
Méz...avagy
a csodálatos
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A Gerecse legkeletibb nyúlványán, a Zsámbékot nyugatról határoló Nyakas 
hegyen áll 2007 óta méhészetem. Szőlők, gyümölcsöskertek, akácligetek veszik 
körül minden irányból. A hegy tetején óriási galagonyás, a zsámbéki meden-
cében pedig szántóföldek nyújtóznak...

Szinte egész évben van miről gyűjteni méheimnek, így egyenlőre nem is 
vándorolok. Minden csepp méz a zsámbéki határban termett.
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A méhész tavasszal dolgozik a legtöbbet. Elkél a segítség is, meg aztán több 
szem többet lát. Békés munkahely, rohanni nem lehet, a munkatempót
a természet szabja meg.

Esőben, szélben, késő délután, hiába az akarat a munkára, a méhek nem en-
gedik. Munka közben az idő is megáll, néha észrevétlen szalad. A méheken 
kívül mással nincs mód foglalkozni, de a méhész nem is akar...
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Békésen megfér egymással múlt és jelen. A kasból a méhek nagyfokú zakla-
tása és a lépek rombolása nélkül mézet elvenni a méhésznek nem lehet.
Én Nagyboconádi kereteken méhészkedek, rakodó kaptárakban. A méhektől 
elvehető méz a fészek fölötti keretekből lehetséges.

A kaptárba vissza tudom tenni a kipergetett lépeket, ellenőrizni tudom, 
mennyi mézet hagyok a méheknek. Méz elvételekor a fészket, a fiasítást nem 
kell megbontanom. 
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Az itató a méhes egyik legfontosabb eszköze. Forró nyári napokon egy ötven 
családos méhészet vízfogyasztása száz liter fölé emelkedhet. A méhek a dara-
zsakkal ellentétben nem tudnak a vízre leszállni. Ha mégis beleesnek a vízbe,

hát könnyen belefulladnak. A vízen úszó leszállóhelyekről gondoskodni kell. 
Moháról nagyon szeretnek inni. A család vízigényétől függően változik a 
vízhordó méhek száma. Némelyek egész nap csak vizet hordanak.
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Minden, kaptárját és társait – akár először – elhagyó méh visszatalál saját 
családjához. Tavasszal – az első melegebb napon – a tisztuló kirepüléskor,
a gyűjtőméh visszafordul és betájol. Színeket, formákat, irányszögeket, nap-
állást és tereptárgyakat – mi, emberek talán nem is tudjuk még mit – rögzít, 
de mindig visszatalál. Hazaérkezéskor a kijárót őrző méhek „igazoltatják” őt. 
Szagmintát vesznek, mielőtt bemenne kaptárjába. Minden méhanya más-más 
feromont termel és méhei ezt a szagot hordozzák, ez alapján azonosíthatók.

Ha mégis idegen méh kerül a kaptárba rablás szándékával, azt a család 
elüldözi, adott esetben le is szúrja. Télen a méhész szűkítéssel védi a kijárót 
cinkék, egerek ellen.
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A lépek mozgatását a hárs, nyár, vagy fenyőfából készült keretek segítik elő. 
Többféle keretméret is létezik, én a fészekben a Nagyboconádi (NB) keretet, 
a méztérben pedig a ½ NB keretet használom.

A kizárólag méhviaszból készült műlépet 0,4 mm-es dróthuzal segítségével 
rögzítem a kerethez. A tavaszi munkákra váró, új kereteket télen, műhelyem 
melegében készítem elő.
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A sejtek nagysága pontosan akkora, mint amit a méhek maguk is építenek. 
A műléppel a későbbi építkezés irányát mutatom meg nekik, hogy a keretet 
alkalom adtán ki tudjam venni. Egy fészekkeret 3-4 évig használható, utána 
a felhalmozódott bábingek miatt egyre kisebb méhek kelnének, egyre kisebb 
mézhólyaggal. Előbb-utóbb a méhek maguk is lerágnák és újat építenének, de 
a méhész ezt nem várja meg.
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Jól látszanak a képeken a kiépítés különböző fokozatai. Mivel csak a jól 
táplált méhek tudnak viaszmirigyeikből megfelelő mennyiségű viaszcseppet 
előállítani, csak a jól fejlett, erős családok kezdenek az építkezéshez.

