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A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület kezdeményezésére idén először lehetett voksolni az Év 

beporzói címre. A február 28-án lezárult online szavazáson 1894-en vettek részt. A szavazatok      

45%-ával a faliméhek végeztek első helyen, a szabóméhek és a bányászméhek előtt. 

Az alábbiakban található általános, biológiai jellemzést kiegészíti egy, elsősorban a faliméhek 

bemutatására alkalmas pedagógiai-módszertani ötlettár. Utóbbi az év során jelentően bővülhet.1 

Miért méhek közül lehetett választani? 

A rovarvilág sok rendre oszlik, például szitakötők, lepkék, bogarak, hártyásszárnyúak. Utóbbiak 

körében találjuk a hangyákat, darazsakat, méheket. A fajok számát tekintve a második legnagyobb 

rovarrendben a már felismert (leírt) fajok száma közelít a 300 000-hez. Életmódjuk elképesztően 

sokféle lehet, és még bonyolult munkamegosztással működő társadalomban élő (euszociális) fajaik is 

vannak. Magyarországon mintegy 6000 fajukat ismerjük, és sorra kerülnek elő újabbak, például a más 

rovarokban élősködő darazsak közül. A virágos növények megporzásával végzett ökoszisztéma 

szolgáltatás életfontosságú a Föld jelenlegi növényvilágának megtartásában, ebben a méhek végzik a 

legtöbb munkát. Az első ízben kiírt szavazáskor ezért került jelöltként a versenybe három méhalkatú 

csoport. 

Mi közös mindhárom jelöltben? 

Felépítésük a méhfélék (Apidae) családjának megfelelő. Testük 3 részre, fejre, torra és portohra 

tagolódik. A fejen vannak a szájszervek, a szemek, a csápok. A 3 torszelvényen 1-1 pár láb, a két 

hátulsón pedig 1-1 pár szárny van. A potrohban vannak az emésztőszervek, az ivarszervek, a potroh 

végén pedig a hímek esetében párzószervek, a nőstények esetében a fullánkká módosult tojócső.  

Kiragadjuk azokat a jellemzőket, amelyek a beporzás szempontjából fontosabbak. Összetett szemeik 

és szaglószerveik lehetővé teszik, hogy jól tájékozódjanak; nemcsak a virágokat találják meg, hanem a 

korábban elkezdett fészkeiket is. Rágóik megvannak, de a szájszervük más részeiből (állkapocs, alsó 

ajak) nyaló-szívó szájszerv alakult ki, ezáltal a sekélyebb, vagy hosszabb szájszerv esetén a mélyebb 

virágkelyhekből is képesek a nektárt felszívni.  

 

                                                           
1 Bemutatásunkban erősen támaszkodtunk a Wikipedia Hártyásszárnyúak, Apoidea, Apidae és 

Hymenoptera szócikkére (a magyar és az angol anyagra is), továbbá a faliméheket bemutató angol 

szócikkre, az Uránia Állatvilág sorozat Rovarok kötetére, Vas Zoltán Darazsak, Gesta 

Hymenopterorum c. könyvére, László Zoltán írásaira, és az Magyarország ízeltlábú élővilága 

weboldalra. Hálásak vagyunk e források szerzőinek, hogy lehetővé tették a búvárkodást. (A faliméh 

angol neve mason bee, szószerinti fordításban kőművesméh, ám ez a név a magyarban már foglalt 

egy másik méhfaj számára, amelyik sárból épít, nem üregben, hanem szabadon álló bölcsőket.) 

 



 

Háziméh feje, tora potroha; a teste tele virágporral (Michael Reichelt képe a Pixabay–en) 

Szárnyaik általában nem színesek, az első pár nagyobb, a hátsó pár kisebb; a hátsó szárny elülső 

szegélyén lévő karmocskák kapaszkodnak az első szárnyhoz, így az mozgatja a hátsót is; kiváló 

repülők. Mozgáskörzetük általában néhány száz méter, ami sérülékennyé teszi populációikat az 

élőhelyek feldarabolódása miatt (a települések és művelt területek elszigetelhetik egymástól a 

populációkat). Darázsderekúak, azaz első és második potrohszelvényük között karcsú befűződés van. 

Tojócsövük fullánkká alakult, ám ettől nem kell tartanunk, annyira rövid, hogy jószerivel át sem 

tudják szúrni a bőrünket, és nem is volna célszerű, erről kicsit bővebben lesz szó később. 

