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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο λόγος που επέλεξα να ασχοληθώ με το θέμα για την ερευνητική εργασία “Η

μελισσοκομία  στην  Ηρακλειά  είναι  επειδή  έχω  ήδη  εμπειρική  γνώση  για  τις

μέλισσες, καθώς ο πατέρας μου διαθέτει μελισσοκομείο. Η Ηρακλειά είναι ένα νησί

το οποίο έχει σχετικά μεγάλη ιστορία μελισσοκομίας και εδώ παράγεται ένα πολύ

αγνό θυμαρίσιο μέλι. Επίσης, επέλεξα αυτό το θέμα για την ερευνητική μου εργασία

για να εμβαθύνω τις γνώσεις μου στη μελισσοκομία αντλώντας πληροφορίες από το

διαδίκτυο, συλλέγοντας πληροφορίες μέσω ερωτηματολογίων που θα κατασκευάσω

και παίρνοντας συνεντεύξεις από τους μελισσοκόμους του νησιού. Δεν ξέρω κατά

πόσο θα τα καταφέρω, διότι αυτή η εργασία απαιτεί ομαδική δουλειά και εγώ είμαι

μόνος μου μαζί με την βοήθεια των καθηγητών μου.
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Εισαγωγή

Το μέλι θεωρείται θησαυρός υγείας και δύναμης. Η αξία του έχει εκτιμηθεί από

την αρχαιότητα. Είναι βιολογικό προϊόν και προέρχεται από το νέκταρ που μαζεύουν

οι μέλισσες είτε από τους κάλυκες των διαφόρων λουλουδιών, είτε από τις εκκρίσεις

εντόμων  ή  μελιτοφόρων  δένδρων.  Η  ιδιότητα  της  μέλισσας  να  δημιουργεί  μέλι

χαρακτηρίζεται ως μοναδική και εύλογα προκαλεί τον θαυμασμό.

Το μέλι είναι μια θρεπτική, ωφέλιμη, και άμεσα αφομοιώσιμη τροφή. Περιέχει

εκτός  από ζάχαρα,  ένζυμα,  αμινοξέα,  μεταλλικά  άλατα,  βιταμίνες,  χρωστικές  και

αρωματικές ουσίες, μυρμηκικό οξύ που είναι δραστικό αντισηπτικό. Διατηρείται για

μεγάλο χρονικό διάστημα σε σωστές συνθήκες αποθήκευσης.

Αν  προσθέσουμε  τώρα  τη  γευστικότητα  και  το  εξαίσιο  άρωμα,  μπορούμε  να

υποστηρίξουμε ότι το μέλι αποτελεί στοιχείο μιας σωστής διατροφής και συμβάλλει

στη διατήρηση της καλής υγείας του ανθρώπου. Μπορεί να θεωρηθεί σαν τροφή και

φάρμακο,  αφού  από  την  αρχαιότητα  ήταν  γνωστό  ότι  έχει  αντιμικροβιακές  και

θεραπευτικές ιδιότητες.

Ερευνητική εργασία: Η μελισσοκομία στην Ηρακλειά (Παρελθόν, παρόν και μέλλον) 3 από 62



Περιεχόμενα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

1.1 Γενικά περί μελισσών και μελισσοκομίας

1.2 Οργάνωση της κοινωνίας της κυψέλης
1.2.1 Η κοινωνία των μελισσών
1.2.2 Ο βιολογικός κύκλος της μέλισσας
1.2.3 Ανατομία μέλισσας
1.2.4 Η Βασίλισσα

1.2.4.1 Γενικές Πληροφορίες
1.2.4.2 Ο ρόλος της και η ζωή της στην κυψέλη

1.2.5 Ο κηφήνας
1.2.5.1 Γενικές Πληροφορίες
1.2.5.2. Ο ρόλος του

1.2.6 Η Εργάτρια μέλισσα
1.2.6.1 Γενικές πληροφορίες
1.2.6.2 Ασχολίες

1.3 Επικοινωνία μεταξύ των μελισσών
1.3.1 Φερομόνες
1.3.2 Χοροί
1.3.3 Τροφάλλαξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

2.1 Η Ιστορία της μελισσοκομίας στην Ηρακλειά (Παρελθόν)
2.2.1 Οι μέλισσες ανεξάρτητες στη φύση
2.2.2 Οι πρώτοι μελισσοκόμοι
2.2.3 Οι πρώτες οργανωμένες κοινωνίες μελισσών
2.2.4 Παλιές τεχνικές τρύγου

