 1.
95 L. Wildmann : Abhandl. v. Wart. d. B. 196 1., Huber B. Z. 1851.175 l.,Willy 

B. Z. 18GG. 118—119 1. és én magam iskülönösen hajlandók erre áprilisban az 
üresen álló mézkamrákat elfoglalni.

90 Ugyanígy Dzierzon: Bfreund 1855. 164 1.
97 Neues Lehrgebande d. Bzucht Bd. II. 37 1.
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lyezni, hogy a hangyáktól szabaduljon 03 és panaszkodnak a hangyák 
ellen igen sokan.08

Ha azonban nem is volnának veszedelmesek, még sem szabad 
megtűrnünk, hogy a hangyák méhesben igen elszaporodjanak, mert 
kárt tesznek már azzal is, hogy örökös izgatottságban tartják a melle
ket, a mi — különösen a hangyák rajzása alkalmával — odáig terjed
het, hogy beszüntetik a külső munkát és élénk játékot kezdve, ki is 
költöznek lakásukból.98 * 100

Több kárt tehet a méhész-hangya  '(Maliba Europaea L.), egy 
faja a rablóhangyáknak, a heterogynák családjából.

A méheknek e kevésbbé ismeretes ellenségére P. C. M. Scha- 
chinger, abban az időben gutensteini káplán, jelenleg az Oestr.-ung. 
Bztg. szerkesztője hívta fel a méhész közönség figyelmét, a kinél e 
hangyafaj több éven át nagy pusztítást tett a méhekben.101

A kifejlett rovar 14—15 millimtr. hosszú, nagyobb hangyához 
hasonló ; feje és tojásdad potroha fekete, az utóbbin 3, középeit meg
szakított szennyes fehér keresztszalaggal; a csaknem négyszögű tor 
vörös és ugyanilyen a lábak szőrözete is, szárnyai csak a hímeknek 
vannak, a nőnem ellenben hosszú és igen mozgékony Mánkkal bir.102

A méhészhangya honos egész Európában s a földben vagy kövek 
alatt él, petéit a vadméhek és darazsak álczáiha rakja s ezen a módon 
temérdek darázsféléket pusztít el, tehát kímélendő rovar volna, ha 
ugyan elszaporodva, a méhekre is nem volna veszedelmes.

Schachinger írja, hogy a Mutilla által látogatott kaptáruk alatt 
24 óránként több mint 200 mehet talált halva s ha az idő a halottak 
kitakarítását akadályozta, pár nap alatt egész réteggé gyűltek fel.103

98 G. Dathes: Lehrbuch d. Bzucht IV. Aufl. 336 1.
89 L. már Colerus: Oeconomia rur. et domest. 1645. P. I. L. XIII. 539 1., J. 

Grüwel’s: Brandenburg. Bkunst 338—339 1., J. Ch. Hirsch: Die Bzucht 210—2111.,
J. G. Rrflnitz: Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucht 229 1., Riem u. Werner: Dér 
prakt. Bvater 1798. 159 1., Christ: Anweisung z. Bzucht 1809. 252—253 1., IContor 
J.: A mellekről II. 267 1., Czovek I.: Legújabb s haszn. méhész kv. 215—2161., Kató 
P.: A méhtartás m. 368 1., Milotay F.: A méhészet kérd. és fel. 47 1., Fuckel: Merne 
Bzucht II. Aufl. 144 1., Kirsten: Vollst. Handb. d. Bzucht V. Aufl. 149 1., dr. Ma- 
gerstedl: Dér prakt. Bvater III. Aufl. 451—452 1., Neper: Bienenwirtsch. Central- 
blatt 1865. 55 1., L. Huber: Die neue nützl. Bzucht X. fíwll, 27 I. és Baist B. Z. 1889. 
160 lap.

100 L. föntebb X. 14. 1154 *.
191 L. B. Z. 1878. 145—147 1.
102 L. bővebben: J. Leuniss: Synopsis d. Naturgesch. des Thiorreichs, Han

nover 1860. 589 1. és dr. C. Ctaus Grundzüge d, Zoologie IV. Aufl. Marburg Bd. 
I. 815 1.

103 Mint 101 * alatt.



Hogy petéiket a mézelő méhek álczáiba is elhelyeznék, az mind
eddig megállapítva nincsen, de a szétnyomott álczák nedvét mohón 
szívják fe l; 104 minthogy pedig a méz nem kell nekik: 1CS alapos a gyanú, 
hogy vagy az álczák, vagy a kifejlett méhek nedvei vonzák őket a 
kaptárokba,* mert czéltalanúl alig látogatnák azokat.

Szóval, a méhészhangya szemmel tartandó s ha tnlszaporodásban 
volna vagy épen kárt is lenne, pusztítandó.

A pöszm éhek  szintén hajlandók a kaptárokba betolakodni és 
mézet rabolni, vakmerőségüket azonban többnyire életükkel fizetik 
m eg ;I0li hogy egynémely fajaik, nevezetesen a Bombns terrestris és 
Bombus muscorum elfognák a méheketis,,07soha sem tapasztaltam,— 
de a szitakötők  (Libellulinae) nem egy méhet fogtak el szemem lát
tára is.

Hogy a szitakötőknek — a melyek különben apróbb rovarokkal 
táplálkoznak — kedvelt csemegéjük a méh, rég tudvalevő dolog,108 
különösen három fajuk, az Aeschna Agrion és Calopterix vadász leg
inkább a méhekre 1011 és tesz legtöbb kárt azokban; 110 legfőképen pedig 
mocsaras vidéken, a hol a szitakötők igen elszaporodhatnak.111

De a vízre járó méhek után elmennek nagy távolságra is, így 
Gergelyi Kálmán méheit a Duna melléki álló vizektől egész a budai 
hegyek közé követték és oly pusztítást tettek bennök, hogy a méhest 
át kellett helyezni.112

Védekezni ellenük igen nehéz, de ha gondoskodunk róla, hogy 
a méhek közelben találjanak vizet és ne kellessék azért oda fáradniok, 
a honnét maguk után csalogathatnák a szitakötőket, a méhes közelé
ben mutatkozókat pedig elpusztítjuk, — kártékonyságukat mérsékel
hetjük.

Gonosz ellenségei vannak továbbá a melleknek az esthomályban 101
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101 Schönfeld B. Z. 1878. 146 1.
los Mint in * alatt.
i»6 L. H. Vogt B. Z. 1881. 185 1.
107 így Hoffmann B. Z. 1854. 163 1. és dr. A, Pollmann: Die Hgbiene u. i. 

Zucht 110 1.
108 L. Swammerdamm Bibét d. Natúr 95 1,
109 i)r Tóth Imre: A méhészet kézikönyve 33 1.
110 L. Ravazdi A. Méhtolmács 40 L, Matuschka: Neues Lehrgeb. d. Bzucht 

Bd. 11.421. és Beytr. z. Remiül, d. Bienen Bd. í. 1804.4381., újabbanM.Debeauvoys 
Guide de 1’ apicult. 1863. 128—129 1., dr. J. Melicher: Die Bzucht i. d. Weltausstell. 
zu Paris 1867. 150—152 1. és Paschel B. Z. 1878. 52 1.

111 Tudvalevőleg a szitakötők álczái álló vizekben, mocsarakban fejlődnek, 
l.K. E. L. Taschenberg: Was da Kriecht u. lliegt, Berlin 1878.487—498 1,

112 Méhészeti Lpk. 1883. 21—23 1.



és éjjel röpködő rovarok között s ezeknek leggonoszabbika a viasz- 
m oly , melynek álczái viaszszal és a sejtekben visszamaradt szövedé
kekkel táplálkoznak, nem csekély kárt okozva a melleknek és tenyész
tőiknek egyaránt.113

Különösen sok baj van velük a melegebb tartományokban,114 
sőt már hazánk déli részében is ; mig észak felé 115 és pedig már csak 
a Szepességben sem tulajdonítanak nekik nagyobb jelentőséget.110

A viasz-molynak egy kisebb és egy nagyobb válfaja van meg
határozva, egyesek testi fejlődésében azonban oly nagyok lehetnek 
a különbségek, hogy ezen az alapon némelyek 3 válfajt különböztet
nek meg.117

A kisebbféle (Galleria alvearia Dup. v. Galleria grisella Fabr.) 
termetére nézve mindegyik alak változatában nem sokkal nagyobb a 
jó l megtermett ruhamolynál, szárnyai azonban jóval terjedelmeseb
bek; a nőnemű lepkék színe világos ezüstszürke a karcsúbb hímeké 
pedig kékbe játszó, a mi különösen a szárnyakon tűnik fel élénkeb
ben. Ez a fajta ritkább és kevesebb kárt is tesz.

A nagyobb alak (Galleria melonella L. v. Gall. cerella f  u\), 
mint áleza 21/a—3 centiméter hosszúra és galambtoll vastagság ira 
fejlődhetik, oly erős rágókkal, hogy bebábozás előtt még a fáin is 
képes magának helyet vájni; a lepkék alig hosszabbak 1.5 centi
méternél, kiterjesztett szárnyaikkal azonban megütik a 3 centimétert 
is. A nőnemű lepkék színe világosszürke, szárnyaik hamvásbará ik, 
sötétebb apró pettyekkel és hasonló szegélylyel; a hímeké élénkebb, 
szárnyaik pedig alulról vörnvegesek, fölülről vörös bronzszínű fol
tokkal és ugyanilyen szegélylyel.

Ezekkel találkozunk leggyakrabban és ezek teszik egyszersmind 
a legtöbb kárt, mert egyetlen áleza 1 Q  deciméter lépet is képes 
elrombolni.

A lepkék testének felületét és a 4 szárnyat — a melyek nyugvó 
állapotban házfödél módjára takarják a testet — finom és oly sikam
lós pehely lepi, hogy még az ember kezeiből is könnyen kisíklanak, a 
méhek pedig épen meg sem is bírják őket fogni.

113 A viaszmolyok kártékonyságát ismerte már Coluinella, 1. De re rust. L. 
IX. C. 14. 720 1.

114 Brazíliát illetőleg 1. Brun B. Z. 1858. 43 1. és brazíliai lapok után B. Z. 
1805. 39 1., Olaszországra nézve pedig M. Balsamo Crivelli után B. Z. 1863. 79 1.

ua L. Zakrzewsky B. Z. 1860. 253 1.
110 L. Scholz V. A magyar méh 1884. 71 1. és Francziaországban sem halad

ják meg az 1200 méter magasságot, 1. M. Girard: Les abeilles 1878 233. 1.
111 így Pösel Gründl. u. vollst. Unlcrr. f. Bzucht 1784. 105 1., újabban Braun 

B. Z. 1866. 210 1.
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Napközben a kaptái nkon vagy a méhes sötétebb zugaiban és 
annak környékén, az árnyékosabb bokrokon, növényeken húzzák 
meg magukat a lepkék; az esthomály bekövetkeztével azonban röp
ködni kezdenek és meleg, nyári estéken — a hol igen el vannak sza
porodva — egész rajokban szállongnunk a kaptárait előtt, oly nyugta
lanságba ejtve a méheket, mintha csak anyjukat vesztették volna el.118

A méhek erősen védekeznek, de a gyengébb kaptárukba mégis 
nem egy lepke hatol be, a hol aztán parányi halikrához hasonló ver- 
nyeges-fehér petéiket részint a talajon levő hulladék közé, részint a 
védetlenfíl álló lépekre rakják le ; 119 a melyek pedig be ftm  juthatnak, 
a külső rések és hasadékokba — szalmakasoknál a talajjal érintkező 
karima körűi — teszik le azokat, hogy a kikelt álczák minél rövidebb 
úton a kaptárakba húzódhassanak.

Az álczák orsó alakú teste szennyes-sárga — a régi, fekete viasz- 
szál táplálkozóké hamvas-szürke — és nem számítva a vörösbarna 
chitin pánczélba foglalt főt, 12 lágy gyűrűből á ll; a 3 mellső gyűrűn 
hegyeskörmű lábak, a 6 —9 gyűrűn és a végcsúcson pedig szivókák 
vannak, a melyeknek segítségével előre és hátra egyenlően és elég 
gyorsan haladnak.

A kikelt álczák — ha csak lehet — felhúzódnak az építményekbe, 
befurakodnak a sejtek szegélyébe,133 innét pedig a falak között a sejtek 
fenekére veszik magukat, mi közben kissé megerősödvén, finom háló
szövettel vonják be azoknak nyílt torkolatát s ekként hozzáférhetet
lenné tévén magukat, megkezdik a rongálásokat.

Az építményeket össze-vissza furkálják, egész alagutakat vájva 
a sejtsorok mentében, a középső választófalat pedig rostává lyukgal- 
ják, pókhálóhoz hasonló szövedéket hagyva mindenütt maguk után. 
A mézes lépeket ugyan rendszerint megkímélik,1®1 de annál több kárt 
tesznek a fészekben, a hol — ha a hasítás be van pecsételve — épen 
nem férhetnek hozzájuk a méhek; a bábok közül sokakat halálosan 
megsértenek, másoknak úgy behálózzák szövedékeikkel, altestét, lábait, 
hogy nem bírván belőlük kibontakozni, bölcsőikben vesznek; néha 
feltúrják a sejtek födeleit, úgy, hogy az éretlen bábok violaszínfí sze
mekkel kandikálnak ki azokból.122

1,8 L. föntebb XIII. 1. 43 *
110 L. Dr. Kittel B. Z. 1857. 201—202 1.
130 Ha a sejtek karimáján világosabb színű túrásokat látunk, bizonyosak 

lehetünk benne, hogy alattuk moly van.
131 Néha azonban ezekbe is beveszik magokat a molvok 1. Baist B. Z. 1886.