Teljes átalakulással fejlődnek, a petéből kikelő kukac-szerű lárva lábatlan (nyű), növekedés és 

ismételt vedlések után bebábozódik, majd kikel a kifejlett egyed. Lárváik a biztonságos környezetben 

való fejlődéshez alkalmazkodtak. Genetikai tulajdonságaik révén viszonylag védettek a „vérfertőzés” 

azaz a közeli rokonokkal való párosodás hatásai ellen. 

Nem társas életmódúak (mint pl. a háziméh), hanem magányosan élnek, a párzás után az utódokról 

való minden gondoskodás a nőstényre hárul. Nem élnek laza társas kapcsolatban sem, bár a 

bölcsőhelyek lokalizált elhelyezkedése (pl. egy nádtetőben vagy rovarszállóban) közel hozhatja őket 

egymáshoz. 

A méhalkatúakon belül (Apoidea öregcsalád) a bányászméhek az Andrenidae, a faliméhek és 

szabóméhek az Apidae családba tartoznak. 

Nagyon élvezetes olvasmány az Uránia Állatvilág sorozat Rovarok kötetének a méhalkatúakat 

bemutató fejezete (336-351 oldal, és itt kezdődik a háziméh bemutatása a 362. oldalig), átfogó képet 

kaphatunk a méhek elképesztően változatos világáról, és érdekes adalékokat e három jelölt csoport 

fajairól. A méhek felépítéséről olvashatunk a https://www.rovartani.hu/ev-rovara/2014-2/a-mehek-

testfelepitese/ oldalon. 

https://pixabay.com/hu/users/mirey2222-20742269/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=7413333
https://pixabay.com/hu/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=7413333
https://www.rovartani.hu/ev-rovara/2014-2/a-mehek-testfelepitese/
https://www.rovartani.hu/ev-rovara/2014-2/a-mehek-testfelepitese/


A faliméhekről 

A faliméhek az Apidae család Osmia nemzetségének fajai. Magyarországról negyvennél több fajt 

mutattak ki a szakemberek. Az Osmia nemzetség rendszertanilag 

 az ízeltlábúak törzsébe (Arthropoda), 

 a rovarok osztályába (Insecta), 

 a szárnyas rovarok alosztályába (Pterygota), 

 a hártyásszárnyúak rendjébe (Hymenoptera), 

 a méhalkatúak öregcsaládjába (Apoidea), 

 a művészméhek családjába (Megachilidae) 

tartozik. A művészméhek nem véletlenül kapták ezt a nevet: építőművészek, akik a legváltozatosabb 

anyagokból, a legváltozatosabb helyekre készítik el az utódaiknak szánt bölcsőt. Kakukkméhek is 

vannak közöttük, akik nem építenek bölcsőt, hanem más méhekébe pottyantják a saját petéjüket.   

A faliméhek a háziméh dolgozójánál kisebb testűek, zömökebbek, sűrűbb szőrzetükkel kis 

poszméhnek is vélhetnénk őket (amint sokan teszik is). Testük fekete vagy zöldes, kékes színű, akár 

fémesen csillogó is lehet. Az olykor színes szőrzet nem takarja teljesen a test színét, de meghatározza 

e méhecskék megjelenését. A fajok megkülönböztetése szakembernek való feladat (talán kivétel a 

szarvas faliméh (Osmia bicornis), mely fején, a két csápján kívül két kis szarvacskát visel). 

 

Kétszínű faliméh (Osmia bicolor)  

Forrás: Wikipedia, František ŠARŽÍK - https://www.biolib.cz/en/image/id170358/ 



Életmódjuk jellemzője, hogy utódaik bölcsőjét üregekben alakítják ki, az egyes bölcsőket, majd a 

végén az egész üreget sárral, esetleg növényi anyagokkal lefalazzák. Az üreg lehet fakéreg vagy kő 

alatt, csiga üres házában, nádszálban, fában fejlődő rovarok üres járatában, üreges növényi 

szárakban, és szívesen elfogadják a rovarszállókban nekik kínált, kifúrt fadarabokat is. A bölcsőbe 

virágpor és nektár keverékét hordják be (gyakran más-más növényről gyűjtik ezeket), és ha a 

mennyiség elegendő egy utód felneveléséhez, akkor elhelyeznek benne egy petét. Ezután a bölcső 

falát lezárják (sárral, agyaggal vagy növényi részekkel). Ha az üreg mérete megengedi, egy másik 

bölcsőt is elkezdenek, sőt, egymás mögött akár ötnél több is lehet.  