2.2 Λαϊκή Παράδοση
2.2.1 Παραδοσιακές Συνταγές με μέλι

2.2.1.1 Παστέλι

Ερευνητική εργασία: Η μελισσοκομία στην Ηρακλειά (Παρελθόν, παρόν και μέλλον) 4 από 62



2.2.1.2 Ξεροτήγανα
2.2.2 Ευεργετικές ιδιότητες μελιού

2.2.2.1 Αντιμετώπιση “αδιάθονα”
2.2.2.2 Πόνος του αυτιού
2.2.2.3 Αμοιβάδες
2.2.2.4 Εγκαύματα
2.2.2.5 Ψωροφύτης (πολλά σπιθούρια)
2.2.2.6 Αμυγδαλές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

3.1 Η μελισσοκομία σήμερα
3.1.1 Οι σύγχρονοι μελισσοκόμοι
3.1.2 Στατιστικά στοιχεία

3.2 Παραγωγή μελιού
3.2.1 Ειδικά Εργαλεία - Εξοπλισμός
3.2.2 Εργασίες στη διάρκεια του έτους

3.2.2.1 Τρύγος
3.2.2.2 Περιποίηση κυψελών

3.2.2.2.1 Κτίσιμο κυψελών
3.2.2.2.2 Φυσικός τρόπος αποστείρωσης κυψελών
3.2.2.2.3 Εργασίες από τον μελισσοκόμο

3.2.2.3 Μετακίνηση μελισσοκομείου
3.2.2.3.1 Επιλογή θέσης μελισσοκομείου
3.2.2.3.2  Μετακίνηση των μελισσοκομείων στην    

Ηρακλειά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

4.1 Ασθένειες και εχθροί μελισσών 
4.1.1 Βαρροική ακαρίαση (βαρροάτωση)

4.1.1.1 Συμπτώματα
4.1.1.2 Αντιμετώπιση

4.1.2 Τραχειακή ακαρίαση

Ερευνητική εργασία: Η μελισσοκομία στην Ηρακλειά (Παρελθόν, παρόν και μέλλον) 5 από 62



4.1.2.1 Συμπτώματα
4.1.2.2 Αντιμετώπιση

4.1.3 Κηρόσκωρος
4.1.3.1 Αντιμετώπιση

4.1.4 Σφήκες
4.1.4.1 Αντιμετώπιση

4.1.5 Ποντίκια
4.1.6 Μυρμήγκια
4.1.7 Μελισσοφάγοι & Χελιδόνια
4.1.8 Η Νεκροκεφαλή

4.2 Η Χρησιμότητα της Μέλισσας στη φύση
4.2.1 Επικονίαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

5.1 Το μέλλον της μελισσοκομίας στην Ηρακλειά
5.1.1 Εισαγωγή
5.1.2 Νέες τεχνολογίες
5.1.3 Προοπτικές εξέλιξης

5.2. Μαθήματα που μας διδάσκουν οι μέλισσες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Απεικόνιση σε σκίτσο κυψέλης και μελισσοκομικών εργαλείων

Ερωτηματολόγιο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ

Ερευνητική εργασία: Η μελισσοκομία στην Ηρακλειά (Παρελθόν, παρόν και μέλλον) 6 από 62



1.1 Γενικά περί μελισσών και μελισσοκομίας

Η  παραγωγή  μελιού  σήμερα  είναι  αποτελεσματική  και  ανθρωπιστική.  Για
πολλούς αιώνες, ο μόνος τρόπος για να τρυγήσεις το μέλι από τις κυψέλες ήταν να
σκοτώσεις τις μέλισσες. Όμως από το 1851, ένας Αμερικάνος μελισσοκόμος εφηύρε
ένα τρόπο να παίρνουμε το μέλι, χωρίς να βλάπτουμε τις μέλισσες. Η μέθοδος του με
τα  αφαιρούμενα  πλαίσια  των  κηρήθρων,  είναι  η  ίδια  που  χρησιμοποιούμε  και
σήμερα. 

