
 

 

Beporzó tanösvény Gödöllőn 2019. 

Üdvözlet! 

Kedves látogatók! 

Rövid sétára hívunk mindenkit, aki érdeklődik a természet, azon belül a beporzók színes és 

csodálatos világa iránt. 

Tanösvényünket a Gödöllői Szent István Egyetem Kampusz területén alakítottuk ki. 

A tanösvény végigjárása során megismerhetitek a méheket és más beporzókat, megfigyelheti-

tek életüket, munkájukat és új élményekkel gazdagodhattok. 

Kérünk benneteket, hogy túrátok során Ne vigyél el semmit, csak az 

emlékeidet, ne hagyj ott semmit, csak a lábnyomodat! 

Amit hozz magaddal: 

Zárt cipő, Időjárásnak megfelelő öltözék, fényképezőgép, telefon, a tan-

ösvény vezetőfüzetének online (vagy nyomtatott) verziója, folyadék. 

A tanösvény hossza 3,11 kilométer. 

Bejárásának ideje megállókkal maximum 2 óra. 

A tanösvény látogatása elsősorban tavasszal és nyár elején javasolt, de nyár végén és ősszel is 

sok érdekességet tartogathat számotokra. 

A tanösvény megközelítése: 

Hévvel: Az Örs vezértere-Gödöllő vonalon a végállomástól gyalogosan. 

Vasúttal: A Keleti pályaudvar-Hatvan vonalon a Gödöllő állomástól gyalogosan. 

Közúton: 47°35'37.9"N 19°21'48.1"E vagy 47.593868, 19.363358 ahol a tanösvény első ál-

lomása közelében van lehetőség parkolásra. 

Indulópont: 47.594447, 19.362919 vagy 47°35'40.0"N 19°21'46.5"E 
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Állomások: 

1. Állomás–Városi méhlegelő (47.5941, 19.36296) 

2. Állomás–Bányász és Karcsúméh tanya (47.59384, 19.36445) 

3. Állomás–Gyomnövények dicsérete (47.59344, 19.36592) 

4. Állomás–Méhbarát kert (47.59306, 19.367) 

5. Állomás–Méhmenedék (47.59384, 19.3673) 

6. Állomás–Szántóföld (47.59424, 19.37882) 

7. Állomás–Korhadó farönk (47.59529, 19.37642) 

8. Állomás–Megfúrt tuskó és egyéb beporzók (47.5967, 19.37099) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A térkép megtalálható: https://drive.google.com/open?id=1SiCE7cF703qRKsZBgweLpZC-

DIuYcF5r&usp=sharing 

 

 

IRÁNY A TANÖSVÉNY! 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1SiCE7cF703qRKsZBgweLpZC-DIuYcF5r&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1SiCE7cF703qRKsZBgweLpZC-DIuYcF5r&usp=sharing


 

 

Beporzó tanösvény Gödöllőn 2019. 

1.Állomás–Városi méhlegelő  

Első megállónk az egyetem szemináriumi portájával szemben található. 

Ezen az állomáson megtudhatjuk, mi mindent köszönhetünk a beporzóknak, illetve hogy, mik 

azok a tényezők, amelyek veszélyeztetik őket. 

Megfigyelhetjük, hogy egy ilyen városi környezet is mennyi lehetőséget tartogat számukra. 

 

Nézzük végig a kis füves területet, amelyrengeteg beporzót csalogat virágaival, főleg a 

tavaszi és kora nyári időszakban. Meg tudtok nevezni pár növényt a fűbe? 

(Amit láthattok: pongyola pitypang, százszorszép, mezei here, vörös here, illatos ibolya, pi-

rosló árvacsalán, vérehulló fecskefű, pásztortáska.) 

A növények megfejtése jobbról balra: rózsa, levendula, mahónia. 

Ezeket a növényeket szépségük, hosszú virágzásuk, gyógyászati hasznuk miatt szívesen ülte-

tik az emberek, a bejárat környékén is találhatunk belőle. Ezek remek táplálékforrások a be-

porzóknak. Ültessetek otthon is kertbe, erkélyre, ablakba, cserépbe!  

Haladjunk tovább vagy a Menza épülete mellett jobbra, fel a lépcsőn, vagy balról kerülve az 

épületet követve a főutat, a következő állomáshoz! 
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Megfejtés: A méhek a méhsejtekben virágport, azaz pollent, illetve nektárt gyűjtenek. A 

nektár besűrítésével készítik a mézet. Ilyen sejtekben nevelik utódaikat is a méhek. Minden 

sejtet méhviasszal, egyesével zárnak le.  

