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Bevezetés 

 

A méhészetek, ezáltal a beporzás rendkívül kitettek a külső környezeti feltételeknek. A 

termelékenységet és a méhészek feladatait döntően az időjárási feltételek, azok közül is 

kifejezetten a hőmérséklet befolyásolja (Abou-Shaara et al., 2017; Bordier et al., 2017; 

Vercelli et al., 2021). A méhészetek környezeti körülményeinek mérése és megfigyelése 

elengedhetetlen a mezőgazdaság számára, mivel hatással van az élelmiszerbiztonságra, illetve 

számos embernek nyújt megélhetést (Rader et al., 2016). Fontosságukat meghatározza, hogy a 

pillangósvirágúak (gyümölcsfák, szántóföldi növények, réti virágok stb.) beporzását 

legnagyobbrészt a méhek végzik el (Aizen & Harder, 2009), amelyek rendkívül érzékenyen 

reagálnak az időjárási szélsőségekre, így a méhek produktivitása indikátorként is szolgálhat a 

változások nyomon követésére. 

Alapvető célkitűzésünk a hazai méztermelés, az egyes virágzó és mézelő növények 

érzékenysége (Robinia pseudoacacia L., Helianthus annuus L.), és az időjárási viszonyok, 

valamint éghajlati körülmények összetett kapcsolatrendszerének a megismerése, mérésekkel 

történő elemzése, és a statisztikai módszerekkel végzett modellezésében rejlő lehetőségek 

feltárása. A rendszer bonyolultságából adódóan itt az emberi tényezőkön túl még a növényzet 

és a területi jellegzetességek is befolyásolják a vizsgálatainkat. Tanulmányunkban egy 

debreceni méhészet méhkaptárának tömegadatsorát használtuk fel, hogy megvizsgáljuk 

számos meteorológiai állapothatározó hatását a gyűjtésre. 

 

Irodalmi áttekintés 

 

Magyarország méhészeti értéke az Európai Unión belül kiemelkedő, melyet nem csak a kiváló 

méhlegelők által biztosított hozamnak, hanem a nagy méhsűrűségnek és a hungarikumként is 

elhíresült akácméznek is köszönhet. 2015 és 2019 között hazánk az EU méztermelő piacán a 

2. helyet foglalta el. Azonban az elmúlt évek gazdasági nehézségei, méhpusztulások, a 

növényvédőszerek által okozott kihívások, a koronavírus okozta pénzügyi és gazdasági károk 

komoly problémákkal szembesítették a mezőgazdaságot, ezen belül a méhészeteket is. A 

klímaváltozás is negatív hatással van a méhészetekre a nektártermelésen keresztül, amely 

kifejezetten érzékeny a hőmérsékletre, így kiszámíthatatlanná téve a méztermelést és a 

megélhetést a gazdák számára (Mezőné Oravecz, 2020; Feketéné Ferenczi et al., 2021). A 

méhek elterjedése és aktivitása erősen függ a környezeti változóktól, ideértve az időjárást és a 

levegőminőséget (Thimmegowda et al., 2020), vagy éppen a tájhasználatot, földművelést 

(Mace, 1912). 

A méhészetben a kaptártömeg, mint a méhek jóllétének és produktivitásának mérőszáma a 

gyakorlatban széleskörűen elterjedt változó. Hasznos információt szolgáltat a gazdák felé a 

kaptár állapotáról, mely nem csak a várható méz mennyiségéről, de a család létszámáról is 
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tájékoztat, így segítve a méhészeket. Az utóbbi évek technológiai fejlődésével a GSM
1
 

felhőalapú automata kaptármérlegek nagy népszerűségnek örvendenek a méhészek köreiben, 

mivel valós idejű adatot szolgáltatnak, és könnyen hozzáférhetők, ezáltal a tudományos 

kutatások számára is új lehetőségeket kínálnak (Meikle & Holst, 2015; Zacepins et al., 2017; 

Kviesis et al., 2020). A tömegméréssel tanulmányozható a táji környezet (Lecocq et al., 2015) 

és a különböző agrometeorológiai állapothatározók (Hambleton, 1925; Lundie, 1925) hatása a 

méhek produktivitására, viselkedésére és jóllétére. Negatívumként viszont idesorolandó, hogy 

a kaptártömeget és a méhek aktivitását számos egyéb hatás időben és térben egyaránt 

befolyásolja, így a tömeg változása mögötti hatások egyesével nehezen vizsgálhatók. 