154 1.
133 L. X. 3. 330 * és Dzierzon Bfreund 1855. 164 1.
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Az álczák fejlődésének tartama az élelem és hőmérséklettől 
függi kedvező viszonyok között már 18—20 nap alatt bevégződik, 
ellenkezőleg, jóval tovább tart, sőt az álczák mint ilyenek át is telel
hetnek és csak a következő lavaszszal végzik be fejlődésüket,133

Ha az álczák kifejlődtek, hozzáférhetetlen helyeket keresve, —• 
szalmakasokban leginkább a talajjal érintkező karima körűi, deszka
ládákban a hasadékokba, Dzierzon-féle kaptárakban pedig a keret- 
léczek között, — finom, fehér fonálból szőtt gubóba bábozzák be 
magukat és átalakulásnak indúlnak. A bábok szintén orsóalakúak, 
felületük azonban kemény, színük pedig vörösbarna, hátukon söté- 
tebb csíkkal; átalakulásuk a hőmérséklethez képest rövidebb vagy 
hosszabb ideig, átlag 3 hétig tart; néha azonban hónapokig húzódik, 
sőt ebben az alakban tölthetik az egész telet és rendkívüli hidegekkel 
daczolhatnak.1?4

A kifejlett lepkék azután párosodnak és újból szaporítanak ; 125 
párosodásuk azonban nem feltétlenül szükséges, mert épen úgy, mint 
a molyfélék nagy része, szűz nemzés útján, tehát párosodás nélkül is 
szaporítanak.120

Népes erős családokat, ha építményeiket egész terjedelmükben 
elfoglalva tartják, nem kell féltenünk a m olyoktól; ha azonban vagy 
a méhek gyengéit vagy építményeik oly terjedelmesek, hogy egy részük 
födetlenűl áll,127 annyira elhatalmasodhatnak a viaszmolyok, hogy 
nem csak az építményeket teszik tönkre, hanem behálózván a lép- 
közöket is, úgy megszorítják a méheket, hogy belátván tarthatatlan 
helyzetüket, egyenként vagy testületileg költöznek ki a molyok által 
elfoglalt kaptárból.128

Legbujábban tenyésznek a molyok az elöregedett építmények 
következtében legyengült vagy meganyátlanodott kaptárakban, a

128 Dzierzon, mint 122 * alatt és dr, Dönhoff B. Z. 1856. 50 1.
124 Dr. Dönhoff, mint 123 * alatt.
12í A molyokról 1. bővebben : Rösel: Insekten-Belustigungen Th. III. 212 és 

kv. Ipk., úgy Taf. XLI., újabban Vereinsblatt d. Westphal-reinisch. Vereins f. 
Bzucht u. Seidenbau 1854. 39 1., Westwood: Transact Entom. Soc. London Ser. 
II. 1857. Vol. 4. 30 1. Iileine Bienenwirtscll, Centsalblatt 1865. 139 1. és dr. Hesz: 
Die Feinde d. Biene 63—66 1.

126 L. dr. Dönhoff B. Z. 1858. 9 1., és az általam fogságban tartott nőnemű 
lepkék is raktak petéket, a melyek tényleg kikeltek.

121 Télen, midőn a méhek össze lévén húzódva, építményeik egy része vé- 
detlenűl áll, népesebb kaptárakban is kárt tehetnek a molyok, 1. Csinádi L. Mé
hészeti Lpk. 1888. 110—112 1.

128 L. X. D. 14. 1123 *, így Pösel ftründl. u. vollst. UuLcrr. 1784. 106 1., újabban 
Warnken B. Z. 1889. 169—172 1.
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melyekben temérdek virágpor van felhalmozva, mert ezekben leg
több plasticus táplálékot találnak; a népükből kipusztult kaptárait 
építményeit pedig teljesen felemésztik,129 * sőt nincsenek ellenük bizto
sítva a kantárakból kiszedett vagy kimetélt lépek sem, még ha össze
zúzva vagy gombolyagokba összenyomkodva volnának i s ; 180 csak a 
kiolvasztott viasz az, a miben nem lévén plasticus részek, a molyok 
által megkímélve marad.

A molyok befészkelődését felismerhetjük a talajra hullatott fekete, 
durva lőporhoz hasonló ürülékükről; ha pedig sok fiatal méhet talá
lunk kidobva a röpülő lyuk előtt, a melyeknek lábai, szárnyai pók
háló félével vannak beszőve : jele, hogy a molyok a fészekbe is bevet
ték magukat.

A molyok elszaporodásának elejét vehetjük a kaptárait talajának 
gyakori tisztogatásával és a kaptárakon, méhesben meghúzódott 
lepkék szorgalmas pusztításával, különösen pedig azzal, ha nem 
hagyunk szerteszét heverve lépdarabokat, a kimetélt, használhatatlan 
lépek kiolvasztásával pedig nem késünk sokáig, mert ezek valóságos 
melegágyai a m olyoknak;131 teljesen biztosítva azonban csak akkor 
leszünk ellenük, ha a méheket egyszersmind jó  erőben tartjuk.

Egy másik neme a szürkületi lepkéknek nem törődik ugyan az 
építményekkel, de annál inkább dézsmálja a mézet; ez az úgynevezett 
halál vagy farkas p ille  (Acherontia atropos L.), Európában — a hová 
állíLólag a krumplival hozatott be 153 —■ a legnagyobb lepke, testének 
hossza 5^-6, kereszlmérete pedig kiterjesztett szárnyaival 10—12 
centiméter; színe sötétbarna, alulról tekintve világossárga, barnán 
árnyalva ; a tor hátsó részén halálfőhöz hasonló sötétebb rajzzal, a 
melytől nevét nyerte.

129 A kik minden állatnak bizonyos rendeltetést tulajdonítanak, azt tartják, 
hogy a viaszmolyok rendeltetése az elöregedett, hasznavehetetlen építmények 
í'elemésztésévcl a méheknek új építkezésre helyet üríteni, a mi nélkül, már még 
mikor a haszonra való tenyésztés ismeretlen volt s a méhek csak az erdei odvas 
fákban tenyészhettek, el kellett volna pusztúlniok, így L. Huber Die neue nützl, 
Bzucht X. Aliik 29 1. és b. Ambrózy B. A magyar méh 1889. 143 1.

»» Dr. Alefeld B. Z. 1849. 172 1.
131 Nálam 1881-ben rendkívül elszaporodtak a viaszmolyok, mert az 1880. 

évi betelelésnél kimetélt, hasznavehetetlen lépeket — nem lévén rá időm, hogy 
azonnal kiolvaszthattam volna, — egy ládába rakva, azzal a szándékkal tettem 
fel a padlásra, hogy majd télen fogom kiolvasztani, a mi azonban elmaradt és 
végre meg is feledkeztem a dologról.

Csak 1881. július elején, midőn a temérdek molylepke megjelent és a szo
katlan dolog oka után kutattam, jutott eszembe a padlásra tétetett láda, csak, 
hogy akkor már a lépek lepkékké, szövedékké és ürülékké változtak.

IM Volz: Beitrage zűr Kulturgeschiclite 1852. 10 1.
70*
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Talán az egyetlen lepke, a melynek valami kellemetlen, nyö
szörgő hangja van.

Álczája a csucsor (solanum) féléken él, legörömestebb táplálko
zik a burgonya leveleivel, de könnyen rá kap más eledelfélékre, neve
zetesen a gyümölcsfák — különösen a körtefa— leveleire, sőt a kőris
fára is; 9—10 centiméter bosszú és újnyi vastagságú; színe világos 
sárgászöld, sötétebben árnyalva, minden gyűrűn 5 turquoisehez ha
sonló kékes szemölcsféle van, a fő és a test vége pedig, valamin! a 
lábak is barnák.133 134 135

Az álczák fejlődése mindeddig behatóbban tanulmányozva nin
csen, a kifejlett lepkéről azonban rég tudják a méhészettel foglalkozók, 
hogy ősz felé az esthomály beköszönte vei vagy hajnalszürkületkor 
felkeresi a méheseket és még a legnépesebb kaptárakba is erőszakkal 
törve be, sok mézet rabol, mert minden egyes alkalommal egy kávés 
kanálnyi — 20 grammnál több — mézet visz magával.|É

A hidegebb éghajlat alatt és pedig már Thüringiában is, nagy 
ritkaság a halálpille,138 vidékünkön sem épen gyakori, de már hazánk 
déli részében igen el van szaporodva, Francziaországban pedig 
annyi kárt tesz, hogy számolni kell vele.136 *

Minthogy a méhek nem bírnak a halálpille betöréseinek ellent- 
állani,187 a röpülő lyukak megszűkítésével kell a kj®tárakat ellene 
biztosítani; különben pedig este vagy hajnalban valami alkalmas 
csapóeszközzel a méhes mellé lesbe állva, könnyen le is üthető, mert 
oly duhogással röpül, hogy már távolról magára vonja figyelmünket.

133 Részletesebb leírását I. dr, Nyáry F. A mező- és kertgazdaságra káros 
rovarok Budapest 1877. 30—31 1. és dr. W. Hesz: Die Feinde d. Biene 59—63 1.

134 L. már Fr. Huber’s Neue Beob. a. d. B. Bd. II. 223—2351.,Kirby u. Spence: 
Emleitimg i. d. Entomologie Bd. I. 180 1., íjjabban Stockmann B. Z. 1855. 118 és 
1856. 31—32 I., Papp: B. Z. 1856. 259 1., Kleine B. Z. 1858. 52 1., Hanák ugyanott 214
L, Köpi: B. Z. 1859. 31—32 1. és 1860. 107-108 1., Lieb H. B. Z. 1859. 172 1. és 1860. 
108—109., Baldenstein B. Z. 1860. 109 1., Mebring B. Z. 1860. 85 és 1861. 80 1, Sághy
M. B. Z. 1861. 81 1., Herrich-Schaefer: Correspondenzblatt 1861. Vol. II. 183 1., 
Gindty R. B. Z. 1862. 208 1., Czerny B. Z. 1863. 109—110 1. és többen.

135 Berlepscli: Die Biene III. Aufl. 253 1.
S<; L. Bern. Coniilac: .Tardin (les Plán Les etésRarís 1842. Tóm. 11.4801. M. 

Debeauvoys Guide de l’apicult 1863. 129 1. és M. GirártfcTes abeilles 1878. 237 1., 
sőt Bymot néven, mint a méhek nagy ellenségét ismerik azt Afrikában is, 1. 
Krctzsc.tamar, Südafricanische Skizzen Leipzig 1853. 188 1.; hogy azonban a lepke 
szúrása az emberre is veszedelmes, mert fenésedésbe is átmehet, azt Kretzschmar 
nem tapasztalhatta, mert a halálpillének szúrásra alkalmas szerve nincsen.

131 Néha azonban elbánnak a méhek a halálpillével is, mert úgy beszorítják, 
hogy a kaptárban vesz, én legalább Debreczen vidékén 2, sőt 3 lialálpillét is ta
láltam egy-eg'y kaptárban, már egészen kiszáradva.



Május végével, június elején többrendbeli növények, különösen 
a bajnóczafélék iSpireae), ernyősek (Umbelliferae) és a gyümölcsfák 
virágain 12— 15 milliméter hosszú, 4—5 milliméter széles tarka rova
rokat vehetünk észre, kékesfekete alapszínnel, a mit azonban világo
sabb szőrözet zománczoz ; a kemény szárnyfödelek élénkpirosak, két 
fekete keresztszalaggal és fekete csúcsokkal; a tor hengeridomú, hátra
felé szűkebb, színe fekete és ugyanilyen a fő is függelékeivel együtt.

Ez a Trichodes apiarias L. kifejlett példánya, mely egész Euró
pában el van terjedve; van azonban egy másik, kevésbbé elterjedt 
fajta is, a Trichodes alrearius  Fabr., mely az előbbitől csak vala
mivel nagyobb termetével és a szárnyfödelek vörös csúcsával külön
bözik.

A Trichodesfélék mint kifejlett példányok apróbb rovarokkal 
táplálkoznak, álczáik azonban a Béli fél ék álczáinak nedvein fejlődnek 
ki és bizonyára azért keresik fel a mézelő méhek lakásait is, hogy 
petéiket azoknak közelében — a kaptáimon levő rések és ereszté
kekbe — rakják, sőt a gyengébb kaptárakba be is hatolnok és ott 
teszik le gömbölyű, szürkés petéiket, a melyek meleg helyen 2— 3 hét 
alatt kelnek ki.

Az álczák testalkata, a mennyiben hátrafelé öblösödik, tompa 
kúphoz hasonlít, 10— 12 milliméter hosszú és a főn kivűl 12 gyűrűből 
áll, melyeknek három elsején egy-egy pár láb, a végső csúcson pedig 
kétágú kampóféle van ; színük húsvernyeges, barna szőrözettel.138 139

Népesebb kaptárokban csak a ledobált fiasítással táplálkoznak 
a Trichodes álczák, gyengébb családokban azonban állítólag felvonói
nak a fészekbe és megtámadják az ép fiúsítást is. Fejlődésüket csak. 
a következő lavaszszal végzik be, a midőn elhagyják a kaptárt és a 
földbe fúrva magukat, átalakításnak indúlnak, májusban pedig mint 
kifejlett rovarok jönnek elő.

Én 1881 óta kísérem figyelemmel a Trichodest, de — bár néha 
nagy számban mutatkozott — mindeddig nem tapasztaltam, hogy 
valami észrevehető kárt okozott volna; minthogy azonban néhol 
tényleg károkat tesz,189 ne higyjünk ártatlanságában, hanem ha a kap-

138 L. már Swammerdamm Bibéi d. Nat. 210 1. Taf. XXVI. Fig. 3., Réaumur. 
Mémoires e et Tóm. IV. Tab. 3. fig. 8., újabban Fabr. Syst. Eleuth. T. I. 284 1., 
Ericliton. Inselcten Deutschides Bearb. v. Kiesenew B. IV. 689 1., Herbst: Natur- 
hist. IV. 156 1. Taf. 41. Fig. 11., Olivier Entomol: T. IV. 76 1., Leuniss Synopsis etc. 
464 1., dr. Schmarda: Die Zoologie Bd. II. 175 1., dr. Assmuss Die Parasiten dér 
Hgbiene 8—10 1. Taf. II. fig. 1—3. és dr. W. Hesz: Die Feinde d. Biene 26—28 1.