 

Vörös faliméh (Osmia bicornis) bölcsői fa furatában. A csövet lezáró sárréteg mögött üres kamra van, 

így a paraziták nehezebben férnek hozzá a lárvákhoz. (Forrás: Creative Commons) 

 

A belső, elsőnek elkészült bölcsőkben rendszerint nőivarú, a külső, később készített bölcsőkben 

megtermékenyítetlen petéből fejlődő hímivarú egyedek fejlődnek. A bölcsőépítés – fajtól is függően 

– március és július között folyik. A petéből napokon belül kibújik a kis kukacszerű lárva. Feléli az 

eleséget, majd bebábozódik, és legtöbbször már ősszel kifejletté is válik, így vészeli át a telet. 

Következő tavasszal a külső bölcsőkből először a hímek kelnek ki, és már lesik, hogy a nőstények 

megjelenjenek. (Van faj, amelynek hímje segít a bölcső falának kirágásában, hogy mielőbb ő 

férhessen hozzá a hajadonhoz, ő tudja megtermékenyíteni a kikelő nőstényt.) A hímek homlokán 

feltűnően fehér a szőrözet, párosodás közben felül vannak, a nőstény hátán. Hamar elpusztulnak, a 

nőstények pedig néhány héten keresztül keresik az üregeket és építik a bölcsőket, porozzák a 

virágokat.  

Faliméhek hasznáról és káráról 

A faliméhek akár még kézbe is foghatók, általában nem támadó kedvűek. (Miután magányosan élnek 

és dolgoznak, nem is engedhetnék meg maguknak azt a luxust, hogy egy szúrással kockáztassák 

életüket.) A fullánkon kevesebb és kisebb fog van, ezért sem tud mélyebbre hatolni a bőrbe. Ha 

szorongatott helyzetükben mégis megszúrnának, szúrásuk is és az általa okozott fájdalom is kisebb, 

mint a háziméhek esetében. (Rengetegen találkoznak az utóbbi években faliméhekkel a rovarszállók 

körül, és egyetlen szúrásról sem tudunk.) Más kárukról nem tudunk, ez sem az volt.  



Hasznuk viszont annál nagyobb, és sokkal több, mint hogy a rovarevők számára táplálékot jelentenek 

az ökoszisztémákban. Az sem elfelejthető. Az élővilág jól megvolt nélkülünk úgy, hogy az élőlények 

egymást vagy egymás termékeit fogyasztották, ügyeskedtek, és az élelmesebbek maradtak fent. 

Most éppen azt tapasztaljuk, hogy mintha a madarak kezdenének rákapni a rovarszállókra, mintha 

egyesek megtanulták volna, hogy ott jótét lelkek (emberek és faliméhek együtt) nekik konzerv-

élelmiszert tálaltak fel2. 

Egy adat szerint az egy-egy bölcsőhöz szükséges táplálékért akár 600 virágot is felkereshetnek, 

érthető, hogy miért fontos beporzók. A virágport a potroh hasoldalán lévő különleges szőrzetben 

gyűjtik, így a következő virágra megérkezve a polleszemek könnyen annak bibéjére kerülnek. Vannak 

fajaik, amelyeket árusítanak is megtermékenyítés, termésnövelés céljából, de méhbölcsők 

telepítésével oda is csalogathatjuk őket kertünkbe, gyümölcsösünkbe. Ők még repülnek, amikor 

hűvösebbre, kellemetlenre fordul az idő, és a háziméhek már a kaptárban maradnak. Azért igazán 

zord idő, „zegernye” idején ők is megbújnak. A koratavaszi fajok különösen hasznosak lehetnek a 

gyümölcsfák beporzásában, a kékfejű faliméh (Osmia rufa, mely egyes források szerint szinoním az O. 

bicornis-szal) például kora tavasszal az almafa remek beporzója. De a beporzók haszna nemcsak a mi 

haszonnövényeink megtermékenyülésének elősegítésében jelenik meg. Nélkülük akadályok lépnének 

fel a zárvatermő növények zöme (a nem víz- vagy szélbeporzású fajok) szaporodásában. Miután a mai 

növényvilág zömét zárvatermő fajok alkotják, könnyű belátni, hogy az mai földi élővilág egészét érinti 

a beporzók helyzete. 

Néhány jellegzetes faj és életforma: A pipacsos faliméh töltések, rézsűk oldalába készít a bölcsőnek 

üreget, amit virágszirmokkal bélel ki. Búzavirág nektárját és virágporát gyűjti az utódnak. A csigalakó 

faliméh és még néhány faj üresen álló csigaházba épít kevés számú bölcsőt, a csigaház száját 

összerágott növényi anyaggal fedi le. Van olyan faj, amelyik először földbe ássa a csigaházat, és 

azután tölti meg, egy másik viszont a teli csigaházzal erőlködik, amíg laza talajra vonszolja, ahol 

besüllyesztheti. A kékfejű faliméh fészkét találták már kulcslyukban, pipában is. A kétszínű faliméh 

például úgy válogatós, hogy nektárt elsősorban csarab, ibolya és szarvaskerep virágból szív, pollent 

viszont sáfrányból és gyűszűvirágból gyűjt. Más fajoknál is feltártak már ilyenfajta 

táplálékspecializációt. 

