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A megvalósult projekt leírása

2018. május 7-én intézményünk udvarára kihelyeztük a megfigyelőkaptárt
az anya nélküli kölyökcsaláddal. A kaptárba 4 fél NB méretű keret került (ebből 2
látható), melyeken megfigyelhettük a méz és a virágpor helyét, a fedett fiasítást,
valamint az anyabölcsőt.  A kaptár környékét léckerítéssel elhatároltuk, jelzésként.

      



Az  első  héten  a  megfigyelhettük  az  anyabölcsőt  valamint  a  fedett  fias
sejtekből  magukat  kirágó,  kelő  fiatal  méheket.  A  hétvégén,  pénteken  az
anyabölcső még ép volt.  Hétfőre (máj.  14-re)  az anyabölcsőt  kirágta,  kikelt  az
anya. Szerencsénk volt, aznap kétszer láttuk is az új anyát.

A második héten a betett fias keretből lassan az összes méhecske kikelt, a
megüresedett sejteket kezdték megtölteni mézzel, a mézkoszorút viasszal lefedték,
a kirágott anyabölcsőt átformálták normál méretű sejtekké. Mivel az alsó, mézes
keretet teljesen megtöltötték mézzel, ezt pénteken kivette a méhész (nagyon finom
volt  a  virágporos-lépes  méz)  és  üres  lépes  keretet  tett  a  helyére,  hogy  az  új
anyának legyen helye petézni. Ezen a héten történt meg az anya nászrepülése –
melyet sajnos nem láttunk. Volt aki aggódott, nehogy a nászrepülés során bekapja
egy madár az anyát, de szerencsére nem volt semmi baj és a nászrepülés is sikeres
lehetett,  mert  a  harmadik  héten  már  láttunk petéket,  majd  a  negyedik  héten  a
fejlődő kis lárvákat is, melyek már az új anya fiai. A negyedik hét végére már
fedett fias sejtek is voltak.



   

A hárs virágzásakor különösen sok táncoló méhet lehetett látni, sajátos 8-ast
leíró  mozgásukkal  a  méhlegelő  távolságát,  a  Naphoz  viszonyított  irányát  és  a



fellelt  nektár  mennyiségét  is  el  tudja  mondani  a  többieknek.  Mindvégig
megfigyelhettük  a  ki-be  járó  méheket,  a  kaptár  alján  a  szárnyukat  mozgató,
szellőztető méheket, a lábukon virágport hozó méheket és sok herét is láttunk.

Május 25-én vendégül láttuk a szekszárdi  Waldorf Iskola 2. osztályosait,
ekkor  az  anya  petézését  is  láttuk.  A  bemutató  kaptár  jelenleg  még  az
intézményben van, terveink szerint a tanév végén kerül majd vissza a méhészhez. 



   

         