139 L. dr. Assmuss Die Parasiten d. Hgbiene 10 1. és dr. M. GirardLes Abeil- 
les etc. 1878, 249 1.
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tárak körűi mutatkozik, — a mi esős időben — gyakori eset, — 
pusztítsuk el, a kaptárak talaját pedig tartsuk mindig tisztán.

Gonoszabb ellenségei a méheknek a nünükefélék (Meloidae) 
közűi a Meloe veriegatus Don. és Meloe proscarabeus L vagy cica- 
tricosus Len,eh, álezái.

A kifejlett Meloe variegatus 15—20 mméter hosszú szárnytalan 
rovar, szennyeszöld, napon érvén yben  játszó színnel, mely a toron 
bíborral van pontozva; a potroh egész hosszában szabadon látszik, 
mert a ránezos szárnyfödelek csak a tor két oldalát takarják és min
den gyűrűjén középett bronzvörös foltok mutatkoznak, ha pedig 
megérintjük, lábainak ízületeiből sárgás, olajos, erősen edző nedv 
(chantaridin) válik ki.140

A Meloe proscarabeus ugyanakkora, csakhogy színe kékesfekete, 
érczes csillámlattal, különben pedig hasonló az előbbihez.141 *

A kifejlett rovarok áprilisban jönnek a föld színére és növény
félékkel táplálkoznak ; párosodás után a nőstény lyukakat váj a földbe 
és ezekbe rakja petéit; egy-egy nőstény 3—4 hét alatt 3000—4000 
petét tesz le előképen.

A peték a hőmérséklethez képest 4—5 hét alatt kelnek k i; az 
álezák igen fürgék és parányi 2’5—3 milliméter hosszú, fekete fülbe
mászókhoz hasonlítanak, górcső alatt tekintve azonban valóságos 
szörnyetegek.

Fejük tompa szívalakú, szájuk mellett kétoldalt harapófogókhoz 
hasonló rágókkal, homlokuk alul hegyes csápok nyúlnak ki, fölöttük 
pedig csillognak a szemek ; a tor 3, halpikkelyhez hasonló ízületből 
áll, oldalaslag 3pár kormos lábbal; a 8 gyűrűből álló altest végső ízé
ből pedig két oldalt, fecskefark módra, egy hosszabb és egy rövidebb 
sörte ágazik szét, különben pedig testük egész terjedelmében szőrös.

A meloe proscarabeus álezái csupán abban különböznek, hogy 
színük sárga, csak a fő két oldalán feketéinek a szemek.143 144

Az álezák a földben tenyésző vadméhek fészkében, a lerakott

140 L. Donowan: Britt.Insects, Tab. 67., Brandt u. Ratzeburg: Medic. Zoologie
1071., Tat. XVI. Cg. 6. Nova acta Acad. Leopold. Cárok Natúr. eur. Tora. XVI. 128
1., dr, Zenker: Kloplleisch u. Kürsckner Die tí'ifene u. d. Bzucht 25— 26 1. és dr. 
Assmuss Die Parasiten d. Hgbiene 18—22 1.

‘“ Linné: Fauna Svecica 227 1. és Syst. natúr. Tóm. II. 697 1., Brandt u. 
Ratzeburg: Mediz. Zoologie 113 1., dr. Siebold Stettiner Entomolog. Ztg. Jgg XIV. 
130 1. Dr. Assmuss: Die Parasiten d. Hgbiene 22—24 1., Bauer : Natúr 1862. 19. sz. 
és dr. W. Hesz : Die Feinde d. Biene 29—36 1.

144 Ez régóta ismeretes, 1. alább li01.
148 Ezt ismerték ugyan már Kloplleisch u. Kürscliner Die Biene u. d. Bzucht 

Taf. III. íig. 53— 54 1., — újabban pedig Walter mutatta be a Bztgban 1. 1853. 20 1.
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petéken és az álczák számára ott elhelyezett eledelféléken fejlődnek 
k i ; hogy pedig oda jussanak az alacsony növésű virágokra, különösen 
a pillangósak, ajkasok és keresztvirágúakra kúsznak fel, mint a melye
ket leginkább látogatnak a méhek és itt várják be, inig a virágra vad- 
méh száll, a melyre nyomban rávetik magukat és körmeikkel beléka- 
paszkodván, el sem is hagyják azt. mig vissza nem tér fészkébe, ahol 
mái terített asztal vár a hivatlan vendégekre.

Mintegy 4 hét múlva teljesen ki vannak fejlődve a meloe álczák, 
a midőn megvetkeznek és bábalakot öltvén, — a nélkül, hogy tényleg 
bábokká alakultak volna,— (pseudo chrysalis) huzamosabb idő múlva, 

* valószínűleg csak a következő tavaszszal báb ózzák be magukat, április
elején pedig mint kifejlett rovarok jönnek elő.144

A mézelő mchekre csak tévedésből vetik magukat a meloe ál
czák és e tévedésüknek áldozatáéi is esnek, mert a mézelő méhek ház
tartásában nem találván meg a szükséges eledelféléket, el kell pusztúl- 
n iok; ez azonban az általuk megszállott méhekre annál veszedelme
sebb, mert a csalódott álczák nem hagyják el őket, hanem részint a 
fő és tor, részint a tor és altesl közé, vagy annak gyűrűi alá ékelvén 
be magukat, annyira nyugtalanítják a méh eket, hogy rövid idő alatt 
azok is agyongyötrik magukat.144 145 146

Ha a méh elhalt, a rajta levő meloe álcza más méhre kap fe l; 
néha 3—5, sőt több álcza is van egv-egy méhen s ha mindezek a méh 
elhaltával külön-külön más méhre kapnak, a halottak száma gyorsan 
szaporodik, sőt meglephetik és elpusztíthatják az anyát is.14s

K öpi — kinél a meloe álczák 1857. és 1858-ban igen nagy pusz
títást tettek — azt állítja, hogy az általuk megszállott és megölt méhek 
tényleg ki voltak kezdve,147 148 a mit dr. Siebold ugyan kétségbe vont,143 
minden esetre gyanús azonban, hogy a meloe álczák a megölt méhről 
elevenre áthel czve,sokáig életben maradnak, a miből jogosult a követ
keztetés, hogy a méhek nedveivel táplálkoznak.149

144 L. a 140 és 141 * alattiakan kivitt még dr. Alefeld B. Z. 1854. 40—41 1. és dr 
Siebold ugyanott 85—87 1., valamint E. L. Taschenberg: Was da Kriecht u. fliegt. 
II. A liik  1878. 73-80 1.

141 Valószínűleg nagy befolyása van azonban a méhek elpusztulására az ál
czák által elválasztott chantaridinnek is.

146 L. már Arbeiten d. Churf. Sachs.Bienengescllsch. i. Oberlausitz 1776. Bd. 
II. 77—79 1., ugyanezt tapasztalta később Köpf B. Z. 1858. 192—193 1. és Gf. Stosch- 
nál is egy ily anya nem termékenyűlvén, 14 napi herefiasítás után elveszett, 1. B. 
Z. 18G0. 213 1.

147 B. Z. 1858. 195 1.
148 Ugyanott 197 1.
149 így Fekete L. is: Erdészeti rovartan 82—84 1., Brehm : Thierleben Bd.
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Végre is azonban ez csak mellékes kérdés, a melyre ha ugyan 
határozottan tagadókig kellene is felelnünk, az, hogy a meloe álczák 
csakugyan megölik a megszállott méheket, kétségtelen marad.

Hogy a meloe álczák ellenségei a méheknek, rég tapasztalták a 
méhészettel foglalkozók, legalább az a mébeken élődő és tetűnek neve
zett parányi fekete rovar, melyről több régi méhészeti munkában van 
szó,160 csakis a meloe variegatus álczája lehetett; de, hogy e kis dae 
mon nem kifejlett rovar, hanem csak fejlődő alakja a meloe variega- 
tusnak, Newport151 és Fabre 152 derítették ki.

Állandó helyet pedig csak 1858 óta foglalnak a méhek ellen
ségei között, a midőn Köpf korneubnrgi méhész, kinél feltűnő pusz
títást tettek a méheknek ezek az előtte ismeretlen ellenségei, nehány 
példányt beküldött a Bztg szerkesztőségének, ez pedig meghatározás 
czéljából díj? Sieboldhoz tette át azokat,163 a ki a meloe variegatus és 
proscarabeus álczáit ismervén fel bennük, a Bztgban rajzuk bemuta
tásával tüzetesen leírta azokat.154

Azóta többen tapasztalták kártékonyságukat,156 a mi azonban 
ahhoz képest, hogy mennyire vannak elszaporodva, igen különböző 
lehet a nagyon nagytól egész az elenyésző csekélységig.

En a Bztgból évek óta ismertem a meloe álczákat, de kártékony
ságukban hittem is, nem is; 1878 június közepével azonban napok óta 
igen sok méhet láttam a méhesek előtt kínos vonaglásban, s ha este 
elsöpörtettem őket, másnap estig már ismét annyi vagy még több hul
lott el.

IX. 123—125 1., Kriesch J.: A természetrajz elemei 1868. I. Állattan 11G 1, szerint 
pedig felemésztik a méhek petéit is, sőt dr. Assmuss azt mondja a meloe varie
gatus álczájáről, hogy a mézelő méhek háztartásába jutva felemészt egy petét és 
megvetkezvén, mint a méhek asztaltársa, vagy mint tányérnyaló ugyanott teljes 
kifejlődésre is juthat. Die Parasiten d, Hgbiene 19 1.

130 Gemnützige Arbeiten d. Churf. Sachs. Bgesellsch. Obérlausitz 1776. Bd. 
II. 77—79 1. szerint Stieglitz 11 ily tetiit talált egy méhen, 1. még Fősei: Gründl. u. 
Vollst. Unterr. f. Bzucht 1781. 98 1. és Matuschka: Neues Lehrgeb. d. Bzucht Bd. 
II. 37—38 1. és tetü (Pediculus melittae) néven tárgyalják azokat Iíirby és Spencc 
is, l.-Einleitg. id. Entomol. Bd. I. 179 1., H y  Kirbw Monographia apum Angliáé 
Vol. II. 168—169 1., Leibitzer azonban ismerte úgy a meloe variegatust valamint a 
proscarabeust is, 1, Popul. Encyclop. d. prakt. Lamftvírtséh. III. Auíl. Bd. II. 302 lap.

111 Transact. Linnean Soc. Vol, XX. 1846. 297—321 és Volum XXI. 1853. 167 
és köv. lpk.

133 Annál, des scienc. natúr. ser. IV. Tóm. VII. 299—356 és Tóm. IX. 265 1.
133 B. Z. 1858. 191—195 1.
134 Ugyanott 195—197 1.
133 L. Morbitzer B. Z. 1860. 180 1. és Gf Stosch ugyanott 213 1., Oettel: Klaus 

IV. Auíl. 312 1., Grüger B. Z. 1883. 167 1. és A magyar méh 1885. 109 1.
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Végére akarván járni a dolognak, nagyítóval kezdtem vizsgálni 
az elhullott méheket és mindjárt az elsőn két meloe variegatus álczát 
találtam, némelyiken azonban volt 3, 4 sőt 5 is, egy anyán pedig, a 
melyet szintén kidobtak a méhek, a meloe proscarabeus álczáját 
már szabad szemmel is felismertem.

Azóta csaknem évente és pedig rendszerint junius 8— 14 között 
mutatkoztak szórványosan meloe álczák a méheken, nagyobb kárt 
azonban ismét csak 1887 ben tettek és úgylátszik, hogy ez az év másutt 
is igen kedvező volt felszaporodásukra, mert Valló J. méhészeti ván
dortanár értesítése szerint ugyanakkor nagy pusztítást tettek Nyitra 
megye alsó részében is.

A meloe álczák jelenléte könnyen felismerhető, mert csaknem min
den kaptár röpülőlyuka előtt találunk belőlük halottakat;150 ha pedigez- 
zel egyidejűleg igen hullanak a méhek, tudhatjuk okát pusztulásuknak is.

A védekezésnek egyetlen módja a kifejlett tojók elpusztítása ; ha 
azonban valahol igen nagy kárt tesznek a meloe álczák, tanácsos az 
elhullott méheket naponta összesöpörtetni és elégetni, különben más 
méhekre szállhatnak az álczák és még többeknek halálát okozhatják.

Mennyiben vezetne czélhoz, ha a vadméhek pusztításával akar
nánk a meloidák szaporodásának gátat vetni és nem tennénk-e ezzel 
más tekintetekből sokkal nagyobb kárt, az meggondolandó dolog.

Míg a meloe álczák csak bizonyos időszakban lepik meg a méhe
ket, az úgynevezett m éhtetü  (Braula coeca Nitsch) állandóan rajtuk 
élősködik a nélkül, hogy valóban méhtetű (Pediculus melittae) volna; 
közelébb áll a balhafélékhez, mert szintén a szárny tálán légy félék (Diphe- 
rák) osztályába, közelebbi meghatározással a bábok útján szaporodók 
(pupiparae) sorába tartozik, a hol külön családot képez.156 157

Maga a rovar nem nagyobb egy petit o betűnél és hasonló is ahhoz, 
színe rozsdavörös;158 a test hosszabb átmérője 1-2— l'S milliméter és 
fő, tor, valamint potrohból, ez utóbbi pedig 5 gyűrűből á ll; a közta
karó kemény, szőrös, a hátpajzs erősen dom ború; a fő aránytalanig 
nagy. félovál idomú, az alsó ajak rövid, de hegyes szipkát képez, a 
mely tetszés szerint kiölthető és visszahúzható ; csápjai 3 ízületből álla
nak ; szemeit mindeddig nem fedezték fel, sokan tényleg vaknak tart
ják és mint ilyen nyerte nevét is.

156 A kaptáruk röpülőlyuB fölött mutatkozó fekete izeiéit tehát nem min
dig a molyok ürüléke, hanem bizonyos időszakban lehetnek közte meloe álczák is.