Hogyan segíthetünk a faliméheknek? 

Ha mézet akarsz gyűjteni, ne rúgd fel a kaptárt – szól Dale Carnegie intése. Sajnos az emberi 

civilizáció eddig nem ismerte fel, hogy milyen fontos az életében az érintetlen természet, felrúgott 

bármit, ami az útjában volt. Élőhelyek tűntek el, rengeteg új kémiai anyag jelent meg a természetben, 

elkezdett összekeveredni a Föld különböző kontinenseken évmilliók alatt kialakult élővilága, a 

klímaváltozás pedig mindent és mindenkit érint. Ez a négy fő ok, ami miatt az ökoszisztéma 

szolgáltatásokban oly fontos szerepet játszó rovarok fogyni kezdtek a Földön. 

A mondást viszont vezérelvnek tekinthetjük abban, hogy hol keressük a segítés lehetőségeit.  

                                                           
2 A magam részéről nem bánom, elfogadom a természet bölcsességét, ám igyekszem túljárni a madarak eszén. 
Például úgy, hogy drótháló kerül a szálló egy részére, illetve úgy, hogy a rovarszállóimnak van hátfala, és 
mindkét végén megfúrt fadarabokat teszek bele, a méhecskék pedig megtalálják a belső, védett lyukakat is. 



 

Erre kell törekedni… 

Teremtsünk élőhelyet. Akinek van kertje, az nyírhatja ritkábban a füvet, hogy virágzásig eljussanak a 

növények, vagy meghagyhat egy részt érintetlenül, hogy a természetes növényvilág (a „gyomok” is) 

elfoglalhassa, és vele a természetes állatvilág is. Városi ember talán talál olyan területet, amit 

gondozásába vehet. Gazdálkodó meghagyhat mezsgyéket. A lényeg, hogy legyen sok őshonos 

növény, mert azok tavasztól őszig folyamatosan, egymást váltva is nyílnak, és mindenkor 

jelenthetnek táplálékot a szomjas és éhes beporzóknak. Létesíthetünk egyenesen méhlegelőt is, 

beporzóbarát rétet, kertet, virágágyást. Az élőhelyhez tartozik a fészkelőhely, azok az üregek, lyukak, 

furatok, amelyekbe a faliméhek bölcsőt építhetnek és elhelyezhetik utódaikat. Rovarszálló, 

méhbölcső néven kereshetünk rá az interneten. Sok praktikus tanácsot találhatunk a 

http://www.beporzoknapja.hu/letoltheto/ oldal anyagaiban. (Egyre több gazdálkodó is elhelyez ilyen 

méhbölcsőket a szőlője vagy gyümölcsöse szélén.) 

 

               

A faliméhek nádszálak üregébe és fába készített furatokba is elhelyezik bölcsőiket. A megtelt üreget 

sárral zárják le. 

Csökkentsük a vegyszerek használatát. Ez a saját érdekünk is, a saját környezetünkre vagy a testünkre 

is érvényes, és ez az élővilág érdeke is, általában. Rovarölőszerből csak akkor és annyit használjunk, 

ahol és amennyit muszáj, vagy próbáljuk azt is elkerülni. Az iparszerű mezőgazdaságban, a kiskertben 

és a balkonon is érvényes ez. 

Ritkítsuk, kerüljük az inváziós növényeket. Ezek azért váltak invázióssá, mert életképesebbek mint a 

többiek, vagy nincs nálunk természetes ellenségük. Ugyanolyan sűrű állományt, monokultúrát 

képesek létrehozni, mint mi a szántóföldeken és ültetvényekben: eldorádó a beporzóknak, amíg a 

növények virágzanak, ám előtte is, utána is, egész évben gyakorlatilag sivatag. 

http://www.beporzoknapja.hu/letoltheto/


A globális klímaváltozás minden egyes élőlényt érint, minket is, és már csak ezért is érdemes ellene 

tenni, amit lehet. A faliméhekkel együtt mi is profitálunk abból, ha mérsékelni tudjuk a 

felmelegedést. 

 

Pedagógiai módszertani ajánlat 

Terjedelmi okokból egy másik dokumentumba szedtük össze ötleteinket, javaslatainkat 

(https://mkne.hu/az-ev-beporzoi-2023-ban-a-falimehek/). 
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