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FELHAJTÁS
MÉHEK KÖRÜL?

MI EZ A
A

A méhek 100 millió éve jelentek meg a Földön, vagyis jóval
régebben, mint az ember vagy akár egyes dinoszauruszok.
Fontos szerepet játszanak bolygónk életében.
Ennek a növényekkel való speciális kapcsolatuk az oka.
A méhek nagy része azonban – sajnos – eltűnőben van.

Ismerjük meg jobban a méhek világát,
és hogy miért vannak egyre kevesebben…
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Ha a méhek eltűnnek,

megközelítőleg 20 ezer különböző méhfaj létezik

Egyes méhfajok más
méhekkel élnek együtt. Őket

Más méhfajok magukban
élnek. Ők a

közösségben élő
méheknek

magányos méhek.

hívjuk.

a méhek bárhol
a világon előfordulnak.
Minden kontinensen megtalálhatók,
kivéve az Antarktiszt.

4

néhány méhfaj igen

nagy…

míg mások egészen
aprócskák…

Az indonéz óriásméh 4 cm-es testhosszával
a legnagyobb méhfaj a világon. Indonéziában,
termeszvárakban él. A fajt angolul Wallace-féle
óriásméhnek is hívják.
A törpe méh 2 mm-es hosszával a világ legkisebb
méhecskéje. Pont 20-szor kisebb, mint a szabóméh. Egy
nagyítóra is szükség lehet ahhoz, hogy meglássuk!

néhány méh dühös
természetű…

Az afrikanizált méhek egy tudományos
kísérlet egyedei közül szöktek meg, majd elterjedtek Délés Közép-Amerikában. Ezek a méhek gyorsan védekezni
kezdenek, és tízszer gyakrabban csípnek, mint más fajok.

mások főzni is tudnak…

Ha a japán méhek észrevesznek egy ellenséges
lódarazsat, gömböt formálva körülötte körbeveszik
a veszélyes állatot, és szó szerint megfőzik a saját testük
melegével.

néhány méhfajt talán
már te is ismersz…

A poszméhek vagy más néven dongók azok
a bolyhos kis méhek, amelyeket már hallhattál a kertben
döngicsélni. Ám azt valószínűleg nem tudtad, hogy
Dumbledore varázsló nevének jelentése is „dongó”.

a legismertebb méhfaj azonban a

háziméh…
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