A méhek gyűjtését és viselkedésüket meghatározza a kolónia mérete, egészsége (Beekman 

et al., 2004), a vegetáció állapota és periódusa (Couvillon et al., 2015), a tájhasználat és tájkép 

(Samuelson et al., 2022), a gyűjtés célja (Shackleton et al., 2016), a nektár minősége és 

mennyisége (Pasquale et al., 2013), a gyűjtés távolsága (Steffan-Dewenter & Kuhn, 2003), 

egyedszinten a dolgozók tapasztalata („elit méhek”) (Klein et al., 2019) és nem utolsósorban a 

méhész szakmai tapasztalata. 

A kaptármérlegekkel végzett kutatásokat, melyek kifejezetten a kaptártömeg változását 

vizsgálták, az 1. táblázat foglalja össze. 

 
1. táblázat: Kolóniatömeg, mint mérőszám 

Referenciák Vizsgált külső állapothatározók 

(Mace, 1912) Napsugárzás, szél, hőmérséklet, légnedvesség 

(Hambleton, 1925) Hőmérséklet, légnedvesség, napsütéses órák száma, napsugárzás 

intenzitása 

(Lundie, 1925) Hőmérséklet, időjárás, napsugárzás 

(Mitchener, 1955) Napsugárzás, csapadék, szélsebesség 

(McLellan, 1977) Kipergethető méz mennyisége 

(Szabo, 1980) Légnedvesség, hőmérséklet, szélsebesség, napsugárzás 

(Meikle et al., 2008) – 

(Lecocq et al., 2015) Hőmérséklet, csapadék 

(Meikle et al., 2016) Hőmérséklet 

(Gil-Lebrero et al., 2017) Hőmérséklet, légnedvesség 

(Meikle et al., 2017) Hőmérséklet 

(Pӑtruicӑ et al., 2017) Hőmérséklet, légnedvesség 

(Stalidzans et al., 2017) Hőmérséklet, légnedvesség 

(Zacepins et al., 2017) – 

(Meikle et al., 2018) Hőmérséklet, csapadék 

(Smart et al., 2018) – 

(Flores et al., 2019) Hőmérséklet, légnedvesség, csapadék 

(Hong et al., 2020) Hőmérséklet, légnedvesség 

(Kviesis et al., 2020) Hőmérséklet, légnedvesség 

(Pӑtruicӑ et al., 2020) Hőmérséklet, légnedvesség, csapadék 

(Rafael Braga et al., 2020) Hőmérséklet, harmatpont, szélirány és szélsebesség, csapadék, 

fényviszonyok 

(Solovev, 2020) Hőmérséklet, csapadék, felhőzet, szélsebesség és szélirány 

(Atanasov et al., 2021) Hőmérséklet, légnedvesség, légnyomás, csapadék, napraforgóvirág 

felületi hőmérséklete  

(Komasilova et al., 2021) Hőmérséklet, légnedvesség, szél, csapadék 

(Zacepins et al., 2022) Pollenkoncentráció, hőmérséklet, szélsebesség, légnedvesség, 

csapadék 

 
                                                           
1 Global System for Mobile communication 
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Méhészeti, fenológiai és meteorológiai mérések 

 

A méhészeti változók számszerűsítéséhez egy debreceni kisgazdaságban, Nagycsere tanyán 

(é.sz. 47°32'21,27", k.h. 21°45'31,01", körülbelül 120 m tengerszint feletti magasságon) 

végeztünk méréseket. Az összegyűjtött adatok tartalmazzák a 1 órás [1 – kaptargsm.hu], 

illetve 10 perces [2 – meheszmerleg.hu] időbeli felbontásban két tamási-rendszerű 

rakodókaptár tömegét, fészekhőmérsékletét, melyet digitális, felhőalapú GSM 

kaptármérlegekkel mértünk rendre 2021.04.17-től, illetve 2022.03.06-tól kezdődően. A 

vizsgált kaptárokban egy-egy közepesen erős családot igyekeztünk fenntartani folyamatos 

kontroll alatt. 

