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Megkeseredett szezonkezdés
Méhészet: harmadik éve kezdődött katasztrofálisan az idény
• Hatalmas állomány-
pusztulás, méhbeteg-
ségek, kedvezőtlen 
időjárás – idén is 
bőven kijutott a rosz-
szból a méhészeknek. 
A méhészeti idény már 
harmadik éve kataszt-
rofálisan kezdődik, és 
van ugyan remény arra, 
hogy kedvező fordu-
latot vegyen a szezon, 
de ahhoz több tényező 
szerencsés együttállá-
sára van szükség.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

„Már nem is tudom, milyen kifeje-
zést használjak, mert három éve 
panaszkodunk arra, hogy rossz a 
szezon, de az idei már egyenesen 
szörnyű” – jellemezte az idei mé-
hészeti idény elejét Ádám József, a 
többségében udvarhelyszéki méhé-
szeket tömörítő Örösi Méhész Egye-
sület elnöke. Enyhe volt a tél, gyö-
nyörűen fejlődtek a méhcsaládok, 
aztán jött a majdnem egy hónapig 
tartó hideg márciusi időszak, és az 
annyira meggyötörte az állományt, 
hogy sok méhcsalád összeomlott, 
nem volt megfelelő generációváltás, 
és a legyengült családokat a nozé-
maként ismert méhbetegség is meg-
támadta. „Áprilisban folytatódott 
a hideg időjárás, és ez sajnos oda 
vezetett, hogy egyes méhészetek 
számára hatalmas méhpusztulás-
sal zárult a tavasz, a megmaradt ál-
lomány pedig saját erejéből nem na-
gyon tudott fejlődni. A megmaradt 
kis családokat egyesíteni kellett, és 

úgy indultunk el a repcére” – fog-
lalta össze a katasztrofális szezon-
kezdés okait a szakember. Becslése 
szerint Hargita megyében 30 száza-
lékosnál is nagyobb arányú volt a 
tavaszi méhpusztulás, miközben az 
elfogadott arány legfeljebb 10 szá-
zalékos lehetne.

Repceméz alig lesz

Vándorméhészként Ádám József 
jelenleg a Bukarest melletti repce-

földeken legelteti méheit, de mint 
mondta, kipergethető mézmennyi-
ség alig lesz idén a repcéről, mert 
ott sem kedvező az időjárás. Nem 
is nagyon számít, hogy nem lesz 
nagy mennyiségű repceméz, mert 
a székelyföldi vándorméhészek 
inkább azért utaztak le a délebbi 
országrészbe, hogy az 5–6 fokkal 
melegebb időjárás révén jobban 
tudjanak fejlődni a méheik. Szépen 

fejlődtek a családok – fűzte hoz-
zá –, de sajnos még így se lesznek 
„akácérettek” a második akácra, 
ami a Kárpátok déli lejtőin elterülő 
vidékeken történő gyűjtést jelenti. 
Most ezt az akácvirágzást várják a 
méhészek, a rügyek már bomlanak 
is, de továbbra is rossz az idő. Az 
akácnak legalább 15–16 fokos éjsza-
kai hőmérsékletre van szüksége, 
nappal pedig 25-re. Ha ez a feltétel 
nem teljesül, akkor az akácméznek 
is búcsút mondhatnak.

Nagyon eltolódott idén a tavasz, 
és ugyan van rá esély, hogy jóra for-
duljon az idei méhészeti idény, de 
ahhoz egy héten belül be kellene 
álljon az időjárás az ilyenkor meg-
szokott hőmérsékletre – vélekedett 
a méhész szakember.

„Óriási pusztulás volt”

A megkésett tavasz azért okoz 
gondot a méhészeknek, mert ami-
kor felmelegszik az idő, egymásra 

torlódnak a virágzások, az alacso-
nyabban fekvő déli vidékeken és 
magasabb területeken is majdnem 
azonos időben borulnak virágba a 
fák, a méhészeknek pedig nem lesz 
idejük végiglegeltetni méheikkel a 
szokásos területeket, lemaradhat-
nak a virágzás egy részéről – ma-
gyarázta Lázár Tibor, a Hargita 
Megyei Méhészegyesület vezetője. 
„A naptári időhöz viszonyítva a mé-
hcsaládok átlagban nagyon gyen-
gék, viszont a kikelet állapotához 

mérve valamivel jobb a helyzet, 
mert minden túlzás nélkül lega-
lább három hetet csúszott a tavasz. 
A méhek egészségi állapota is na-
gyon gyenge, óriási pusztulás volt, 
a méhcsaládok összeestek” – fogal-
mazott. Ennek okát már évek óta 
kutatják, és noha még nem fejtették 
meg teljesen, feltételezésük szerint 
összefügg azzal a méhbetegséggel, 
amely az amerikai kontinensen már 
húsz éve megjelent, majd később 
átterjedt Európára is. „Nagyon sok 

