
BEPORZÓ BARÁTAINK

 1. KÖZÖNSÉGES ORGONA 
(Syringa vulgaris)

Illatos virágai szinte mágnesként 
vonzzák a rovarokat, a pillangókat. 

 2. BODZA 
(Sambucus nigra)
Virágja limonádéban, szörpként és 
palacsintatésztába sütve is kitűnő, 
bogyója lekvárokhoz keverhető,
vagy borok vörös színét adja.

 3. HÓBOGYÓ 
(Symphoricarpos albus)

E szívós cserje virágainak kevés 
hasznos rovar tud ellenállni, 
termése téli eleség a rigóknak.

 4. MÉZVIRÁG 
 (Lobularia maritima)
Balkonládába is ültethető, 
mézédes illatú rovarcsalo-
gató növény. 

Veszélyben a beporzók! Mit tehetsz Te a beporzókért?

KARDOSLEPKE (Iphiclides podalirius)
Egyik legnagyobb lepkénk. A pillangók fényes 
nappal szeretnek a virágokban kutakodni egy 
kis fi nom nektár után. A verdeső szárnyukra 
is ragadhat virágpor, amit továbbvisznek.

FOLYÓFŰSZENDER 
(Agrius convolvuli)
Alkonyatkor lebeg csöves virágú növények
előtt, és kinyújtott pödörnyelvével szívogatja 
a nektárt. Olyan, mint egy költöző madár:
a telet Észak-Afrikában tölti!

CSÍKOS PAJZSOSPOLOSKA
(Graphosoma lineatum)
Nem minden poloska haszontalan - a csíkos
pajzsospoloska hímjét és nőstényét is könnyen 
rajtakaphatjuk, amint párosan napoznak a virágokon,
ahonnan persze tovább hordják a virágport.

HÁZIMÉH (Apis mellifera)
Ő felel a mézért, viaszért, megporzó
tevékenyége külön jótétemény.
Egyetlen kilónyi mézért annyit repülnek,
mintha körberepülnék a Földet!

FALIMÉH (Osmia rufa)
A faliméhek lyukakba rakják tojásaikat. 
A rovarhoteledben sárdugók fogják jelezni, 
ha beteltek a bölcsődei férőhelyek!

ÉKFOLTOS ZENGŐLÉGY
(Episyrphus balteatus)

A sokféle beporzó legyecske közül a zengőlegyek
képesek egy helyben függeni a levegőben.

Darázsszerű, fekete-sárga mintázatukkal az 
énekesmadarakat „szeretnék” elijeszteni.

FÖLDI POSZMÉH (Bombus terrestris)
A szelíd, bundás poszméhek kora tavasszal 

előbújnak már. Először tornásznak kicsit, 
hogy felmelegedjenek: rezegtetik a szár-

nyaikat. A meleget azután már megtartja a 
bunda, amíg a virágokban nyalakodnak.

KACSAFARKÚ SZENDER
(Macroglossum stellatarum)

Akár a kolibri, a napsütésben villámgyors
szánycsapásokkal tartja magát egy helyben,

amíg hörpint, azaz szippant egy virág nektárjából, és már 
odébb is áll. Olykor másodpercenként vált virágról virágra!

KÖZÖNSÉGES LÁGYBOGÁR
(Cantharis fusca)

Sok nagy bogár inkább csak enni jár a virágokra,
de még ők is hordanak magukkal virágport. 

A kisebbek, mint a jól repülő, puha testű
lágybogarak is, kimondottan fontos beporzók.

A beporzó rovarok igazi szuperhősök:  munkájuk nélkül
összeomlana a földi élet, mert minden természeti folyamat
eredményéhez hozzájárulnak. Nélkülük nem lennének erdőink és
parkjaink, kertjeink és szobanövényeink sem és élelmiszerellátá-
sunk is veszélybe kerülne. Sajnos azonban élőhelyeik megszű-
nése, a mérgek használata és a klímaváltozás miatt folya-
matosan fogynak a rovarok. Itt az ideje segíteni nekik!

• Ültess beporzóbarát növényeket – akár az erkélyedre is!
• Ajándékozz cserepes virágot, beporzóbarát növényt!
• Ritkábban vedd elő a fűnyírót  – hagyd vadvirágos-

gyomvirágos foltokban megnőni a füvet a kertben!
• Készíts rovarhotelt, rovaritatót  – meglátod, 

a kis beporzók mellett a madarak is szeretni fogják! 
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 5. GYERMEKLÁNCFŰ 
(Taraxacum officinale)

Itt az ideje a szemléletváltásnak: 
mivel sok virágport és nektárt termel, ezért 
ne gazold ki és hagyd megnőni, ahol csak lehet!

HEGYVIDÉKI
ZÖLD IRODA