Az ilyesfajta vizsgálati módszer széleskörűen alkalmazott a méhek vizsgálatára és nyomon 

követésére (Hambleton, 1925; Lecocq et al., 2015; Meikle & Holst, 2015; Zacepins et al., 

2017; Kviesis et al., 2020). Ezen kívül feljegyzésre kerültek a méhészeti munkálatok, a 

keretek, fiókok, kaptárelemek száma, illetve a vegetációs megfigyelések. Továbbá más 

méhészektől beszerzett órás gyakoriságú kaptártömeg adatsort is felhasználtunk, ahol a 

méhészek felírták a kaptár rendszerét, illetve az utaztatások helyszínét, a kipergetett (termelt) 

méz mennyiségét és fajtáját. Ezeknek az adatoknak a térbeli lefedettségét az 1. ábrán 

jelenítettük meg. Az adatokból kiszűrtük a beavatkozásokat, illetve a kaptárelemek súlyából 

eredő változásokat és relatív növekményeket állítottunk elő. 

 

 
1. ábra: Kaptármérlegek térképes megjelenítése („Migrant” = vándorló kaptárak, melyek változtatják 

a helyszínüket az év során, „Stagnant” álló kaptárak). 

 

A meteorológiai adatok az Országos Meteorológiai Szolgálat Meteorológiai Adattárából [3 

– odp.met.hu] származnak órás időbeli felbontással, ami az időjárási elemek 10 perces mérési 

adatai alapján előállított egy óra időtartamra vonatkozó átlagai vagy összegei, illetve egyes 

elemek szélsőértékei. Ezenkívül a kaptármérlegek is rendelkeznek hőmérséklet, relatív 

nedvesség és légnyomás mérésére alkalmas eszközzel, amit szintén feldolgoztunk. A 

kapcsolatok vizsgálatához a meteorológiai adatokat a legközelebbi szinoptikus állomás 

adatsorából származtattuk. Az órás adatsorból nappali összegeket és átlagokat készítettünk. 
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Eredmények 

 

A 2. ábrán az 1 órás időbeli felbontású kaptármérleg tömegadatsorát láthatjuk, ahol jelöltük a 

pergetések (mézelvétel) időpontját is. Fontos megjegyezni, hogy a pergetések nem történtek 

ilyen sűrűn, hanem egy-egy nagyobb pergetés előtt néhány mézes keretet cseréltek ki üres 

keretre, így ösztönözve a méheket a gyűjtésre. Továbbá a mézelvétel előtt ún. szöktető 

fiókokat tettek be előző nap, így ekkor egy nagyobb növekmény realizálódik. Ezt a 

technológiát a rakodókaptároknál a méhész a pergetési folyamat megkönnyítése és gyorsítása 

érdekében alkalmazza az előző napokban. Ekkor a méhek kiszorulnak a méztérből és a 

fiókokat, kereteket egyszerűbben el lehet távolítani. További előnye, hogy a méheket is 

kevesebb stressz éri, így ez egy rendkívül méhbarát módszer. Viszont, mivel ezen 

alkalmakkal is mézelvétel történt, így ezt is hasonlóképp vettük, mint a nagyobb pergetéseket. 

A nagyobb növekményeket a gyűjtési időszakok jelentik, amit növényfajonként vagy 

méztípusokként különböztettük meg. Az első emelkedés a tömegben az akác időszaka, majd 

azt követte a vegyes virágok időszaka, végül a méheket napraforgóra utaztatták, melyről 

három alkalommal is pergettek. 

 

 
2. ábra: Kaptártömeg változása a 2021-es és a 2022-es évből (piros szaggatott vonallal jelölve 

a pergetéseket, mézelvételt, időszakonként megjelölve: A = Tavaszi felkészülés időszaka, 

B = Akác virágzásának időszaka, C = Vegyes virágok időszaka, D = Napraforgó virágzásának 

időszaka, E = Téli felkészülés időszaka, F = Nyugalmi időszak). 

