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Érdekességek a rovarvilágból  
A méhek tanulékonyságát sikerrel hasznosították vegyi detektorként, robbanószer fel-

ismerésére a Los Alamosi kutatók. Cukorral édesített trotilt (TNT- trinitrotoluol) nyalattak 
méhekkel. Rövid idő után a méhek a cukrot nem tartalmazó TNT-t is felismerték. A mé-
hek betanítása sokkal rövidebb időt vesz igénybe 
(pár óra), mint a nyomozó kutyáké. Ezért már sza-
badalmaztatták is a módszert. 

A méhek viselkedését tanulmányozva megál-
lapították, hogy olyan növényfajok virágaihoz is 
erősen vonzódnak, melyek virágporában cukro-
kon kívül koffein is található, annak ellenére, 
hogy ez egy keserű anyag. Vizsgálták a koffeinnek 
a méhek élettani funkcióira való hatását, s arra a 
következtetésre jutottak, hogy a koffein javítja a 
rovarok memóriáját.  A növényeknek fontos, 
hogy a virágporukban legyen kevés koffein, mert 
így biztosítják, hogy a beporzást végző méhek emlékezzenek a hozzájuk visszavezető 
útra. A tanulmányokat a Citrus reticulata, Citrus sinensis, Citrus paradisi, Citrus maxi-
ma, Coffea liberica, Coffea arabica, Coffea canephona növényfajokkal végezték. 

 
Jótékony hatású méreganyag, súlyos betegek szenvedéseit enyhítheti a közeljövőben 
A fekete mamba (Dendroaspis polylepis) a hüllők osztályába, a pikkelyes hüllők rendjébe, 

a kígyók alrendjébe és a mérgessiklófélék családjába tartozó faj. A világ leggyorsabb kígyó-
ja, eléri az óránkénti 20 km/h-t is. Afrika leghosszabb 
mérgeskígyója – elérheti a 4 méter hosszat is. Színe nem 
fekete, jelzőjét a szája belső színe után kapta. Elterjedt 
az afrikai kontinens délkeleti részein Szomáliától Dél-
Afrikáig. Elsősorban a fás szavannákat, sziklás hegyeket 
és a folyómenti erdőket kedveli. 

A kígyó mérgéből, amely egy igen agresszív idegmé-
reg, francia kutatók  elkülönítettek egy mambalginnak el-
nevezett polipeptidet, amely 57 aminosav egységből áll, 

ezek közül 8 cisztein. Állatkísérletekkel megállapították, hogy ennek az anyagnak a morfiu-
méhoz hasonló erősségű fájdalomcsillapító hatása van, de nem rendelkezik annak hátrányos 
hatásaival. Tisztázták a hatásmechanizmusát is: a központi idegrendszerben és a bőrben is 
savérzékeny idegcsatornák blokkolásával gátolja a fájdalomérzet terjedését. Mivel a gyomor-
ban lebomlik, szájon keresztüli adagolásra nem használható. 
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