Ha szeretnétek többet megtudni a háziméhek életéről olvassátok el a következő összefoglalót: 

A háziméh (Apis mellifera) a legismertebb faj a beporzók közül. Életmódja szociális, 

több tízezer méh él egy méhcsaládban. 

Megjelenésükben a család legnagyobb tagja a méhkirálynő vagy méhanya, átlagosan 22 mil-

liméter hosszú. A herék, 20 milliméter, a dolgozók, pedig 16 milliméter hosszúak. A szín és 

testalkat fajtánként eltérő lehet, aranysárgától a sötétbarna feketéig terjedhet. 

Fejükön található összetett szemük és rágó-nyaló szájszervük. Ezek a szemek, az emberétől 

eltérően, érzékelik az ultraibolya sugárzást, ugyanakkor nem látják a vörös színt. A herék 

szeme általában nagyobb, mint a nőivarú egyedeké, mivel a hímeknek a párzó partner megta-

lálásában segít. A fejükön található még 3 pontszem, melyekkel csak fényintenzitás és irá-

nyokat látnak. A hím és a nőstény példányokat megkülönböztethetjük a csápízeik száma alap-

ján, illetve a potrohszelvények száma alapján. A hímeknél 13 csápíz és 7 potrohszelvény ta-

lálható, míg a nőstényeknél 12 csápíz és 6 potrohszelvény található. Csápjaik térdesek, érzé-

kelő receptorok találhatóak rajta, melyekkel érzékelik a szélirányt és a vibrációt, valamit a 

szagérzékelésük is a csápokhoz köthető.  
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A méhek 3 pár ízeltlábbal rendelkeznek. Hátsó lábaikon található a kosárka, mely a gyűjtött 

virágpor szállításában segít. 

A középső és mellső lábakon található merev sörtékkel képesek a test egész felületéről a vi-

rágport a kosárkába juttatni. 

A torukon 2 pár hártyás szárny található, melyeket repülés közben apró horgok kapcsoljnak 

össze. Szárnyaikat nem csak repülésre használják, mozgatásukkal áramoltatni tudják a leve-

gőt, és így szabályozni tudják a kaptár hőmérsékletét is. 

A nyelőcsövük végén található tágulat a begy, ami a nektár tárolását és szállítását szolgálja. A 

tárolt nektárral az utódokat és a fészektársakat táplálják. 

A méhkiráynő vagy méhanya szaporodásra, peterakásra képes nőivarú egyed. Testalkata 

hosszúkás, szárnyain túlnyúló potroháról ismerhető fel. Szerepe a család fenntartása, a szapo-

rodás, ő a család többi tagja az ő utódjának tekinthető. Élettartama többnyire 3 év, de akár 5-8 

évig is élhetnek. A herék 4-5 hétig, a dolgozók pedig 8-16 hétig élhetnek. A királynőt az kü-

lönbözteti meg a dolgozóktól, hogy egész életében méhpempővel, a méhek garatmirigyében 

termelődő tejszerű anyaggal, táplálják, míg a dolgozók csak fejlődésük első három napjában 

kapják ezt. A méhpempőben lévő magas fehérje tartalom biztosítja a méhkirálynőt, hogy az 

utódnemzéskor petékbe kerülő szikanyag megfelelő mennyiségű legyen. A méhanya naponta 

1500 petét rakhat, melyből 3 nap múlva kel ki a lárva, ami 1 hét múlva bebábozódik, majd 

ebből a bábból kel ki 1 hét múlva a dolgozó. A nem megtermékenyített petékből kelnek ki a 

hím példányok, a herék. 

Fészkükben, melyet a méhészeti gyakorlatban kaptárnak hívunk, hatszögletű sejtekből felépü-

lő lépeket találunk. A lépsejtekben fejlődnek a lárvák, illetve virágport, mézet tárolhatnak itt. 
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2.Állomás–Bányász- és karcsú méh tanya 

Ennél az állomásnál megfigyelhetjük két különleges, földben fészkelő méh csoport, a bá-

nyászméhek és a karcsúméhek életét. 

A bányászméhek (Andrenidae) és a karcsúméhek családjának (Halictidae) néhány fajtája ho-

mokos talajon és talajban élő méhcsalád.  

 

 

Haladjunk az út mellett a kereszteződésig, itt forduljunk jobbra, a botanikus kert bejárata felé. 
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3. Állomás- Gyomnövények dicsérete  

 

Ennél az állomásnál láthatjátok, hogy milyen kis terület is mennyi fajnak adhat helyet. Az 

útszegélyen található növények táplálékot és búvóhelyet szolgáltathatnak a beporzóknak. 