151 L. K. Schmarda: Zoologie 135 1.
líS Kleine látott szennyesfehér tetőt is, a mit teratologiai esetnek tart, 1. 

Die Biene u. i. Zucht III. Aufi. 74 1., lehet azonban, hogy a rovar csak hatat volt, 
mert a iiatal tetvek is fehérek, 1. Klopfieisch u. Kürschner: Die Biene u. d. Bzucht 
413 1. és Assnniss: Die Parasiten d. Hgbienc-47 1,
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Hat lábának mindegyike fésűhöz hasonló körmök és szívókákban 
végződik, a melyekkel és szipkájával oly szilárdul rögzíti magát a 
méhekhéJi mint a kulláncs. de nem marad állandóan ugyanazon a 
méhen, hanem gyakran válLoztat gazdát, leginkább pedig a hátpajzson 
tartózkodik, valószínűleg mert ittleghozzáférhe tétlenebb, csak az anyák
nál foglal helyet a potrohon, sőt magán a főn is.158 159

A Braula coeca elevenek és pedig apró 0-4 milliméternyi bábok 
útján szaporodik, a melyeket szabadon hullat a talajra, a hol csak
hamar megkeményedvén, 12— 14 nap múlva mint kifejlett rovarok 
jönnek elő a fiatalok, várva az alkalmat, míg a hozzájuk közeledő 
méhek valamelyikére felkaphatnak.100

Sajátságos, hogy hímeket mindeddig nem találtak közöttük ; 101 
úgylátszik tehát, hogy vagy szűznemzés útján szaporodnak vagy pedig 
párosodás után azonnal elvesznek a hímek.

A tetű már Európában sincs egyaránt elterjedve; a melegebb 
tartományokban, úgylátszik, jobban otthon érzi magát,162 163 — de még 
nálunk, sőt fölebb nyugaton is gyakori; Észalmémetországban azon
ban már ritkaság,103 Oroszországban pedig csak a keleti tenger part
vidékein mutatkozik.104

De az időjárás is lehet kedvező vagy kedvezőtlen a tetvekre, mert 
egy némely esztendőben alig látunk egyet-kettőt; máskor pedig számuk 
sincsen; br. Bőse írja, hogy 1858-ban egyetlen méh sem volt tetű nél
kül,106 én pedig tudok több oly évet, hogy úgyszólván egészen eltűn
tek; Oettel szerint legkedvezőbb elszaporodásukra a nedves tavasz.160 161

158 L. Bővebben Réaumur: Physic. oec. Gesch. d. B. 391 1., Taf. XVIII., Fig.
1—4., Nitsch: Germars u. Zinken’s: Magaz. f. Insektenkunde Tóm. III. 1818. 286, 
314 1., Ahrens: Fauna rnsectorum Európáé Fasc. VI. Tab. 25., J. Egger : Verhandl. 
d. Zoolog. Bot. Vereins Wien Tóm. III. 401 1., Schiller: Fauna Austriaca Diptera 
650 1., dr. Assmuss: Die Parasiten d. Hgbiene 44—48 L, úgy B. Z. 1866.171 1., E. 
L. Taschenberg: Was da kriecht u. fliegt II. Aufl. 1878 641—642 1. és dr. W. Hesz ; 
Die Feinde d. Biene 69—71 1., a méhészeti írók közűt Unhoch: Anleitg. z. w. 
Kenntn. d. B. Th. I. 88 I.,-Kiélné B. Z. 1854. 142—143 I., dr. Dönhoff B. Z. 1863. 8 1. 
és O. Rothe B. Z. 1864. 100 1.

160 A'tetvek — ha nem is úgy, mint a balhák, — igen jól, állítólag 5 cmtr.- 
nyire is ugranak, 1. Th. Wildmann: Abhandl. v. Wart.'tl. Bienen 1769. 217 1.

161 Dr. Assmuss: Die Parasiten d. Hgbiene 46 1. •j-f"alatt.
162 L. M. Debeauvoys Guide de 1’ apicult 1863. 132—134 1. és G. Ulive: Conl- 

pend Teor. Pr. d’ apicullt razionale 1883. 74 1.
163 L. Tinim: Die Biene II. Aufl. 95 1.. ugyanígy Moldvában is Lieb H. B. Z. 

1863. 133 1.
184 Dr. Assmuss Die Parasiten d. Hgbiene 47 1.
183 B. Z. 1858. 177 1.
180 Klaus IV. aufl. 312 1.
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Bizonyosra vehetjük azonban, hogy sok függ e tekintetben a 
lakástól, építményektől, a méhek belviszonyaitól, sőt a kezelési mód
tól is ; Oettel állítja, hogy a fakaptárakban rendszerint több a tetű, 
mint a szalmából készültekben,107 * a mi azonban sem bizonyítva, sem 
legalább megokolva nincsen; de azt magam is tapasztaltam, hogy ha 
az építmények igen öregek, az anya ki van merülve s a méhek gyen
gék vagy épen anyátlanok is, igen elszaporodhatnak a tetvek ;loa általá
ban pedig a gondatlanúl kezelt vagy épen elhanyagolt méhészetekben 
van a legtöbb tetű.

Legritkábban látunk tctveket a heréken, gyakrabban a munká
sokon, legörömestebb lepik pedig meg a királynőket,109 * * 112 úgy, hogy — 
különösen ősz felé — a szó szoros értelmében pánczélozva lehetnek 
tetvekkel;170 épen úgy, mint az emberi társadalomban, a hol szintén 
az uralkodókat veszik leginkább körül a parasiták.

Természetes okát kereshetnénk ennek abban, hogy az anyák 
állandóan a lakásban tartózkodván, kedvezőbb talajt szolgáltatnak a 
tetvek számára,171 vagy hogy talán kevésbbé bírják magukat azoktól 
megszabadítani; úgylátszik azonban, hogy másban rejlik az ok, mert 
a tetvek különösen ismerik az anyát és lehetőleg azt szokták maguk
nak kiválasztani; 173 ha az anya tiszta, csaknem bizonyosak lehetünk 
benne, hogy a kaptárban tetű nincsen.

Legtöbb tetű van a méheken őszszel, legkevesebb pedig tavasz- 
szal; bármennyire el volt is lepve általuk az anya őszszel, tavaszig — 
ha ugyan megéri azt — rendszerint megtisztúl tőlük.” ®

107 Mint 160 * llatl.
168 L. dr. Barth B. Z. 1353. 104 ]., Dzierzon Bécsújhelyi: látott egy anyátlan 

kaptárt, melyben oly iszonyú sok volt a tetű, hogy egyes méhek teljesen be voltak 
általuk lepve, 1. Bienenfrd. 1855. 163 1.

169 L. már Szuhányi J. Szorg. méhész 85 I .; Christ Wörterbuch 1807. 225 1. 
újabban Dzierzon Bfrd. 1855. 163 1., Berlepsclr Die Biene III. Aufl. 249 1., A. v. B. 
B. Z. 1883. 202 1. és a szerkesztőség B. Z. 1887. 203—204 1. * alatt.

150 Kleine Die Biene u. i. Zucht II. Aufl. 74 1., 20—25 tetőt már én is találtam 
egy-egy anyán ; E. Hammer azonban 1851. őszén egy anyáról — szinte hihetetlen — 
187 tetiit szedett le és pár nap múlva már ismét 64 volt rajta, mig a munkás mé
heken csak itt-ott lehetett egyet látni, i. B.Z. 1858.111., Wüst méhészetében pedig 
annyira beleptek egy anyát, hogy alakjából egészen kivetkezett és mozogni is 
alig bírt, mint a közlő mondja, mintegy 200 tetüt választott le róla, 14 nap múlva 
pedig ugyanúgy be volt lepve. B. Z. 1893. 148—149 1.

1,1 Dzierzon, mint 168 * alatt.
112 Dr. Dönhofi'több munkás méhhel üvegbe rekesztvéii az anyát, a közéjük 

bocsájtott tetüt rövid idő múlva már az* anyán találta, ismételvén a kísérletet, 
csakhamar ismét az anyára telepedett a tetű, 1. B. Z. 1858. 204 1.

1,3 Berlcpsch Die Biene III. Aufl, 219 1., ugyanezt tapasztaltam én is.
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Hogy a tetvek valami feltűnő kellemetlenséget vagy épen fájdal
mat okoznának a méheknek, nem vehető észre, mert nyugodtan tűrik 
azokat; dr. Bálint Sándor újabb górcsőves vizsgálatai szerint a Braula 
coeca nem is parasitája, hanem csak asztaltársa vagy tányérnyalója 
a méheknek, mert beleiben ugyanaz az a méz van, a melylyel a méhek 
táplálkoznak,174

Bármennyire megbízunk is azonban a górcsőben, minthogy plas- 
íicus táplálék nélkül a tetvek sem élhetnének meg, kérdés marad, hogy 
honnét szerzik be azt, mert, hogy virágpor is volt volna gyomrukban, 
azt nem mutatta ki a górcső és gyanús az is, hogy a méhekről levá
lasztott tetvek nehány óra alatt elpusztulnak,175 holott, ha asztal
társaik volnának azoknak, megélhetnének a méhek nélkül is,

Végre pedig nem is közömbös a méhekre, ha a tetvek meglepik 
őket, mert elvesztik a munkára való hajlandóságukat,176 az anyák pedig 
rendetlenül szaporítnak, néha egészen be is szüntetik a szaporítást,177 
sőt tavaszig rendszerint elvesznek; 178 Oettel szerint pedig 1841-ben 
igen elszaporodván a tetvek, sok család kiköltözött és el is pusztáit 
miattuk.179

Valószínűbb tehát, hogy a tetvek plasticus táplálékukat mégis a 
méhek nedveiből merítik, tehát a méhek személyes ellenségei, a me
lyeknek elszaporodását közönyösen nem vehetjük.

Legmegbízhatóbb módja gyérítésüknek, ha a kaptáruk talaját 8 
naponként kitakarítjuk, az izeléket pedig leforrázzuk, — így elpusztűl- 
nak a talajra hullott bábok is, mielőtt rovarrá alakúltak volna.130

A dohányfüsttől állítólag a kifejlett rovarok is elkábúlván, a talajra 
hullanak és elpusztíthatok; 181 Gühler kámfort,183 HuberL. a talajnak 
carbolsavoldattal való felmosását ajánlja ellenük.183

L. Méhészeti Közlöny 1895. 84—85 1. és Térni, tudj társ. közi. 1895. 309 
fűz. 265 1.

173 Dr. Assmuss Die Parasiten d. Hgbiene 46 1.
176 Dr. Assmuss mint !7S* alatt 471.,úgy Dr. W.Hesz: DieFeinde d.Biene711.
177 Berlepsch B. Z. 1853. 104 1., dr. Assmuss Die Parasiten d. Hgbiene 47 1. 

és B. Z. 1866. 171 1., A. v. B. B. Z. 1883. 102 1. és ugyanott Blume; Grüger B. Z. 1887. 
203 1. és ugyanott a szerkesztőség 204 1., Dobbratz B. Z. -,1888. 71 1, és Wtíst B. Z. 
1892. 148—149 1.

1,8 Kloplleisch u. Kürschner Die Biene u, d. Bzucht 283 L, S. B. Z, 1854. 111 
1., Hammer mint 170 * alatt, dr. Assmuss mint 177 * alatt. A. v. B. mint 177 * alatt és 
Berlepsch Die Biene III. Aufl. 249 1.

176 Klaus IV. Aufl. 312 1.
180 A bábok — mint tudjuk — 12—14 nap alatt alakúinak rovarrá.
181 Vogel: B. Z. 1882.197—198 1. 4 alatt és Giinther: Prakt. Ratgeber 1886. 2501.
182 Anweisung fúr Imker II. Aufl. 30 1.
I5S Die neue níitzl. Bzucht. X. Aufl. 27 1.
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Nekem az első nem sikerűit, a kámfor és carbolsav szagát pedig 
ki nem állhatják a méhek.

A gyérítésnek az a módja, hogy tollal vagy ecsettel kell a méhe- 
kel a tetvektől megszabadítani,13* élénken emlékeztet arra a csalha
tatlan poloskairtó szerre, a melyből csak egy parányit kell a féregnek 
beadni, hogy nyomban elpusztuljon és ugyanilyen az is, hogy olajjal 
kell a tetveket bekenni,S sőt még rosszabb, mert az olaj elöli a méhe- 
ket is és ugyanígy hatnak a rovarirtó porok is.136

Elfogadhatóbb az, hogy miután a tetvek leginkább az elhanya
golt, lenyomorodott méheket lepik meg, tartsuk a méheket jókarban 
és erőben, mert ez, ha nem is használna a tetvek ellen, ártani semmi 
esetre sem fog.

Nehány évtized előtt előkelő helyet foglalt el a méhek ellenségei 
között a Phora incrassata, Meigv, egy 3—4 milliméter bosszú, fényes 
fekete döglégy, erősen kidomborodó hátpajzszsal, sárgás szárnyakkal, 
hosszú lábakkal és hegyes kúpban végződő altcsttel.187

E döglégy honos egész Európában és több faja ismeretes, nem 
is ritka, különösen gyakran látjuk ősz felé a méhesek közelében bok
rokon, kerítéseken és általában napos helyeken szaladgálva és alkal
mat keresve, hogy petéit az elhullott méhekbe letegye.

Dr. Assmuss bővebben foglalkozik e légyfélével, mely szerinte 
behatol a méhek lakásába és petéit a fejlődő álezákba rakván, a keltés- 
rothadást idézi elő.188

A mióta azonban a keltésrothadás oka ismeretes, a Phora incras- 
sata is elvesztette jelentőségét, annyira, hogy egészen felesleges volna 
róla többet mondanunk.

Még egész sora van hátra a rovaroknak, melyek a méhészeti 
irodalom tanúsága szerint ellenségei a méheknek ; ilyenek :

isi Egger: Beitrage z. besser. Kenntn. d. BraulaJ coeca Verbandl. d. Zool.- 
bot. Véréin Wien 1853. Tóm III. 405 1.

