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Grandiózus méhkolónia a hálószobában
A pár két éven keresztül mit sem sejtett arról, hogy a hálószobájukat másokkal is megosztják,
mígnem egy nap felfedezték, hogy mi okozza a búgó hangot, ami éjjelente nem hagyja őket
nyugodtan aludni. Gyanújuk megerősítése érdekében - miszerint nincsenek egyedül a házban segítséget hívtak. A méhek áthelyezését, egy erre specializálódott szakember, Sergio Guerrero
végezte.

Sergio Guerrero, az Ideal nevű újságnak elmondta, hogy
a kaptár olyan nagy volt, hogy több órába telt míg végre sikerült eltávolítania a fal üregéből.
A szakember egy speciális szívó rendszert használt, aminek segítségével egy méh sem maradt
hátra. Becslései szerint 80,000 méh lakott az odúban.
"Nem tudom megérteni, hogyan voltak képesek két évig ilyen nagyszámú méhrajjal együtt élni és a
folyamatos zümmögést elviselni." - tette hozzá.
Tevékeny év
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A méhész elmagyarázta, hogy a méhek áttelepítése azt jelenti, hogy a rovarokat legalább 800
méterre kell elhelyezni a lakott területről.
Tevékeny év volt ez Guerrero számára - aki kifejezetten a méhek ilyen típusú megmentésére
specializálódott - idén már fél millió méhet költöztetett biztonságos helyre.
A növekvő hőmérséklet feltételezhetően hozzájárult a szokásosnál hosszabb ideig tartó rajzási
időszakhoz.
A méhek szaporodásakor gyakori, hogy új helyet keresnek, és néha olyan szállást találnak, ami
számukra megfelelő, de az embereknek már kevésbé.
Berlini méhek
Nemrég a berlini rendőrség egy szokatlan vészhelyzettel szembesült, amit nem tudott kezelni. A
közösségi oldalukon egy méhrajról posztoltak egy fotót, amint ellep egy egész biciklit.

Die StVO sagt:
"Personen, die mindestens 16 Jahre alt sind, dürfen Kinder bis zum 7. Geburtstag auf dem
Fahrrad mitnehmen."
Wer würde das hier gerne prüfen?
Unser #A25 [1] hat das heute Morgen in der Kantstr. auch lieber dem Imker überlassen.
^tsm pic.twitter.com/dcbYNDoe6s [2]
— Polizei Berlin (@polizeiberlin) 2019. május 18. [3]
Ezen felül számos felhasználó közölt fotókat a város más részeiben is felbukkanó méhrajokról.
Néhányan humorosan fogták fel a dolgot, mint például egy kommentelő, aki azt írta, hogy: "A méhek
környezetvédelmi tiltakozásba kezdtek egy mechanikus szállítóeszközt választva, hogy megvédjék a
faj jövőjét."
Tudományos tanulmányok bizonyították, hogy a méhek egyre inkább veszélyeztetettek a levegő
szennyezés és az erdőirtások miatt. Az ENSZ szerint egy millió faj néz szembe a pusztulással.
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