Azokon a területeken, ahol nagy terület van aszfalttal, betonnal, vagy más mesterséges anyag-

gal lefedve, elsődleges táplálékforrásként szolgálnak ezek a zavarást jól tűrő növények. Eze-

ken a területeken a nem megfelelő kaszálás/nyírás következtében beporzók százai maradhat-

nak élelem nélkül. 

 

Menjünk be a botanikus kertbe! A Botanikus kert nyitva tartása: H-P:8-16, ha nem találjuk 

nyitva a kertet haladjunk tovább az úton. Ha nyitva találjuk, kérjenek útba igazítást a kertve-

zetőtől vagy a kerti dolgozóktól. 
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4.Állomás–Beporzóbarát kert 

 

A kiskert márciustól októberig várja a beporzókat. Tartalmaz évelő és egynyári fajokat is. Ha 

beporzó barát virágágyást, vagy virágládát tervezünk, választhatunk olyan fajokat, amelyek 

nem csak a beporzóknak, de nekünk is hasznunkra válnak.  

A beporzók által kedvelt fűszer és gyógynövények a következők: kakukkfű, rozmaring, zsá-

lya, menta, levendula, rózsa, málna. 

A sor elején elhelyezkedő kakukkfű (Thymus vulagris) cserjésedő faj. Az évek alatt tövei 

elfásodnak. Európa, Ázsia és Észak-Afrika mérsékeltövi területein honos.  

Népies nevei: balzsamfű, démutka, kakucskafű, kerti kakukkfű, mezei kakukkfű, timián, töm-

jénfű, töményfű vagy vadcsombor. 

Már az egyiptomiak és a görögök is használták, ma is általánosan elterjedt fűszer. Külö-

nösen a franciák és a bolgárok kedvelik. 

Gyógyhatása többrétű, kitűnő étvágygerjesztő, gyomorjavító, görcsoldó, köhögéscsillapí-

tó, szélhajtó is. Fürdővizekben illatos és frissítő hatású. Nyákoldó és köptető hatása van, de 

erős fertőtlenítő és antimikrobiális hatású is (http 3). 

 

Ha felkeltették érdeklődésedet a gyógynövények, látogass el a https://gyorgytea.hu oldal-

ra, ahol Szabó Gyuri bácsi minden gyógynövényt részletesen bemutat. 

 

https://gyorgytea.hu/
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5.Állomás–Méhmenedék 

 

Mire jó még egy méhmenedék?  

„Kertünkben, közeli zöld területen kihelyezve egyértelműen segítheti a kerti növények bepor-

zását – biokertészek, biogazdálkodók szoktak telepíteni kertjükbe ilyeneket. A méhmenedék 

segítheti a kártevők elleni vegyszermentes védekezést is: a hasznos rovarok megeszik a ke-

vésbé hasznosakat, a kártevőket.”- Greenpeace (http4). 

 

Hogy helyezzem ki a méhmenedéket? 

„A kihelyezés, a tájolás befolyásolhatja, hogy mely rovarfajok költöznek be a méhmenedék-

be. Mások jelennek meg a tűző nap felé tájolt „lakosztályokban”, mint az egész nap árnyék-

ban lévő menedékben. A menedéket érdemes olyan helyre tenni, ahol kerti kedvenceink (pél-

dául a kutya) nem érik el, hogy ne zavarják egymást. Próbálj széltől, esőtől valamennyire vé-

dett helyet keresni a menedéknek, hogy ne érhesse közvetlenül semmilyen vihar. Az semmi-

képpen sem jó, ha eső után vízben áll a méhmenedék. Segíthet, ha a menedék egy nagyon 

kicsit lejtősen áll, hogy a harmatcseppek is kifolyhassanak belőle. Gyorsabban beköltöznek a 

lakók, és egyébként is előnyös, ha rovarok számára kedvező helyszínek vannak a közelben: 

például egy kis tó, nektárban gazdag növények, egy sövény, vagy egy farakás.”- Greenpeace 

(http4). 
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A botanikus kertből kilépve hosszabb sétára invitálunk titeket, a következő szakaszon erdei 

utakon is fogunk haladni, ezért ezen a szakaszon terepi öltözék ajánlott. A botanikus kert 

sarkához érve forduljunk balra. Kövessük az utat, míg közel nem érünk a Halgazdálkodási 

Intézet épületéhezhez. Itt forduljunk jobbra és haladjunk el a szarvasmarha kifutó mellett. 