183 0. Rőtbe Korbbzucht III. Aufl. 250—251 1,
186 Dr. Dönlioff B. Z. 1859. 223 1.
187 L. bővebben: León Dufour. Annál. d. scienc nat. Zoolog. Ser. II. 1839. Tora 

XII. 5—60 1. és Mémoires de la soc. roy. d. scienc d. l’agricult. et des árts. Lilié 
1841. 414 1., Meigen syst. B. dér Zweifl. Insect. Tóm. VI. 212 1. Taf. 65. 5. Scliiner: 
Fauna Austriaca Diptera 338 L, Assmuss Die Parasiten die Hghiene 24—30 
1. és W. Hesz : Die Feinde d. Biene 66—69 1., ügy M. Girard: Les abeilles etc. 
248—249 1.

188 Mint 187 * 30—441., ezzel azonosnakjtartja Assmuss a Phora apum név alatt 
dr. Amerling által Lotos Zeitschr. f. Naturwiss. Jgg. XII. 239 1. ismertetett rovart, 
mely állítólag a méhek torkasába rakja petéit s ezzel szintén sokaknak halálát 
okozza.
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A fülbemászó  (Forficula auricularia L.), ismeretes kis rovar, a 
melyről rég tudva vau, hogy örömest keresi tel és látogatja a méhek 
lakásait; 180 * 182 * 184 mig azonban a régiek azl hitték, hogy csak a mézet keresi, 
az újabb tapasztalatok arról tanúskodnak, hogy a rovarok álczái is
kedvelt eledelét képezik és így semmi sem kezeskedik róla, h og y __.
legalább gyengébb kaptárukban — nem tesz kárt a fiúsításban is.190

Haszna egyébként sem lévén, ha a méhes körűi mutatkozik, el
pusztítandó.

Minthogy a fülbemászó örömest húzódik sötét meleg helyekre, 
könnyen elfoghatjuk mohával, eleségfélék szalmájával vagy kukoricza- 
héjjal megtöltött és sötétebb helyekre — különösen üres kap tárak ha 
— helyezett edényekben.

A Dermestes lardarius (szalonna-bogár) egy 8 milliméter hosszú 
fekete rovar, kemény szárnyfödelekkel, melyeknek mellső fele szürkén 
van szőrözve, 3, jó l kivehető fekete ponttal; a fej pikkelyes, a csápok 
három tőíze nagyobb és vastagabb a többinél, a rágok kemények és 
élesek, lábai görbe körmökben végződnek s ha megérintjük, csápjait 
és lábait összehúzva, holtnak teteti magát.

Az álczák hosszúkás kukaczok, 12 gyűrűből álló szőrös testtel, 
a végső ízületen pedig kemény szőrökből egy fürtöcske van ; fejlődésük 
4 hónapig tart, mi közben többször megvetkeznek.191

A kifejlett rovarok örömest tartózkodnak sötét, piszkos helyeken ; 
néha behatolnak a káptárakba és állítólag kárt tesznek az építmé
nyekben, sőt megtámadják a kiszedett lépeket i s ;192 mások szerint 
azonban csak az elhalt méheket emésztik fel, amelyeknek a sejtekből 
való kitakarítására fel is volna használható.103 Feltéve azonban, hogy 
kárt is tenne, ha a kaptárakat tisztán tartjuk, nincs okunk attól tartani; 
nálam legalább soha sem tett kárt és nincs is tudomásom róla, hogy 
hazánkban valakinek panasza volt volna ellene.

Az aranyos cserebülyt (Carabus auratus L.) azonban többen,194

180 L. már .1, Ch. Hirsch Die Bzucht 1773. 208 1., J.G. Kriinitz: Das Wesent- 
lichste d. Bgesch. u. Bzucht 1774. 307 1., Pösel: Grümll. u. vollst. Unterr. f. Bzucht 
1784. 108 1., Sickler : Die Bzucht Th, II. 1809. 237 1., Káló P. A méhtartás m. 364— 
365 1., 0. Rothe: Korbbzucht III. Aufl. 242 1. és M. Defe.ea,uvoys Guide de l’ apicult. 
1863. 129 1.

190 Dr. \V. Hesz: Die Feinde d. Biene 71—72 1., de gyanította ezt már Schi- 
rach is, Bayeriseh. Bmeister 208 1.

101 L. Die Zoologie v. Ag. G. P. Th. II. 293 1., úgy L. Taschenberg: Was da 
kriecht u. lliegt II. Aufl. 1878. 39—44 I.

182 H. Hamet L’apiculteur 1869. IX. fűz. után Schönfeld B. Z, 1871. 10—11 1.
103 Vogel B. Z. 1871. 219-220 1.
184 Már Wurster: Vollst. Airweisung ele. 1804. 583 1., újabban Erimet L’api

culteur 1877. 179 1. és M. Girard Les Abeilles etc. 250 1.
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köztük Czövek István is,1115 vádolják, hogy elfogja és felfalja a mé- 
heket is.

A kifejlett példány 2-5 centiméter hosszú pánczélos rovar, ércz- 
színben csillámló sötét olajzöld, szabályosan gerezdéit szárnytödelek- 
kel; az alsó szárnyak vissza lévén fejlődve, nem röpülhet, hosszú, 
vernyeges lábaival azonban gyorsan halad s ha megfogjuk, éles nedvet 
fecskendez el.190

Hajtóvadászatot felesleges volna ellene rendeznünk, de ha a 
méhes környékén mutatkozik, helyesen cselekszünk, ha elpusztítjuk.

A Dioctria oleandica egy 16— 18 milliméter hosszú rabló légy ; 
szemei, torkasa, lábai, szárnyai barnák, homloka és alább, fejének 
középrésze narancssárga és ugyanilyenek az altest barnán szegélyezett 
gyűrűi is. Állítólag szintén elfogja és megöli a méheket,197 a mit azon
ban én nem tapasztaltam, talán azért, mert vidékünkön igen ritka, 
a mi azonban nem elegendő ok arra, hogy megbízzunk benne.

A Cetonia opaca egy 23—24 milliméter hosszú, 14— 15 mméter 
széles, pánczélos bogár, Olaszországban és talán hazánk déli részében 
is nyáron néha behatol a kaptárakba és huzamosabb ideig lappang 
bennük, mézzel táplálkozva ; de sok kárt tesz azzal is, hogy a keskeny 
lépközökbe mászkálva, egész barázdákat szánt kormos lábaival a 
bepecsételt hasításon,198 mulasztást követnénk el tehát, ha kártékony
ságát tapasztalva, kímélettel volnánk iránta.

A Harpactor iracundus Scop. egy hosszúnyakú, fekete, vörössel 
tarkázott rabló poloska ; az újabb megfigyelések szerint szintén gonosz 
ellensége a méheknek, a mennyiben nem csak a földre szállottakat 
ejti zsákmányúl, hanem a röpülő lyuk mellélesbe állva, nyakon szúrja 
a haza érkező méheket is, hogy félrehúzván, kiszívja véröket.199

Az Anobium tesselatum  a régi, különösen épületfákban élődő 
úgynevezett halálóra álczái állítólag a hímpor készletekben tesznek 
károkat; 200 a Blatta, livida pedig az építményeket rongálná ; 201 ezek
hez nem szólhatok ; a mit azonban magam is tapasztaltam, az, hogy

15 Legújabb s haszn. méhész kv. 218 1.
196 Die Zoologie v. Ag. G. P. Th. II. 285—286 1.
197 L. Kirby u. Spence Einleitg. i. d. Entomol. Bd. I. 302 1., valószínűleg ez 

lesz az az ellensége a méheknek, a melyről Zakrzewsky is ír, 1. B. Z. 1860. 253 1.
198 L. Hruschka B. Z. 1867. 118 1. 9 * alatt, ügy Gatter K. B. Z. 1871. 196 1.
199 L. dr. Bálint S. Méhészeti Közi. 1895. 85 1. és Terin. tud. társ. Közt. 1895. 

309. fűz. 265 1.
200 L. Bartels B. Z. 1858. 48 1. A rovar leírását l.LeunissSynopsis etc. Thier- 

reich 450—451 1. és Fekete L. Erdészeti rovartan Selmecz 1878 82 I.
201 Dr. Alefeld B. Z. 1850. 12 1. ésM. Balsamo Crivelli után B. Z. 1869. 56—57 1.
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legyek különböző nemei szemLelenűl tolakodnak be a kantárakba és ha 
egyik-egyik nem is sok mézet lop, minthogy a sok kicsiny is sokra rúg, 
bizonyára érzékenyen meg is károsítják a méheket,202 * 204 * sőt, minthogy 
con amore látogatják a dögöket, megfertőztethetik azokat bakté
riumokkal is.

Az aszkiiíélék  (Asellina), különösen az Oniscus murarius Cnv., 
Porcellio scaber Latr., Porcellio dilatatus Brdt és Armadillo officina
rum Brdt, bár közönségesen növényfélékkel táplálkoznak, — épen 
úgy, mint a zsíros csontokra, — rákaphatnak a méhek építményeire 
is és állítólag sok kárt tehetnek bennük.303

Minthogy azonban az aszkák csak sötét, nedves helyeken — pin- 
czékben, üvegházakban — tenyésznek, ha a beépített kaptárai®, ki
szedett építményeket száraz, szellős helyen tartjuk, az aszkáktól nem 
kell tartanunk.

Veszedelmesebb ellenségei a melleknek a pókok, különösen sok 
méhet pusztít el és esetleg zsákmányul ejtheti az anyát is a keresztes 
pók (Aranea diadema L.), ez az irgalmatlan vérszopó, ha a méhek 
útjába szőtt hálóit megtűrjük; 304 az Aranea calycina pedig elfogja a 
méheket a virágokon is.206

A legtöbb kárt azonban a mezei pókok, nevezetesen a LycosaLatr. 
Tliomisus Walk. és Theridon Walk. fajok teszik, melyeknek őszszel 
a levegőben szállongó és a növényeket belepő szövedékében, az úgy
nevezett ökörnyálban temérdek méh fogódik meg 306 és a mi a leg
nagyobb baj, nincs mód, a melylyel biztosíthatnánk a méheket e 
veszedelem ellen.

A csigák  esetleg szintén kárt tehetnek a méhekben, mert beto
lakodván lakásaikba, felizgatják őket és nem egy méh vészel, miköz
ben a csigát megölik, a maradványok kitakarítása vagy propoliszai

202 Ugyanig}' Steril B. Z. 1848. 133 1.
303 Kirsten Vollst. Handb. d. Bzucht V. Auil. 149 1., dr. Dönhoff B. Z. 1859. 

77 1. és dr. W. Hesz: Die Feinde d. Bienc 79—80 1., Wildmannál állítólag oly nagy 
pusztítást tettek, hogy a méhek el is hagyták lakásukat 1. Abhandlg. v. Wartg. 
d. Bienen 1769, Vorrede IX. és 197 1.

204 L. J. G. Krimit;!: Das Wesentl. d. Bgesch. u. Bzucht 300 1., D. L. L. Vollst. 
Abhandlg. ii. Blcenntniss u. Bzucht 179 1., Rothe KorbbzIlMvt III. Aufl. 242 1., Bcr- 
lepsch Die Biene III. Aufl. 248 1., Dzierzon Rationell Bzucht 1878.297—298 1., Baist 
B. Z. 188). 159—160 1. és Rathelf B. Z. 1890. 229—230 1.

S03 Dr. Magerstedt Dér prakt. Bvater III. Aufl. 451 L, Sőt már Kirby is, mint 
a méhek ellenségét különösen megemlíti azt, 1. Monographia apum Angliáé 1802. 
Vol. II. 314 1.

206 L. már Schirach Bayerischer Bmeistcr 1770. 241 L, Fuckel B. Z. 1847. 
118—119 1. és Dzierzon Bfreund 1855. 99 és 165 1.
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való beborítása pedig elvonja őket más munkálataiktól, mindezekre 
való tekintetből tehát a csigákat is a méhek ellenségei közé soroz
hatjuk.207

Az a tka té lóknek (Acareae), e mikroscopicus élősdieknek szintén 
több neme észleltetek a méheken, sőt vannak a virágpornak és viasz
nak is saját atkái.

Már Dujardin talált bizonyos atkafélét egy méh szárnyain és 
Hypopus alicolának nevezte el azt; a hozzászólásokból következtet- 
lietőleg azonban a kérdéses atka nem volt egyéb valami fejlődetlen 
Tyroglyphus (közönséges atka) félénél, a mely csak esetlegesen került 

v a méhekre.208 209
A Gamasus coleoptratorum L., egy, a rovarokon gyakori atka 

azonban dr. Siebold szerint meglepi a méheket is.208
Váljon ez-e az az atka, a melyet Duchemin 210 és Issei találtak a 

méheken 211 vagy pedig más fajok voltak azok is, megállapítva nincsen.
Dr. Preusz is talált az elhalt Hasításon temérdek atkát, a melyekről 

azonban csak annyit tudunk, hogy a riih-atkához hasonlítottak és a 
bőrön viszketeget okoztak; 212 legújabban pedig— 1884-ben — Trapp 
fedezett fel egy méh fején jobboldalt rágott mélyedésben mintegy 
50—60 atkát, melyeket Dermatodectáknak nevezett el. 213

Mindezekre nézve azonban nincs határozottan megállapítva, 
hogy váljon kizárólag a méhekre vannak-e utalva, vagy pedig csak 
más állatokról kerülnek reájuk és eldöntetlenül maradt az is, hogy 
megölik-e a méheket, vagy csak a halottak maradványait lepik meg.

A virágporon élődő atkát dr. Dönhotf födözte fel és dr. Leuckart 
— a kinek meghatározás czéljából elküldötte — igen hasonlónak ta
lálta azt a sajt atkához (Tyroglyphus domest. Latr. v. Acarus siro); 214 * 
erre nézve már meg van állapítva, bog}' a virágporon él és szaporo
dik s a száraz helyen álló készletekben károkat is tesz.216

Jelenlétére következtethetünk, ha a sejtekben elhelyezett virág
por fel van turkálva.

