28

KÉSZÍTS FÉSZKET A KŐMŰVESMÉHEKNEK,
ÉS FIGYELD MEG, HOGYAN KÖLTÖZNEK BE!

ERRE LESZ SZÜKSÉGED

• 20 bambuszrúd, kb.
1 cm átmérőjű és
15 cm hosszú
• Erős ragasztószalag
• Levegőre keményedő
gyurma
• Cserép
A bambusz feldarabolásához kérd felnőtt
segítségét!
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A méhek otthonai
A háziméhek telepekben élnek együtt, de
sok kerti méh él magányosan. Ők mini
fészkekbe rakják petéiket, és lárváik
önállóan nőnek fel. Van olyan, amelyik
a fába váj lyukat, de a kőművesméhek
gyakran építkeznek üreges növényi szárba
is. A magányos méhek sok kerti növényt
beporoznak, így fontos, hogy segítsük őket,
például azzal, hogy házat építünk nekik egy
cserép és néhány bambusznád vagy nádszál
segítségével.

KŐMŰVESMÉHEK
A legtöbb magányos méh apró,
és nehéz észrevenni őket.
A kőművesméh azonban akár
2,5 cm nagyra is megnőhet.
Ezeknek a bámulatos rovaroknak
a teste szőrös, szárnyuk gyakran
fekete, és mély, zümmögő hangot
adnak ki repülés közben. A legtöbb
kőművesméh a korhadt fába vájja
fészkét. A nőstény a virágport
téglákba rendezi, mindegyikre egy
petét rak, majd befalazza az üreget.
A nagy zümmögő

A kőművesméhek a világ melegebb
tájain élnek. A nagy kőművesméh
Ausztrália legnagyobb méhfajtája.

LEVÉLMETSZŐ MÉHEK
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Állítsd a bambuszdarabokat
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Helyezd a bambusz-

Helyezd a cserepet egy

száraz, napos helyre!
Tavasszal a kőművesméhek sárral
kibélelik, majd lerakják petéiket
a bambuszba.

egy kötegbe, majd
ragasztószalaggal kösd össze őket!
Nyomd a köteget egy darab
levegőre keményedő gyurmába,
hogy lezárja az egyik végét!

Precíz vágás 
Ez a szabóméh éles állkapcsával kivág
egy darabot a rózsalevélből. Amikor elkészül,
elviszi a levéldarabot a fészkébe.

Nyáron figyeld meg, hogy látsz-e a rózsák
levelein félkör alakú lyukakat! Ezeket a
szabóméhek, ezek az apró rovarok készítik,
melyek üreges szárakba fészkelnek.
A kőművesméhekkel szemben ők nem bélelik
ki a fészküket sárral. Inkább rózsalevélből
(ez a kedvencük) készítenek kis csomagokat.
Mindegyik csomagban egy-egy pete van,
és virágpor, hogy a kikelő lárvának legyen
mit ennie.

darabokat a cserépbe úgy,
hogy a nyitott felük kifelé
mutasson! Gyurmával rögzítsd
az egészet a cserépbe!

Részlet a Legyél te is bogárvadász! című könyvből.
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