Az első „Beporzók Napja” a Zrínyiben….
A Magyar Természettudományi Múzeum szakemberei idén először hirdették meg
Magyarországon a „Beporzók Napja” programot. Iskolánk 2005-ben az elsők között
kapcsolódott be az akkor kialakuló Ökoiskola hálózatba. Most 2018-ban is az elsők között
csatlakoztunk

programjainkkal

e

sajátos

természetvédelmi,

környezetvédelmi

programsorozathoz.
Mi a célja ennek az újabb jeles napnak? A tenyésztett és vadon élő méhek állománya
mind Európában, mind Észak-Amerikában jól láthatóan csökkent az elmúlt évtizedekben.
Mivel kultúrnövényeink beporzását jórészt e rovarok végzik, egyedszám csökkenésük jelentős
élelmezési problémákat is felvet. Így lett március 10. a Beporzók Napja! A beporzó rovarok
védelmét tekintve a természetes élőhelyek helyreállítása, változatos méhlegelők kialakítása,
valamint a növényvédő szerek használatának csökkentése hozhatna áttörést.
A beporzók kapcsán a hétköznapokban általában csak a háziméhek jutnak eszünkbe, ám
fontos tudni, hogy a világon több mint 20 ezer, hazánk és a Kárpát-medence területén pedig
mintegy 700 méhfaj fordul elő. A legtöbb virágos növény beporzását nemcsak a
mezőgazdasági kultúrákban, de a természetközeli élőhelyeken is ezek a rovarok végzik,
összességében pedig az emberiség élelmének 30-35 százaléka függ munkájuk sikerétől.
A Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskolában a témához kapcsolódó
tanítási órákat tartottunk. Az iskola aulájában rajz, festmény és más technikákkal készített
alkotások kiállítását rendeztük meg a rovarok, a virágok, az élelmünk, a beporzás fontossága
témakörben. Egy másik bemutatón fényképen és régi rovarpreparátumokon keresztül mutattuk
be azokat az állatokat, amelyek a háziméheken kívül részt vesznek a beporzásban, a gyümölcs
és zöldség „létrehozásban”. Az emeleti természetbúvár szaktantermünkben diaképes
előadásokat tartottunk a magyarországi méhek és darazsak témakörében. Minden osztály vagy
azon belüli csoportok egy Beporzó-TOTÓT oldottak meg. A program sorozat kiemelkedő
eseménye volt, amikor a diákönkormányzatot képviselő és a „kézműves” gyerekekkel
kihelyeztük azokat a technika órákon készített építményeket, amelyek segíthetik e hasznos
rovarok környékünkön való megtelepedését. Ezeket ma a szakirodalom „rovarszálloda” vagy
„darázs-garázs” néven ismeri. Érdeklődő gyerekeink örömmel vettek rész ebben a „játékban”,

programban, amely azért is fontos volt, mert az élővilág egy olyan csoportjáról szólt, amelyről
sok téves és erősen hiányos ismeret van a köztudatban.
Aki többet szeretne megtudni erről az új – a határainkon is átnyúló – programról, az nyissa
meg a www.beporzoknapja.hu oldalt, ahol sok olyan írást talál, amely még érthetőbbé teszi e
nap jelentőségét.
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