207 így m . Debeuvoys is Guide de 1’ apicult 1863. 140 I.
208 Dr. Hallier után dr. W. Iiesz Die Feinde d. Biene 77—78 1.
209 L. B. Z. 1854. 86—87 1. és Méngin: Journal d’ anat. et d. physiolog. de M. 

Ch. Robin 1874. 225 1.
310 L. C. Rondani: Giornale d’ agricolt. diF. L. RotterBologna Tóm. III. 1866. 

Vol. VI. 182—183 1. és a Frankfurter Postztg. 1866 évi 59. sz. után B. Z. 1866. 70 1.
211 Ann. scientilico industr. Milano II. 1867. 304 —306 I.
242 B. Z. 1871. 256 I.
213 Bulletin de 1’ ac. d. agricult. d’ Alsace-Lorraine 1884. szept.-oct. fűzet.
214 B. Z. 1857. 274 I.
213 Kaden B. Z. 1861. 243 1.

71
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Legrégebben ismeretes a viasz atka (Acarus cereae), aiu mely a 
nyers és kiolvasztott viaszon élősködik; az általa okozott kár azonban 
nem lehet valami jelentékeny, mert az újabb méhészetiírók legnagyobb 
része nem is tud róla ,217 sőt némelyek kétségbe vonták létezését is.218

Hogy hol szedik fel a méhek mindezeket az atkaféléket, az mind
eddig kiderítve nincsen; M. Duchemin azt hiszi, hogy a napraforgón 
(Helianthus annuus)319 és valóban, ha nem is épen a napraforgón, 
minden esetre a virágokon kell azokat felszedniük, a minek elejét 
venni lehetetlen.

A léregíélék  között is vannak ellenségei a méheknek ; legalább 
két féregfélét ismerünk már is, a melyek fejlődésük egy időszakát 
mint entoparasiták a rovarokban, esetleg a méhekben élik át; mind a 
kettő a húrférgek családjához tartozik.

Az egyik a Cordias subbifurcus M eisn; hajszál vékonyságú 
gyürüzetlen testtel, melynek hossza a jó l kifejlett példányoknál meg
haladhatja a 30, sőt 50 centimétert is; rendszerint azonban 8—12 cm. 
hosszúk, színük barna, a hímeké valamivel söLéLebb.

Függelékei a testnek nincsenek; maga a fő is csak a parányi 
szívó kimbóról ismerhető fel, szájnak vagy a véghél nyílásának semmi 
nyoma, de a test vége villa módjára ágazik szét, kissé felfelé is kanya
rodva, itt vannak az ivarszervek nyílásai.

A Gordius subbifurcus kifejlett példányai a vizekben tartózkod
nak, itt történik a párosodás és a szegfűszeghez hasonló peték le
rakása, valamint kikelése is; a nemzedék fejlődése azonban vízi vagy 
a víz közelében élő rovarokban, csigákban történik, melyekbe a pa
rányi 0'03—0 05 millimtr. hosszú embryók befúrják magukat és mi
után fejlődésük bizonyos fokát elérték, a trichinákhoz hasonlóan be- 
tokolják (incystálják) magukat I  zsírtestecskék között és így várják be, 
mig gazdájukat elhagyhatják,— a mi a szövetek átfúrásával történik, — 
és a vízbe vehetik magukat, a hol tovább tenyésznek és szaporodnak.380

Dr. Assmussjött rá, hogy a gonosz férgek a méhekhe is beveszik 
magukat és különféle alakban nyilvánuló bajokat okozhatnak sőt 
valószínűleg előidézhetik a rovar halálát is. 316 * 318

316 L. már Aristoteles Hist. animal L. V. C. 32. 955 I.
215 Tudtommal csak Kleine B. Z. 1859.157—158 1. ír a viaszatkáról; én magam 

sem ismerem azt.
318 Dr. Küclienmeister B. Z. 1859. 122—123 1.
318 L’ apiculteur 1865—66. 145 1.
>•■0 L. Meissner: Zeitschr. f. Wissensch. Zoologie Bd. VII. Hft. 1—2. 59 1. Taf. 

III—IV., dr. Siebold Stettin. Entomolog. Ztg. Jgg. IX. 2961., DiesingSyst. Helmiuth. 
Vol. II. 90 1. és dr. Assmuss Die Parasiten d, Hgbiene 49—51 1.
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A mi azonban szinte érthetetlen az, hogy e férget egy hímben 
találta, a melyekről pedig tudjuk, hogy a vizek mellékén megszállani 
nem szoktak, az infectio tehát csak a munkások közvetítésével, való
színűleg az eledelfélék útján történhetett! a mi, tekintve az embryok pa
rányiságát, nem is lehetetlen.221

Munkás méhekben mindeddig nem találtattak Gordiusok ; mint
hogy azonban ezek közveletlenűl is inficiálhatják magukat, alig kétel
kedhetünk benne, hogy befurakodnak e férgek a-munkásokba is.

A másik a Mermis albicans Sieboldi, családi rokona az előbbi
nek, a melytől csupán termete, színe és életmódja által különbözik. 
A Mermis albicans ugyanis kisebb, a hímek nem nagyobbak 4—5 
centiméternél, színük pedig fehér; a kissé vastagabb főn 6 szívóbimbó 
van, a végbélnek azonban nincs a szabadba nyílása, a kifejlett példá
nyok tehát szintúgy nem táplálkoznak.

A termékenyűlt nő a nedves földbe rakja lencsealakú petéit, me
lyeknek mind a két oldalán bojtokban végződő rövid fonalak függnek; 
a tavaszszal kikelt gilisztaalakú 1—0-3 milliméter hosszú embryok a 
földön megszállott rovarokba fúrván magukat, a Gordius subbifurcus- 
hoz hasonlóan fejlődnek, ennek befejeztével pedig elhagyván gazdái
kat, a földbe húzódnak, a hol aztán párosodnak és újból szaporí
tanak.222̂

A mézelő méhekben ugyancsak ezt is dr. Assmuss födözte fel 
1856. évi augusztusban és pedig sajátságosán, szintén hímekben, de 
nem egyetlen példányban, hanem — mint mondja — annyi volt az 
inficialt here, hogy járványosnak látszó pusztulásuk keltette fel érdek
lődését a baj iránt és utalta a vizsgálatra, mely a Mermis albicans 
felfedezésére vezette őt.

Valószínű, bogy a Mermissel is közvetve, az eledel útján fertőz- 
tetik meg magukat a hímek; de lehetséges az is, hogy az embryok 
bemásznak a kaptárba és közvetetlenűl fúrják be magukat a hímekbe, 
melyek a talajon vagy mint bábok az alsó részekben találtató here
sejtekben vanalc.

Dr. Assmuss azt hiszi, hogy a féregkor (helminthiasis) gyakori a 
melleknél, csakhogy a diagnosis nehéz és a mutatkozó kóros jelek 
többnyire kórságnak, vagy más hasonló alakban nyilvánuló baj

221 Mint 220 * alatt és dr. W. Hesz Die Feinde d. Biene 80—84 1.
223 L. Dujardin : Syst. natúr des Helminthes 68 1., Leuniss: Synopsis etc, 749

1., Meissner Zeitschr. f. Wiss. Zoologie Bd. V. 207 és kylpk., dr. Sieboldi Stcttin. 
Entoniolog. Ztg. 1850. 33 és 239 1., úgy Zeitschr. f. wiss. Zoologie Bd. V. 201 1. dr. 
Schinarda Zoologie Bd. I. 420 1. és dr. Assmuss: Die Parasitend. Hgbiene51— 55 1.
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nak tulajdoníttatnak; 223 lehet, hogy igaza is van, mert már ezeket a 
felfedezéseket megelőzőleg, de laBillardiereis talált egy munkás méh
ben valami féregfélét.224

Bármily hosszúra nyúlt is azonban e fejezet, hogy a méheknek 
minden ellensége fel volna benne sorolva, arról jót nem állhatunk, egy
részt, mert szükségből rákaphatnak a méhekre és megszokás útján 
pusztító ellenségeikké lehetnek oly állatok is, a melyek jelenleg nem 
látszanak velük törődni; másrészt pedig, mert az ismeretlen világ, mely 
a górcső alatt tárul fel előttünk, oly roppant kiterjedésű, hogy átvizs
gálása évek hosszú során át be nem fejezhető és addig minden nap új 
felfedezések várhatók.

Mindezeknél azonban és általában legveszedelmesebb ellensége 
a méheknek az ember225 és ettől legnehezebb is azokat megoltalmazni.

Igen, az ember, a ki minden élők királyának nevezi magát, de 
inkább zsarnoka azoknak, zsarnoka a méheknek is, mert nem a jogos 
adót szedi be tőlük, hanem kifosztja őket vagyonukból, tudatlansá
gával pedig több kárt és nagyobb pusztítást tesz bennök, mint a tűz, 
víz, záporok, jégesők, a nyár hősége, a tél zordonsága és összes ellen
ségeik együttesen.

A természet ugyan gondoskodott róla, hogy alkotásai egvköny- 
nyen meg ne semmisíttessenek; fegyverrel és a szaporodásnak csodá
latos képességével ruházta fel a mélieket, de az ember ellen ezek sem 
bírják őket biztosítani.

A józan okosság tanácsolja tehát, hogy ne bánjunk a méhekkel 
úgy, mint ha épenséggel ki akarnánk őket pusztítani; ha kivesszük 
fölök az adót, helyesen cselekszünk, de ne raboljuk ki teljesen, rá • 
adásul megfosztva őket még életüktől is, mert ez rablógyilkosság, a 
mit még az úgynevezett oktalan állatokkal szemben sem engedhetünk 
meg magunknak.

. Vagy oda akarjuk-e juttatni a méheket is, a hová a bölények, 
hódak, és más kipusztuló félben levő állatok jutottak, a melyeket ma
holnap már csak állatkertekben ritkaságkép“hn- fognak mutogatni ?

Sőt, ha oly állatokat, melyek csak húsukkal, bőrükkel adóznak 
az embernek, helyes okaink is volnának megölni: a méhek megölése

l;» Mint222 * alatt és dr. \V. Hesz Die Feinde d. Bieue 84—88 1.
224 Dr. Zenker: Klopfleisch u. Kürschner Die Biene u. d. Bzucht 2fi 1.
225 L. Thorley: MsXtaarpoyía ford.: Untersuchg. d. Nat. Ord. u. Reg. d. Bienen 

1765. 170 L, tínhoch: Anleítg. z. w. Keuntn. d. B. Th. III. 223 1. és Berlepsch is Die 
Biene III. Auíl. 258.
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teljesen megokolatlan, mert csak életben tartva hoznak hasznot, meg
ölve nemcsak hasznuk, de értékük sincsen.

Kíméljük tehát a méhelcet; a ki méhet öl, ha ugyan nem is er
kölcsileg, 22c a józan ész ellen vétkezik. 227

A méh leghívebb barátja az embernek; egy korszakban jöttek 
a világra, elkísérték egymást minden éghajlat alá, együtt élnek ezred
évek óta és egy korszak fogja őket a föld színéről elsöpörni, együtt 
kell meghalniok. Mert ha függőben hagyjuk is a kérdést, hogy mi tör
ténnék a világon és különösen, hogy megélhetne-e az ember, ha a 
méhek kipusztulnának, bizonyos az, hogy, ha valamikor bekövetkezik 
az örök tél és a tavaszi verőfény többé ki nem csalja a méheket me
nedékeikből, vagy a közeledő nap heve kiperzsel minden növény
életet és a méhek munkálkodásainak nem lesz tere a földön: közel 
álló jele lesz ez az időnek, midőn el kell búcsúznia magának az em
bernek is e haldokló bolygótól, a melyet olyannyira sajátjának tekint,
mintha soha sem is kellene attól megválnia.

+
•* *

íme a méh és világa!
Önálló világ egy kis szekrényben; világ, a melyet magunk elé 

állíthatunk, szétszedhetünk, legapróbb részleteiben megvizsgálhatunk, 325

325 Sokan a méhek megölését erkölcsileg is véteknek tartják, 1. Dzierzon 
Bfreimd 1855. 152 1. és Bz. 1853. 183 l.j Oettel Klaus IV. AufL 293 1. és Vogel B. Z. 
1861. 107 1.

231 Már a vérben, halálban gyönyörködő középkorban is a szelídebben gon
dolkozók elítélték a méhek megölését; a georgenthali apát a méhész testvért 
(fratrem apiarinm) 8 család méh lelőj fása miatt mindén családért külön 1 napi 
böjttel büntette meg, mert — mint a megokolás mondja — embertelenség és bar
bárság, felszentelt kolostorhoz pedig épen méltatlan is megölni a szorgalmas 
méheket, a melyek télen át termékeik egy részével jogosan táplálkozhatnának, 
(„quia inhumanum esset et barbaricnm, sanctoque pláneindignum coenobio,la- 
boriosas apes occidere, qui jure fructibus suis hyeme partim Véscefentur.) A 
(iotliai codex DCXI. évsz. III. köt. 277 lapja után Berlepsch Die Biene III. Aufl. 
404—405 1.

Később beleavatkoztak a dologba a kormányok is; így Réaumur szerint a 
toscanai uagyherczegségben szigorú büntetés alatt tiltva volt a méhek megölése, 
ugyanígy ,1. A, Kratzer Physical. prakt. Disconrse ü. Bzucht Wien 1774. 93 1. és 
Roth. Abhandlg. v. Bienenrechte, Weissenburg 1798. 111 1.; sőt, habár törvény
könyveinkben nyoma nincsen, gyakorlatban volt ez hazánkban is, mert Bártfa 
város levéltárában fekvő hiteles adatok szerint 1569-ben bizonyos Mutter Anna 
nevű asszonyt egy kaptár méh kipusztításáért máglyán égettek meg, 1. Méhészeti 
Közi. 1896. 83 1.