Ha befejeződött a kiépítés, jöhet petézni az anya, de ugyanilyen méretű sejtbe 
raktározzák a mézet és a virágport is. A méhek legmunkásabb időszakában, 
április végétől nagyjából július elejéig végzik az építkezést.
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Egy méhcsalád erősségét a munkások számában mérjük. Sok méh tud csak 
sok mézet hordani. A családon belül a munkások megosztják a feladatokat:
•	 fiasítás gondozás (dajkaméhek)
•	 szellőztetés
•	 víz, virágpor, mézhordás
•	 kaptárőrzés
•	 viasztermelés
•	 méz beérlelése
Egy fiatal méhanya háromezer petét is képes naponta rakni bő élelemmel 
(méz, virágpor) ellátott időszakban. 

Január végén, mindössze néhány négyzetcentiméternyi felületen kezd az 
anya petézni. Május a legszaporább időszak. A fiasítás október végéig foko-
zatosan csökken. Novembertől januárig az anya le is áll a petézéssel.
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A munkás méh életkora kikelésének idejétől függ. Az áprilisban, májusban 
született méh 5-6 hétig él, majd elhal. Hamar kidolgozza magát. Az augusz-
tusban születettek már áttelelnek. Nagy szükség is van rájuk, ők gondozzák 
tavasszal az új nemzetséget.

A petéket már a dajkaméhek gondozzák. Pempővel látják el őket, majd a 
lárvákat, amik a hatszögletű sejtek alján helyezkednek el, vékony hártyával 
fedik, hogy a sejtben bebábozódhassanak. 21 nap után kelnek ki.
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A tavaszi, nyári időszakban egy egészséges családban mindig van hereméh. 
Mindössze egyszer párzik életében a fiatal, szűz anya, ám a hímivarsejteket 
élete végéig megőrzi testében. Minden egyes munkásfiasításkor a pete mellé 
ürül egy kis hímivarsejt is, így termékenyül meg. A heresejt valamivel na-
gyobb a munkássejtnél, mint ahogy a képen látszik. Az anya potroha kicsit 
lötyög a sejtben, így a pete sejtfenékre ragasztásakor nem nyomódik meg, 
nem ürül hímivarsejt, ezért a meg nem termékenyített petéből here fejlődik. 
Tulajdonképpen ez egy szűznemzés. Fejlődésükhöz 24 napra van szükség.

A herék kizárólag az anya megtermékenyítésében vesznek részt, a családon 
belül más „dolguk” nincs. Mivel télen a herékre nincs szükség, nyár végén, ősz 
folyamán a család kiűzi a őket a szabadba, ahol eléheznek. 
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Egy méhcsaládban több jelből is következtethetünk az anya meglétére, illetve 
annak hiányára. Petéző anyából – néhány különleges kivételtől eltekintve –, 
mindig csak egy van egy családban.

Ha friss petét lát a méhész, jó esély van rá, hogy sértetlen az anya. Nem 
összefüggő fiasítást csak öreg, kimerült anya rak. Zúgó, ideges méhcsaládnál 
anyahiányra lehet következtetni.
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...mégis néha meg kell keresni az anyát:
•	 jelölés céljából
•	 családmegosztáskor (műraj létrehozása)
•	 anyacsere alkalmával
Mozgásáról a legkönnyebb felismerni, lassabb, megfontoltabb, mint a mun-
kások, és persze legalább kétszer akkora. Eredményesen méhészkedni csak 
kiváló tulajdonságú, egy, esetleg két éves anyával lehet.