Elágazáshoz érkezünk, itt haladjunk balra a második ösvényen, majd a következő elágazásnál 

jobbra, majd a következő elgazásnál megint balra. Az út végén egy egy szántóföld szélére 

érünk. A szántófölön keresztl fut egy kitaposott ösvény, ezt csak nagy körültekintéssel 

használják és csak akkor ha a területen nem folyik mezőgazdasági munka! Ellenkező esetben 

mezőgazdasági tábla jobboldalról megkerülhető!  

6.Állomás–Szántóföld 

 

 

 

 

 

Haladjunk el a mezőgazdasági táblák között a következő kereszteződésnél a 7.megálló jobb 

kéz felöl lesz található. 
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7.Állomás-Korhadó fatörzs 

 

Haladjunk tovább egyenesen az aszfaltos úton, a következő elágazásnál forduljunk balra, 

majd a következő elágazásnál jobbra, egyenesen elhaladunk egy fűzfa mellett, ami korai vi-

rágzásával rengeteg beporzót csalogat. Tavaszi időszakban szinte az egész fa zsong.  

Egy merőleges irányú útra érünk ki, ennek túloldalán található utolsó állomásunk. 
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8.Állomás-Megfúrt tuskó és egyéb beporzók  

 

Ezzel túránk a végéhez ért, az utat követve sorompót kikerülve eljuthattok a Környezet- és 

Tájgazdálkodási Intézet épületéhez, amely mellett elhaladva a botanikus kert mellett elhalad-

va vissza lehet térni az egyetemi menza épületéhez, ahonnan a tanösvény indult. 

Reméljük sikerült jobban megismernetek a beporzók csodás világát  

és jól éreztétek magatokat! 

További jó barangolást kívánunk! 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Vörös Zsuzsanna 

Szent István egyetem, Gödöllő 

Természetvédelmi mérnök hallgató 

4. évfolyam 

A vezetőfüzet aktualizálva: 2019-10-20 
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A vezetőfüzet irodalom jegyzéke: 

http1: https://magyarmezogazdasag.hu/2019/07/25/700-magyarorszagi-faj-vadon-elo-mehekrol 

http2: https://en.wikipedia.org/wiki/Halictidae 

http3: https://gyorgytea.hu/gyorgyteak/egyedi-teak/mezei-kakukkfu-thymus-serpyllum 

http4: https://www.greenpeace.org/archive-hungary/hu/Mivel-foglalkozunk/GMO-es-

mezogazdasag/Mehek/kv-a-mehmenedekekrol/ 

Az állomások tábláin szereplő képek jegyzéke: 

Rózsa:https://evarose.hu/rozsa/40416  

Levendula:https://gyorgytea.hu/gyogynovenyek-betegsegekre/levendula-lavandula-

officinalis  

Mahónia:https://pixabay.com/hu/photos/kerti-mah%C3%B3nia-cserje-

%C3%B6r%C3%B6kz%C3%B6ld-bokor-4115522/  

Háttérkép:https://wallhere.com/en/wallpaper/672420  

Bányász méh: https://sites.google.com/site/beesofromania/wild-bee-photo-

gallery/andrenidae/andrena-taraxaci?overridemobile=true  

Föld alatti fészek: 

https://magyarmezogazdasag.hu/sites/default/files/styles/default_crop/public/uploads/

2019-07/2_16.jpg?itok=IuNnfwti  

Zöld karcsú méh: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Halictidae#/media/File:Iridescent.green.sweat.bee1.jpg  

Illatos ibolya: http://www.terra.hu/haznov/html/Viola.odorata.html  

Pongyola pitypang:https://www.tiszatoelovilaga.hu/pongyola-pitypang/  

Pirosló árvacsalán: http://herbaplantis.blogspot.com/2015/06/gyomnoveny.html  

Tyúkhúr: http://herbaplantis.blogspot.com/2015/06/gyomnoveny.html  

Saláta boglárka: http://www.dietetikamindenkinek.hu/salataboglarka.php  

Vérrehulló fecskefű: https://finlevicon.ga/853  

Kerekrepény:http://kaktuszsimogato1.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1192262  

Háziméh:  https://ocdn.eu/pulscms-

transforms/1/QQSktkqTURBXy83NzdkZjUwNjFkMWRhN2M1YTMwMGZlYjdmMDY3MDEy

Ni5qcGVnkZUCzQMgAMLD  

https://magyarmezogazdasag.hu/2019/07/25/700-magyarorszagi-faj-vadon-elo-mehekrol
https://en.wikipedia.org/wiki/Halictidae
https://gyorgytea.hu/gyorgyteak/egyedi-teak/mezei-kakukkfu-thymus-serpyllum
https://www.greenpeace.org/archive-hungary/hu/Mivel-foglalkozunk/GMO-es-mezogazdasag/Mehek/kv-a-mehmenedekekrol/
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