Jelenleg a méhek megölését nem bünteti ugyan a törvény, de elítéli minden 
emelkedett gondolkozáséi ember. L. Okén Allgem. Naturgescbl V, 10411., Mussehl: 
Vollst. Anweisung z. LiU'1. Bzucht 1837. 8 1. és Stockmann B. Z. 1854. 69—70 1.
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láthatunk mindent, a mi történik benne, de teljesen ki nem tanulmá
nyozhatunk.

Bámulattal állunk e csodás kis világ és titokzatos lakója előtt, 
mely méltóvá tette magát, hogy minden szépnek és jónak svmboluma 
legyen és a mely ezen kívül jelképe a rejtvénynek, maga is a legna
gyobb lélektani rejtvény.

Egy állat, melyet oktalannak nevezünk, értelmi tehetségeit azon
ban nem merjük kétségbe vonni; egy lenézett kis rovar, a melyet nem 
ösztönöz sem önérdek, sem hiúság, sem jutalom, sem dicsőség; mely 
nem ismer élvezetet és nem tudja, mi a családi öröm, sőt rövid élete 
után sem remél semmit és nem fél semmitől: úgy cselekszik, mint a 
legemelkedettebben gondolkozó ember, fajának föntartásáért súlyos 
kötelességeket teljesít, dolgozik, fárad, gyűjt szakadatlanul, mellette 
él takarékosan és végre saját életével együtt a közjónak áldoz fel 
mindent!

Ugyanazok a szellemi tulajdonságok, melyek az emberi társada
lomban is a legmagasztosabb személyi és polgárerénynek tekinttetnek, 
melyek biztosítják magának a társadalomnak fönnállását.

Hol van a bölcs, a ki e rejtvényt megfejtse? ki az, a ki meg tudná 
mondani: váljon a család és hazaszeretet, az összetartás, kötelesség
érzet, szorgalom, kitartás, rendszeretet, takarékossági áldozatkészség 
és mind az, a mit szebb tulajdonságnak, személyi vagy polgárerény
nek nevezünk, az istenség által belénk oltva születnek-e velünk, mint 
az emberi nem kiváltságai; vagy pedig meg kell nyugodnunk abban, 
hogy mindezek az embereknél és állatoknál a társadalmi együttélés 
folyamában szükségképen fejlődtek ki?

Bármi legyen is azonban erre a felelet, bizonyos az, hogy a me
lleknél oly társadalmi erények jelentkeznek, melyeket az emberek 
lélektani motívumok alapján gyakorolnak.

A mi pedig a legcsodálatosabb, az, hogy a méhek uiem önma
gukért, sem nem közvetetlen leszármazóikért, hanem Tígy eszme, a 
társadalom érdekében küzdenek, fáradoznak, holott e társadalom fönn
állását tulajdonképen a növényvilág követeli; maguknak a méheknek 
az életben semmi boldogságuk, azon túl pedig semmi kilátásuk nincsen ; 
születnek önkénytelen, élnek örömtelen, dolgoznak szüntelen, meghal 
nak jutalmazatlanúl és elvegyülnek a föld porával nyomtalanül.

És mégis, napról-napra újra kezdik és folytatják ezt százezred- 
milliárd éveken át, az idők végéig, a míg csak tavasz következik a télre 
s az ébredő természet munkába szólítja fáradhatatlan baj társunkat, 
ingyenes napszámosunkat — a méhet!
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59 1. A szöveg utolsó sorában : 33 helyett jön 34* és innét kezdve a szövegben 

levő jegyzetszámok egygyel följebb mennek, vagyis a 34-ből lesz 35 és így 
tovább, egész a 66 lapon levő 61 jegyzetszámig, — ez törlendő ; a következő 
jegyzetszámok állanak.

59 1. 32* 5. sor : 205, és 209, 210.*......................helyett 21°, 2I4, 215*.
61 1. so* 3 7 ................................................................  3>
62 1. 43* 6. s o r : Kiss 1. .
62 1. 4a* 7. sor : Ag. G. P. és . 
64 1. fa* 2. sor : V. 4. 177 . .
64 1. »4* C. 12. 470 . . .  .
64 1. «.* 1. sor : 6—71 . . .
66 1. 1. sor : a családból .
66 1. 16. sor : kiürülés .
66 1. 61* 1. sor : mint 55 pont . 
66 1. °4* 1. sor . 140-150 1. .
70 1. m  485............................

Kiss J.
Ag. G. P. is 
V. 4.
C. 12. «»
6 -7  1. 
a lakásból 
kiürítkezés 
mint 35* alatt. 
149-150 és 157 1.

490

71 1.e3* 4. sor : Hubert . .
71 1. 84* 1. sor : II. 4. 82 . .
72 1. 3. sor : jellegét: a . .
72 1. 18. sor : állítják90 — ha 
72 I. 94* 2. sor : mint 90* alatt

Huber's 
II. 4. 92 
jellegét s a 
állítják90, — az, ha 
m int80* alatt.

74 1. A szöveg 20-ik sorából a 95 jegyzetszám törlendő; a 96-ból lesz 93 és folyta
tólag a szövegben levő jegyzetszámok egygyel alább szállanak egész a 76 
1. ,0Sjsz.-ig; a 17-ik sorban az utolsó szó : legfiatalabbak után jön 103* jsz., — a 
többi marad.

76 1. l02* 1. sor : Thorlay . . . . . helyett Thorley
77 1. m* 12. sor : Poilmann . Pohlmann
85 1. ’20* III. 8. 240~ 341 ...................... III. 8. f f - 248
88 1. 144* 4. sor : dr. Mayerstedt . . . . „ dr. Magerstedt
88 1. I4!* 5. so r : Niemardsfreund . .  .  .  - ? Niemandsfreund
94 1. 13. .sor : következik . . . . . . . következzék
96 1. ’82* 2. sor : 176 * alatt .  .  .  57 b«* alatt
99 1. 20a* 4. sor : Scholtész . . . . . „ *SvhoIlisz

104 1. ** 6. sor : elégülés . . . . élegiilés
107 1. (5. ábra) 1 anya, 2 munkás 1 munkás, 2 anya.
108 1. s* K lo p í le is ........................... Klopfleisch
109 1. l0* 1 4 8 ...................................... • • • 57 1M
109 1. 41* 81_88 • 4 • 33 81___ 89

109 1. I3* 106_108 • 33
107___ 109

112 1. 30. sor : m e ln ek ...................... t • • J7 melynek
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113 1 30. sor : oldaláról . . helvett oldalról
115 1. 31. sor : csukódik n csuklik
116 1. *■* 6. sor : 0. Z. B. Wolff 77 O. J. B. Wolff
119 1. 23. sor : a levegői, . 77 a levegőt;
1191.33*131 . . . . 77

193
121 1. 23. sor : agyanazon . 77 ugyanazon
125 1. 21. sor kél középsejtnek » két, középsejtnek
125 1. 22, so r : egy szöglet, » egy, szöglet,
125 1. 2. sor : Hymmopt 77 Hymenopt
126 1. 14. sor : mind a háromnál 77 mind a három egyednél
126 1. 28—29. sor : fejlődött . V fejlődött
129 1. 26. sor : ugyanabban 77 ugyanebben
136 1. 13. sor : csak annyi . 77 csak ennyi
136 1. 26—27. sor : megszívódott szövetréteg, » van megszívődva,
138 1. (20. ábra) 2. sor : hövelyei rt hüvel5’ei
138 1. T!* 1. sor : Wunder dér . Wunder des
140 1 7C* 205 2015
140 1. ” * 2. sor : 20s—809 . . . 2ÖÜ_210
142 I. 84* 2. sor : (Treidorf) n (Freidorf)
142 1. 75 i.............................. 71 1. 84*,
147 pm* 2. sor : mint 93* . m int9a*.
149 1. 4. sor : agyashoz 77 agyacshoz
151 1. 101* 4—5 sor : J. C. Carus G. C. Carus
151 1. 17. sor: feladata nekünk feladata, nekünk
162 1. 4. sor : található . . találtató
162 1. 25—26. sor : található . találtató
163 1. 5. sor : emésztet . V emésztetlen
163 1. 19. sor : emésztetlent n emésztetlen
168 1. 1M* II. 6 2 ...................... 77 III. 82
169 1. im* 1. sor : CIX. . . . 77 C. IX.
1701. i«e* Freiburg i. . 77 Freyburg u.
174 1. 13. sor : működhelésétől y> működtetésétől
175 1. 26. so r : M. de Serves 77 M. de Serres
192 1. I3* C. 11. 366 . . . . r> C. 11.
196 1. ae* Palteau...................... » Plateau
198 1. 3b* 2. sor : génév. . . . V g'énér.
201 1. sí* LIX............................. 7} L. IX.
211 1. 12. sor : szerve: . 77 szerve
211 1. 25. sor : lépik . . . . 77 lép
211 I. 102* 4. sor : bell-lethr. 77 beli. letter.
215 1. 4. sor : között, . . 77 között —
217 1. 4. sor : abban . . . . 77 benne
222 1. 15°* 4. sor : s. tk. . 77 sík.
222 1. i5C* 13. sor : anomonere 77 Anemonere
232 1. 3. sor : rezgést, a mennyi 77 rezgést tehetnének, a 

mennyi stb.
232 1. 21. sor : Ami ha . 77 Ám, hogy
233 1. 5. sor : fátolya 77 fátyola
234 I. 192* 13. sor : Offenberung 77 Offenbarung
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235 1. a>3* 2. sor : 1198........................................................... . helyett 1798.
236 1. 21. sor : még nem indult . . . . ■ 77 meg nem indult
239 1. 222* 2. sor : 1870.................................... * 77 1770.
255 1. 2—3. sor : n a g y ítá sra ...................... 77 nagyítással
256 1. a86* dr. S i b o l d ................................. • ?7 dr. Siebold
263 1. 12. sor : sza rvá t................................. • f f szarvai
266 1. 32. sor : löbbférj őségben é l ; . . . • f f többférjüségben é l : ,

267 1. 5. sor : senki sem látta; 326 okul szóig ílhatott erre ; —  helyett: senki sem
látta,336 okul szolgálhatott erre:

270 1. 8. sor : a t é v e d é s t ............................................. . helyett e tévedést
270 1. 9. sor : jelenségek; ............................................. f f jelenségek,
270 1. 11. sor : nyomulva ; ........................... ’  f f nyomulva,
270 1. M0* 1. sor : z. c .............................................................. • f f z. e.
274 1. 3JI* 2. sor: R a t i o n a l l .................................... • f f Rationell
275 1. 14. sor : röptükken ............................ f f röptűkben
276 1. S8‘ *  4. sor : P ra n k fu r t .................................... • f f Frankfurt
276 1. 38a* 1. sor : B. d. Nat. 1 0  1............................... f f 1901.
277 1. 3M* 4. sor : CzÖvek J .............................................. f f Czövek I .

278 1. 395* 10. sor : M e t a g e r .................................... • ff Metzger
280 1  4. sor : megállapodva : .................................... * 77 megállapodva,
283 1. 16. sor : szaporítottak : .................................... * ff szaporítottak,
283 1. 17. sor : szaporítást: ................................... • T, szaporítást,
283 1. <18* 2. sor : Külhenmeister . . . . • » Kíichenmeister
291 1. 166* 1. sor : ü. B z u c h t .................................... ■ ff u. Bzucht
295 1. 2. sor : anyának s h og y .................................... • ff anyának, az, hogy
295 1. 13. sor: nemzőképessége; vgyis . „ nemzőképessége, vagyis
295 ] 491* 2. sor-: B o u n e t ............................................. V Ronnet
298 1. 5I6*  8. sor : cu p h o rb ia ...................... • 77 cuphorbia
298 1. 51B*  9. sor : J u ss icu ........................... ’  77 Jussieu
300 1. 11. sor : tudva volt a z ...................... ■ 77 tudva volt ugyan,
300 1. 17—18. sor : foglalkozott: . . . . 77 foglalkozott,
306 1. 26. sor : hímnemben; ...................... ■ 77 hímnemben :

329 1. 3. sor: 154—152 1............................ ■ 7? 151—152 1.
330 1. 5. sor : azoknak : ........................... • 77 azoknak,
330 1. 10. sor : utánuk ; ................................. • f •utánuk,
330 1. 11. sor : ily a kétnemüség jeleit magukon viselő méheket; helyett: ily —  a

kétnemüség jeleit magukon viselő — méheket;

336 1. 6. sor : v e s z t e k ................................ . helyett vesztik
341 1. 14. sor : belőlük : ........................... • 7) ’ — belőlük ;

341 1. 16. sor : eledelből; ............................................. 77 eledelből:

342 1. 20. sor : szaporítását; .................................... • 77 szaporítását,
343 I . 2— 3. sor : k é p e se k ............................................. • ff képes
343 1. Ií3* Vogel stb. ..................................................  . • f f Lahmeyer B. Z. 1847. 92 1

és Vogel stb.
346 1. 168*  16. sor! Klotzbeutin . . • 77 Klotzbeuten
348 1. 4. sör : szükség ; m e r t .................................... « 7? szükség, mert
349 1. 5. sor : befolyást ...................................................... • 77 befolyást
349 1. 9. sor : hogy a m a g u k ................................... • 77 hogy maguk
356 1. 22. sor : a csa lá d osok .................................... • ff a csalódások
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361 1. 23. sor: mátatkozik........................... . helyett mutatkozik
363 1. 17. sor : e vérvegyülésnck • 73 a vérvegyülésnek
363 1. 22. sor: és é s ...................................... • 73 és
364 1. 22* p á r ................................................. • ?? per
365 1. 30. sor: Frank, Ben tón ...................... • 5? Frank Benton
369 1. 31. sor : í g y ...................................... 73 e g y