 

A kaptár tömegének relatív változását többféle környezeti és antropogén változó 

befolyásolja, melyek közül kizárólag a meteorológiai állapothatározókat vizsgáltuk meg, így a 

méhészeti munkálatok kiszűrése után végeztük csak el az elemzéseket. A 3. ábrán a 

középhőmérséklet, az átlagos szélsebesség, a maximális széllökés, a napi csapadék, a napi 

globálsugárzás összege, az átlagos relatív nedvesség és légnyomás, illetve az átlagolt relatív 

kaptártömeg napi változását jelenítettük meg az akác virágzásának idején. Megfigyelhető, 

hogy a virágzás kezdetén (2021.05.25.) az első pár napban a gyűjtésben meghatározó volt a 

hűvösebb és csapadékosabb időjárás. A hőmérséklet mellett a szél, a globálsugárzás és a 

csapadék is nagy szerepet játszott. Május 31-én a hűvösebb és csapadékosabb idő 

visszavetette a gyűjtést, majd a hőmérséklet növekedésével egyre fokozódott a gyűjtési 

hajlam. Végül az akác június 7-én elvirágzott, és az összegyűjtött mézet kipergették. 
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3. ábra: Napi kaptártömeg relatív változása és a meteorológiai állapothatározók alakulása a 2021-es 

akác időszakban (napi átlagos kaptártömeg növekmény, napi középhőmérséklet, átlagos napi 

szélsebesség, napi maximális széllökés, napi csapadékösszeg, napi globálsugárzás összege, 

napi átlagos relatív nedvesség, napi átlagos tengerszinti légnyomás). 

 

Az akác generatív (virágzás) fázisára vonatkozó kumulatív kaptártömeg-növekmény a 

4. ábrán látható 2021.05.09. és 06.21. között nappal (8 és 21 óra között) a különböző kaptárak 

órás adatai alapján. Az ábrán feltüntettük a kaptármérleghez legközelebbi meteorológiai 

állomást, ennek adatsorát, majd a települést és a mérleg kódját. A kaptárak között 2021-ben 

nagy különbségek adódtak, ez köszönhető annak is, hogy ebben az évben sok helyen lefagyott 

és nem mézelt az akác. A ±3-nál nagyobb változásokat szelektáltuk az adatsorból, így a 

nagyobb méhészeti munkálatokat kiszűrtük. Az adatbázisban szereplő helyszínek közül 

legjobban Debrecen környezetében, Monostorpályiban tudtak gyűjteni a méhek, míg 

Szombathely, Encsencs határában kevésbé. 

Ezután leválogattuk azokat a kaptármérlegeket, melyeknél meghatározhattuk az akác 

virágzásának időpontját. A kezdő időpontot a napi összesített kaptártömeg alapján jelöltük ki, 

ahol a nagyobb növekményt megelőző utolsó negatív napot tekintettük a virágzás kezdetének, 

majd az akác periódust a pergetés időpontjával zártuk. Ez alapján 18 db kaptármérleg 

adatsorát találtuk alkalmasnak további vizsgálatok végzéséhez. A földrajzi elhelyezkedés 

között sok különbséget nem tapasztalhatunk a virágzás kezdetében, 1–1 kaptár kivételével, 

amely köszönhető a 2021-es év időjárási helyzetének vagy a méhész szakmai tapasztalatának 

is. Az eltérések egyes méhlegelők és kaptárak termelékenysége között mutatkozik meg. Az 

ábrán a csapadék és a hőmérséklet hatása is megjelenik. 
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4. ábra: A kumulatív kaptártömeg-növekmény, átlagos napi középhőmérséklet, napi maximális 

széllökés, átlagos napi szélsebesség és a napi csapadékösszeg 2021.05.09. és 06.21. között. 

A fejlécekben rendre a legközelebbi meteorológiai állomás, a kaptármérleghez legközelebbi település 

megnevezése és a mérleg kódja látható. 

 

Összefoglalás 

 

A háziméhek folyamatos mérésével és a digitális eszközök elterjedésével új lehetőségek 

nyílnak mind a kutatók, mind a gyakorlati felhasználók számára, amely elősegíti a 

megismerést, az alkalmazkodást, és figyelmezteti a méhészeket az esetleges problémákra. 

Továbbá indikátorként szolgálhatnak a vegetáció állapotáról és a fenológiai változásokról, 

különösen azon egyedek vagy fázisok szintjén, melyeknek nyomon követése költséges, vagy 

nagyobb emberi erőforrást igényel. Ezen tanulmány során az említett eszközök és adataik 

kiaknázási lehetőségeit mutattuk be, ami egy újabb tudományterület irányába nyithatja a 

meteorológiai célú kutatásokat. 
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