a panasz, nem minden méhésznél, 
de átlagban nagyon gyakori, és az 
idei pusztulás is ennek a következ-
ménye lehet. Van olyan méhész, 
akinek több mint kétszáz méhcsa-
ládja volt, és alig maradt belőlük 
valami, nyolcvan százalékuk el-
pusztult.” A jelenség hátterében a 
nozémaként ismert fertőző méhbe-
tegség állhat, amelynek egyik al-
faja korábban is jelen volt itt, de az 
nem okozott komoly veszteségeket. 
Utóbbit az Ázsiából elterjedt másik 
alfaj okozhatja, amely a méheket 
annyira legyengíti, hogy várható 
élettartamuk a felére csökken, sok 
még a szezon végét sem éri meg, 
és termelni sem tudnak. „Úgy néz 
ki, a fi asítást is akadályozza vala-
milyen betegség, amit most erősen 
kutatunk. Talán ezzel függ össze az 
is, de még nem tudjuk bizonyítani. 
Várjuk, hogy annyi fi asítás legyen, 
hogy több analízist tudjunk végezni 
annak érdekében, hogy kiderüljön, 
ott van-e a gyomrukban az a spóra 
vagy nem” – magyarázta a problé-
mákat Lázár Tibor.

Biztató jelek

A méhész szakember több év-
tizedes megfi gyelései, illetve a 
szakmai feljegyzések alapján egy 
biztató jelenségről is beszámolt. 
A feljegyzéseket hatvan évig visz-
szalapozva arra a megállapítás-
ra jutott, hogy nagyjából tízéves 
ciklusonként nő, illetve csökken a 
nektármennyiség a természetben: 
tíz évig egyre csak csökken, majd 
újból növekedésnek indul a meny-
nyiség. Az elmúlt tíz évben nagyon 
gyenge nektártermés volt, az utób-
bi esztendőkben egyre csak csök-
kent a mennyiség, de idén mintha 
jobb lenne – számolt be megfi gye-
léseiről Lázár Tibor, aki abban bí-
zik, hogy e tekintetben kifelé tar-
tanak már a hullámvölgyből, és a 
nektármennyiség szempontjából 
egy kedvező időszak elé néznek.

Nincs túl jó állapotban az 
állomány. Becslések szerint 
Hargita megyében 30 
százalékosnál is nagyobb 
arányú volt a tavaszi 
méhpusztulás
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F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

A járványügyi intézkedések be-
tartásával ugyan, de a város-

vezetéssel közösen mindenképp 
fontosnak tartották megrendezni 
a tavaly elmaradt 45. nárciszfesz-
tivált Szentegyházán – jelezte la-
punknak György László, a helyi 
Gábor Áron Művelődési Ház igaz-
gatója. Mint mondta, erre közösségi 
szempontból, illetve azért is volt 

szükség, hogy megerősítsék az el-
múlt másfél évben háttérbe szorult 
hagyományőrzést és népi kultúrát, 
vagyis kezdődjenek újra a próbák a 
néptáncosoknál és a zenekaroknál. 
„Ez egy Covid-19 utáni ébresztő” – 
jelentette ki viccelődve.

Helyi előadók

Még az elmúlt rendszerben tartották 
meg az első fesztivált, amely 1996-
ban „identitásfrissítésen” esett át: 
azóta a népi kultúra bemutatását és 

megőrzését tűzte ki céljául – magya-
rázta az igazgató. Idén a koronavírus 
terjedésének megelőzése érdeké-
ben háromszáz főben korlátozták 
a részvevők számát, valamint csak 
helyi, illetve a környékről származó 
hagyományőrző tánccsoportokat, il-
letve zenészeket hívtak meg. A kinti 
sütés-főzésekkel járó rendezvényen 
a Hargita megyében fogyatkozóban 
lévő nárciszrétekről is tartottak előa-
dást, amelyen egyebek mellett a nö-
vény védelmének fontosságát hang-
súlyozták. Mindemellett gyalogtúrát 

is szerveztek a helyi Tourinfo iroda 
közreműködésével, ugyanak-
kor a népi viseletet bemuta-
tó szabadtéri kiállítás nyílt 
a városközpontban, ame-
lyet alsósófalvi archív fel-
vételekből állítottak össze. 
„Az esemény sikeressége 
abból is látszik, hogy még 
az előadások lejárta után, 
az eső ellenére is kint marad-
tak a részvevők a nárciszréten” – kö-
zölte György László.

„Covid-19 utáni ébresztőt” tartottak Szentegyházán
• A járványügyi intézkedések miatt tavaly ugyan elmaradt, idén azonban már meg-
tartották a szentegyházi nárciszfesztivál negyvenötödik kiadását. Az eseményen 
ezúttal is a népi kultúra képviselőié volt a főszerep, főleg helyi előadókat hívtak meg.

A fogyatkozó nárciszrétekről is 
tartottak előadást

▸  F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

Hargita megye