370 1. 19. sor: v é r v e g y ü le t ...................... 7? vérvegyülete
370 1. 18* v a r io r e s ...................................... • r. rariores
376 1. 1. sor : sok k á r u k r a ...................... • 73 csak kárukra
378 1. 5. sor : E g y p t o m b ó l ...................... • T. Egyptomtól
381 1. 105—166 1....................................... • 3? 105—106 1.
382 1. 1—2. sor : belekezdenek ; . . . . • 77 belekezdenek,
382 1. 9. sor : ajánlja : roppant . . . . * 31 ajánlja, az : roppant
390 1. 16St A M. m. 1882 54—5j 1.................. • ?? A M. in. 1880. 90—91 és 

1882. 55—56 1.
397 1. 19. sor: halaványszürke, — sárgás . • 73 halavány, szürke-sárgás
399 1. 14. sor : kiputszulóbnn...................... ■ 7? kipusztulóban
399 1. a39* 1. sor : M. P etry ........................... • n M. Perty
405 1. 5. sor: — ez, még h a ...................... • 37 ez, — még ha
405 1. 17 sor: p izonyos................................ ■ 73 bizonyos
406 1. 6. sor: u g y a n c s e k ........................... ■ 3? ugyancsak
406 1. 11. sor: E u tro n iu s ........................... • 33 Euthronius
406 1. 3Í* 1. sor: Histor et Trogo . * 73 Hist. ex Trogo . . .
407 1. 10. sor: jelenlegi................................. • 37 jelenleg
409 1. 14. sor: T sch u s i................................. • 33 Tschudi
414 1. 26. sor: változati................................. ■ 31 változatai
415 1. 10—11. sor: nyomait: ...................... • 33 nyomait,
416 1. 4. sor : változathoz........................... 33 válfajhoz
416 1. 98* 3. sor: B otén ................................. ■ 73 Botan.
417 1. 4. sor: 1379 ................................. • 33 1879.
419 1. n0* 1. sor: Einleltg.............................. * 33 Einleitg.
422 1. 5. sor : v e t t é k ................................. 33 vitték
422 1. 7. sor: B r a z iá b a n ........................... • 33 Brazíliában
422 1, 8. sor: de S u l - b a i ........................... ■ 37 do Sul-ba
422 1. 13a* 1. sor C h ile b a ........................... ’ 33 Chilébe
425 1. 5* 4. sor: részben m á r ...................... • 33 részben még
426 1. 3* 42. sor: lakóhelyeiket; némelyek 37 lakóhelyeiket; hogy né

melyek
429 1. 29. sor: — nisus technicus is bírnak 33 — nisus technicus — is 

bírnak,
433 1. 13. sor : az á l a t t a l ........................... az állatokkal
447 1. #•* 2. sor: W e y g a n d i ...................... • 33 Weygandt
454 1. 139 6. sor: Cowan: Tührer Cowan Führer
457 1. 4. sor : talált í g y ................................. talált ily
458 1. 11. sor: elzáródnak........................... elzáródhatnak
458 1. irí* Tényleg úgy v a n , ...................... Tényleg úgy is van,
465 1. 16. sor: ellegségüktől...................... ellenségüktől
465 1. 19. sor: hártyás szárnyak . . . . ■ 77 hártyás szárnyunk
467 1. 2. sor: fogyjuk tárgyalni . . . . ♦ 33 fogjuk hallani
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469 1. 20. sor: Bflchner h a ...................... . helyett Büchner is. ha
471 1. 6. sor: m ozdulatot........................... mozdulatokat
472 1. 17. sor: egyelgését........................... enyelgését
477 1. *54* 3. Sor: Die Biene III. 182 1. . , • P Die Biene III. 60 és 182 1.
479 1. 14. sor: gyakoriak után al4i, a következő sorból pedig törlendőé jegy-

zet szám.
480 1. XIII. 3 ...................................... XIII. 2. 483
483 1. 23. sor: felismerhetését felismerését
484 I. 7. sor: a l a t t ...................................... alá
486 1. 17. sor : a r a ...................................... • V arra
488 1. S83* 13. sor: bölzsőkhöz . . . . • 3? bölcsőkhöz
493 1 sói* 2. sor: királybi ölcsőket . . . • ?! királyi bölcsőket
499 1. M4*-hoz és alább XIII. 1. 45.
508 1. 35_* 1. sor: G o r r iz u t t i ...................... ‘ ?! Goi izzutti
510 1. 21. sor: megmelegszik...................... • ?! megmelegszik48
520 1. 21. sor : aprádonkén t...................... * ?! apródonként
522 1. 24. sor: v s z n e k ................................. vesznek
523 1. I01* 6. sor: le h e lv e b e ,...................... ■ ?! lehelve be,
530 1. 133* 7. sor: issonans........................... ?? dissonans
538 1. 2. sor: alább X. 5 4M* . . . . T alább X. 5 ísí és S00‘
540 I. 17 sor: (Cuprumoxyd)...................... (Cuproxyd)
540 1. 16c* 7. sor : 10 köbcentimeter vízzel . • ?! 10 köbcenlimeter, vízzel
542 1. 15°* 6. sor: 99 s. r. czukrot . . • P 99 s. r. szőllőczukrot
542 1. I65* 12. sor: hogy a képződésnél . • P hogy képződésénél
543 1. 2. sor: beryll, f ö l d s ó ...................... 1 )? beryll-földsó
545 1. 26. sor : ( c r i c a ) ................................. 1' (erica)
552 1. 21. sor : Galenus, Pergamus . ■ ?’ Galenus Pergamus
553 1. 1. sor: au ctores................................. • ?’ aulhores
563 1. 21. sor : megelégednek . . . . ,, megelégedhetnek
574 1. 26. sor : v íz b e n ................................. • P mézben
576 1. 16—17. sor: in d u ln a k ...................... • ?! iudulunk
576 1. 31. sor: 1 61 0 fo k ú ........................... ■ ?i 1 61 liter 0 fokú
577 1. 2. sor: 66°,' 0 v í z b ő l ........................... 60°/0 vízből
577 1. 25. sors elegyülhessen...................... P ciegűlhessen
594 1. 26. sor: ez a Réaumur — . . . . • ?? ez a —  Réaumur
596 1. 18. sor: következtethető . . . . n volt következtethető
600 I. 1. sor: midőn m i d ő n .................................... • p midőn
602 1. , a* 4. sor : vagy lehullott . . . . * >? vagy a lehullott
603 1.-6. sor: végve .............................................................. • r végre
607/1. 10°* 1. sor : 243 és 243 ............................................. 243__ 244 ?■

617 1. 1S0* C h e m ie .............................................................. • V Chemie.
619 1. l is *  2. sor : Phisiologische . . . . • V Physiologische
622 1. 26. sor : l a c h m u s ........................... ■ ?! lackmus
623 1. 3. sor : b e n e ...................................... benne
623 1. 16. sor: elfelejtette . . . . . . • J? elejtette
628 1. 3. sor : m agyarázatot...................... magyarázatát
629 1. ac0*  4— 5. sor : Scholtész . . . . • J? Scholtisz
632 1. 8,l)*  21. sor : hanem a megfulladás . • r. hanem megfulladás
649 1. 6—10. sor: hogy viaszmolyok • » hogy a viaszmolyok
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649 1. 33* 3. sor: Essingen.................................. helyett Esslingen
656 1. 6S* 6. sor: m egú jítan i..............................  | megnyűjtani
662 1.8I* 4. sorhoz úgy Lahmeyer B. Z. 1847. 92 1.
668 1. 8. sor: m i n i m u s .................................helyett minimis
668 1 ■i8* 4. sor: 70° 30r 44” ...............................  „ 70° 31' 44"
672 1. 23. sor: a hol m é h e k ............................... , a h°l a méhek
681 1. 14. sor: mert után közbeteendő : helyes ok nélkül semmit sem tesznek 

leghitelesebben tanúskodik azonban Müllenhoff ellen az, hogy sat.
683 1. "«* és 153 1. törlendő.
684 1. 14. sor : a l l í t ó l n g ...................... helyett állítólag
687 1. I0S* 1. sor : méz kanna . . . . mézkamra
687 1. loi* 2 .  sor: Méhész. Közi. 1872. 73 1892.
690 1. 9. sor: sorbau ...................... » sorban
705 1. 30. sor : P ia u ta .................................
708 1. 3»°* Dzierzon B. Z. 1854. 87 1. törlendő

» Planta

718 1. 9. sor : kiizzadni, . . . j, kiizzadni;
718 1. nőst 3. sor: a mézet . . . . r a vizet
737 1, 436* 4. sor: in a g y ........................... - megy
742 1. 23. sor: fejét . . . . . . . B magát
756 1. 4. sor : a vízkészletet . . . . ,, vízkészletet
766 1. 13. sor : többség........................... többsége
766 1. 613* 8. sor: 1 434 Sszáradt 1434 gramm beszáradt
772 1. 20. sor : a n ö v é n y ..................... „ a növények
775 1. 5. sor : a sziklaüregekből . j, és sziklaüregekből
793 1. 4. sor : fo r d u ln a k ...................... fordulnának
801 1. 18. sor: s z á m b a n ..................... ,, azonban
804 1. tói* 2. sor : 1855. 1 0 1..................... „ 1855. 170 1.
805 1.811* 6. sor: 18 2............................... 1852.
812 1. 24. sor : 6 t j a n ........................... 33 6 táján
823 1. 8íia* 2. sor : p r a x ........................... » prat.
823 834* 2. sor : a d ................................. y. ed.
831 1. 10. sor : t e l e lé s e i t ...................... jj teleléséi
843 1. 15. sor: felhalmozásra . . . . 7J felhalmozására
844 i íosj* 3 sor ; R ose ........................... Bőse
846 1. “ «* Komor J.................................. r, Kontor J.
857 1. 109í* 3. sor: bekérődzenek . X bekéredzcnek
859 1. 3. sor : szaporítenak . . . . is szaporítanak
864 1. 1138* 1. sor: 18 2.............................. 1862.
870 1. 26. sor: r a j o k b ó l ...................... !> rajoktól
872 1. 25. sor : csupán egy . . . . JJ csupán egy,
873 1 . 5. sor :  tánczolnánk...................... 73 tánczolnának
879 1. 12í2* 4. sor: X a l a t t ...................... xx) alatt
895 1. bi* 1. sor : 5  3 1 ....................................................... 5 331
915 1. i»7* 2. sor: Bandenburg JJ Brandenburg
919 1. isi* i sor: Chabiesovszky n Cbabicsovszky
920 1. 14. sor: m ent................................. ment a raj
923 1. a01* 4. sor: az a z ...................... 9 az
924 1 . 10. sor: korai rajok . . . .  
926 1 . A 3.288 ......................

korai első rajok
A 3. 288

72
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959 1. 2. sor : 2 1
968 1. 20. sor: visszavevésükre 
979 1. 1. sor: szaporodik 
993 1. 290 " elégése után .

helyett 62 I.
„ visszaverésükre
„ gyarapodik
„ elégése útján

1001 1. sas* 7. sor : J. G. Yeszler.
1001 1. í29* 2. sor : Czövek J.
1013 1. 1. sor: sőt általában 
1013 1. 4i3* 4. sor: B. Deichert .
1021 1. 4. sor: kénytelen
1023 1. in* Némelyek — után teendő
1024 1. «i* 1867. ~......................
1036 1. 8* 1. sor: 349—3 0 1.
1039 1. 19* 8. sor : Empusa museae 
1039 1. ls* 12. sor : Die Plastiken
1044 1. 37* 7. sor: vinectoxicum
1045 1. 28. sor : közbejöttével is
1046 1. 21. sor : +  20 C. fokon

„ Beszler
* Czövek I.
„ sőt, hogy általában
„ Deichert
„ kénytelenek

net Tollkrankheil lefordításával 
helyett 1876.

„ 349-3501.
„ Empusa museae 
„ Plastiden
, vincetoxieum
„ közbejöttével is —
„ +  20 C. fokon fölül

1047 1. « »  3. sor : 447* . . .
1048 1. 16. sor: méheken is, 
1048 1. f*  2. sor: XIII. B. 6. 447*

»
44*3*

méheken is ;
446*

1049 1. 6. sor : egészségesek, 
1049 1 6S* 404_403*

egészségesek;
403__ 404*

1050 ll 71* 9. sor : a bajt, .
1051 1. 10. sor : merül fel az
1052 1. e5* B. 6. “ 2* . . .
1054 1. 13. sor : csak ott lehetséges, 
1057 1. 2. sor : építményeken :
1057 1. 21. sor : el nem hagyják
1058 1. Czövek J. . . .
1063 1. 4S* 1. so r : 214 alatt
1065 1. 2. sor : körül á ll; 
1069 1. 74* A 5. S12*
1081 1. 16. sor : kecskéket . . . .  
1081 1. 19. sor : elpusztítanak .
1083 1. 8. sor : sok k á r t ......................
1088 1. 5. sor : s á r g a ...........................
1091 1. 16. sor : Aeschna Agrion
1096 1. 7. sor : 5 turquoisehez . .
1097 1. 13S* 2. sor : Fahr.........................
1097 1. 3. sor : Erichton . . . .
1098 1. 1. sor : időben — ......................
1101 1. 3. sor : 5 i s , ...........................
1101 1. 25—26. sor : (Dipherák) . . .
1101 1. 156* 1. sor: röpülő lyuka fölött
1102 1. 5. sor : leghozzáférhetetlenebb,
1103 1. Ií0* 1. sor : II. Aufl. 74 1, . . .
1106 1. 27. sor : a t t ó l ...........................

» a bajt;
„ merül fel az az

431*

,, csak ott volna lehetséges,
„ építményeken,
„ el nem hagyják :
,. Czövek I.
„ 214 1. * alatt
,, körül á ll:

311*
„ fecskéket
„ elemésztenek
„ sokkal nagyobb kárt
„ sárgán
,, Aeschna, Agrion
,, 5, turquoisehez
, Fabr.
„ Erichson
„ *iíJőben 
„ 5 is ;
„ (Dipterák)
„ röpülő lyuka előtt
„ leghozzáférhetetlenebb;

II. Aufl. 74 1.,
,, tőle