Rajzáskor az öreg anya a népesség egy részével együtt kirepül a kaptárból. 
Több, kikelés előtt álló anyabölcsőt hagy maga után. Teljes kifejlődésukhöz 
16 napra van szükség. Kikelés és párzás után egyikük lesz a család új anyja. 
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A méhek „megnyugtatására” füstöt fújunk a keretek közé száraz ágak és ku-
koricacsutka égetésével. Mivel ők betolakodást észlelnek, teleszívják magukat 
mézzel, felkészülve a védekezésre.

Kaptárbontáskor e látvány tárul a méhész elé. A gyakorlott szem már első 
pillantásra sok jelzést kap a család állapotáról.  Jó anyára és erős családra 
utal a nagy tömeg a keretek között.
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A növények nektárja, amit a méhek begyűjtenek, fajtától függően 40-60% 
vizet tartalmaz. Mikor a méhek a kaptárba visszabocsájtják mézhólyagjuk-
ból a nektárt, az már keveredett garatmirigyük váladékával. Az összetett 
cukrok egyszerű cukrokká bomlanak, szőlő,- és gyümölcscukrokká és ez már 
a híg méz. A kaptár levegőjének folyamatos áramoltatásával, a híg méz egyik 
sejtből a másikba vitelével elpárologtatják a felesleges vizet. Mikor 8-10% alá 
csökken a víztartalom, vékony viaszhártyával légmentesen lefedik a sejtet. 
Ha nyitva hagynák, a méz hidrofób sajátosságánál fogva újra felvenné a vizet 
a levegő párájából, felhígulna és meg is erjedne.

A lefedett sejtek jelzik a méhésznek, hogy „kész” a méz, a felesleget el lehet 
venni. Ez a fajta sejtfedés másképp néz ki, mint a fiasítások lefedett sejtjei. 
Egybefüggő a viaszhártya.
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Egy sűrű fogazatú, villaszerű eszköz segítségével lehet lepattintani a viasz-
hártyát. Léteznek elektromossággal és gőzzel míködő gépi fedelezők is, de én 
tudatosan csak emberi erővel hajtott gépeket használok méhészetemben.

Az érett mézet csak úgy lehet a centrifugális erő segítségével kipergetni, ha a 
vékony viaszhártyát eltávolítjuk a sejtekről. Bizony, meglehetősen sok kézi 
erőt igényel ez a munkafolyamat.
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A pergető üstjében forgó kosárba helyezem a kereteket, majd óvatosan for-
gatni kezdem. Amíg mindkét oldala a lépnek tele van mézzel, lassan szabad 
csak forgatni, hiszen a keret belső oldalán levő méz is kifelé igyekszik, ami 
nagy sebességnél átszakítaná a középső viaszhártyát.

Megfordítom a kereteket, hogy az eddig belül lévő sejtekből is kinyerjem a 

mézet. A kicsapódó méz lecsurog az üst belső falán, bele a hordókba.
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Minden méz előbb-utóbb ikrásodik. Én nem melegítem újra folyóssá, hanem 
gyakori kevergetéssel hagyom beikrásodni a mézet, de ez nem lesz kőkemény, 
hanem krémszerű marad. Így elkerülhető a hevítés, melynek során a méz 
sötétedik és sokat veszít beltartalmi értékéből.

A kaptárban mindig állandó, 36-38 °C hőmérsékletet tartanak fenn a méhek. 
Ezen a hőfokon a méz viszonylag folyékony, könnyen szűrhető. Ha várnánk 
a szűréssel, míg szobahőmérsékletűre hűl, akkor oly sűrű lenne már, hogy 
nem lehetne leszűrni a viaszmorzsákat és az egyéb szennyeződéseket.
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Az élelmiszer bizalmi cikk. Csak a személyes kapcsolat adhat annyi informá-
ciót egy vevőnek, hogy dönteni tudjon áru és áru között. Ezért én egy csepp 
mézet sem értékesítek nagykereskedőn keresztül. Bevallom, nem kevesebb 
munka ez így, de a visszatérő vevő elégedett mosolya mindig meggyőz arról, 
hogy máshogy nem érdemes. A személyes beszélgetések során is könnyebben 
oszlanak el a mézről keringő téves elképzelések. E kis könyvecske is ilyen 
megfontolásból készült.
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