
Ha közvetlenül

a méhészetekben, 

a kaptárak, 

 és a méhek

• Azonnal szólj  
 a tanárodnak  
 és/vagy a méhésznek.
• Ha egy barátodat  
 szúrta meg méh,  
 fokozottan figyelj rá.

1. Hunyoríts,
2. tartsd csukva a szádat,
3. a kezedet tartsd  
 közel a testedhez,
4. lassan menj távolabb.

egy méh! 

Összeállította: 
Nina Ilič (BeePathNet projekt ljubljanai 
csapatának tagja) Kisebb kiegészítéseket tettek 
a Hegyvidéki Méhbarát Hálózat tagjai. 

jelei például:

ne csapd le

Tippek és tanácsok

légzési
nehézségek

bőrpír,
piros foltok

hasüregi 
fájdalom

szédülés és
zavarodottság

eszmélet-
vesztés

1.

2.

3.

4.

A réten a méh csak 
önvédelemből szúr.

A méhek csak akkor tudnak mérget 
kibocsátani, ha a fullánkjuk behatol  
a támadó bőre alá. 
Ha megszúr a méh, akkor el is pusztul.

Hogyan

közelében?

viselkedjünk

A veszély

Ha megszúrt

Soha 

a méhet!

a fejed körül 

döngicsél

egy méh!



A méhek

A méhészet meglátogatásakor
mindig használj védőfelszerelést és tartsd be 

a méhész útmutatásait: • A kaptárakat mindig oldalról,  
 a röpnyílást elkerülve közelítsd meg.
• A kaptár közelében maradj nyugodt. 
 Beszélj halkan, vagy még jobb,  
 ha csendben maradsz és figyelsz.
• Mozogj lassan és egyenletesen,  
 kiszámíthatóan.
• A kezeidet tartsd közel a testedhez.
• Kaptárak közelében ne egyél banánt.

Ám ha mégis valahogyan  
a hajadba gabalyodik egy  
méhecske, akkor legcélszerűbb, 
ha a kezeddel „elmorzsolod”, 
mert a meleget keresve  
a fejbőröd felé igyekszik majd,  
s mivel nem talál kiutat,  
megijedhet és megszúrhat.

A kék,  
a sárga és, 
zöld szín.

A méhész fehér 
védőruházatot 
visel, így jól látja 
önmagán és maga
körül a méheket. 
Lehetőség szerint
te is világos színű 
ruhadarabokat  
viselj. 

A méheket

A szemüveget és a napszemüveget, 

a mobiltelefont és az egyéb  
tükröződő felületeket, 

az alkoholt, 

a lélegzetünket, 

az illatszereket, a parfümillatot. 

az ecet, valamint az esszenciális 
szegfűszegolaj távol tartja a méheket.

Lehetőleg zárt 
ruházatot viselj: hosszú 
nadrágot és hosszú ujjú, 
passzentos felsőrészt, 
hogy a méhek ne tudja-
nak bejutni a ruhád alá.  
Legjobb, ha kalapot 
viselsz. 

Milyen ruhát

hordjak a méhkaptár

közelében?

nem kedvelik:

 vonzza:

vagy mit ne

Mit tegyek

a méhkaptár közelében?