1.2 Οργάνωση της κοινωνίας της κυψέλης

1.2.1 Η κοινωνία των Μελισσών 

Οι μέλισσες ανήκουν στην κατηγορία των εντόμων που παρουσιάζουν σαφή
ιεράρχηση και ζουν σε μεγάλες οικογένειες, μέσα σε κυψέλες. Σε κάθε οικογένεια
υπάρχει  μια  "βασίλισσα",  που  έχει  σαν  μοναδική  αποστολή  να  εξασφαλίζει  τον
πολλαπλασιασμό της  οικογένειας.  Η οικογένεια  έχει  ακόμη μερικούς  αρσενικούς,
τους κηφήνες, που προορίζονται να γονιμοποιήσουν μόνο μια φορά τη βασίλισσα και
στη συνέχεια να πεθάνουν. Τέλος, κάθε οικογένεια αποτελείται από μερικές χιλιάδες
θηλυκές  μέλισσες,  που είναι στείρες και  λέγονται  "εργάτριες".  Οι  εργάτριες,  που
αποτελούν  και  το  βασικό  πληθυσμό,  έχουν  πολλές  και  σύνθετες  αποστολές,
αρχίζοντας από τη δημιουργία αποθεμάτων τροφών, μέχρι τη φύλαξη της κυψέλης
και την περιποίηση των μικρών. 
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1.2.2 Ο βιολογικός κύκλος της μέλισσας

Η μέλισσα για να ολοκληρώσει την ανάπτυξή της διέρχεται από τρία βασικά στάδια :

1) Αυγό
2) Προνύμφη
3) Νύμφη

Η Βασίλισσα γεννάει όλα τα αυγά μέσα σε συγκεκριμένα κελιά. Τα αυγά έχουν
στενόμακρο σχήμα και  είναι  αρκετά μεγάλα.  Σε τρεις  μέρες βγαίνει  η προνύμφη
  από το αυγό και οι εργάτριες μέλισσες εξασφαλίζουν την τροφή της με βασιλικό
πολτό, γύρη και μέλι μέχρι την ημέρα που θα σφραγιστούν τα κελιά με κερί. Αφού
σφραγιστούν τα κελιά, οι προνύμφες πλέκουν κουκούλι και περνούν στο στάδιο της
νύμφης. 

Για  κάθε  διαφορετικό  άτομο  απαιτείται  διαφορετικός  συνολικός  χρόνος
ανάπτυξης του εντόμου. Για τη βασίλισσα απαιτούνται  16  ημέρες από την ημέρα
ωοτοκίας, για την εργάτρια 21 και για τον κηφήνα 24 ημέρες.
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Αναλυτικά τα στάδια όπως παρουσιάζονται στην εικόνα 2
1. Η βασίλισσα γεννάει ένα αυγό μέσα στο κελί
2. Η παραμάνα εργάτρια προσθέτει συχνά τροφή
3. Η προνύμφη φτάνει στην τελική της μορφή
4. Το κελί σφραγίζεται
5. Η προνύμφη γίνεται νύμφη
6. Η ενήλικη μέλισσα εκκολάπτεται και εγκαταλείπει το κελί

1.2.3 Ανατομία μέλισσας

Το συνολικό μήκος του σώματος της μέλισσας είναι  1,5 εκ., περίπου όσο το
μέγεθος ενός μέτριου φιστικιού. Αποτελείται από τρία διακριτά μέρη: 

α. Το κεφάλι
β. Το θώρακα 
γ. Την κοιλιά
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Στο κεφάλι της έχει δεξιά και αριστερά δύο μεγάλα  μάτια , που αποτελούνται
από 13.000 περίπου μικρά μάτια το καθένα και έτσι έχει τη δυνατότητα να βλέπει
ταυτόχρονα μπροστά  ,  πίσω,  πάνω και  κάτω.  Στο  κέντρο  του  κεφαλιού  της  έχει
ακόμα τρία απλά μάτια, που σχηματίζουν τρίγωνο. Έχει δυο κεραίες, που είναι σαν
δέκτες ραδιοφώνου. Είναι τα όργανα της ακοής και της όσφρησης. Στο στόμα της
έχει μια γλώσσα μακριά, παχιά και εύκαμπτη. Είναι σαν προβοσκίδα με ένα μικρό
κουταλάκι στην άκρη της, και λειτουργεί ως όργανο αφής και γεύσης. Όταν δεν τη
μεταχειρίζεται,  την  κρατά  κουλουριασμένη  στην  κοιλιά  της.  Με  την  προβοσκίδα
ρουφά το νέκταρ από τα λουλούδια. 

Από  το  θώρακα  ξεφυτρώνουν  δυο  ζευγάρια  διάφανα,  λεπτά  αλλά  δυνατά
φτερά, σαν μεμβράνη από ζελατίνη, ώστε να μπορεί να πετάξει μακριά για τροφή. Το
γρήγορο κούνημα των φτερών τους προκαλεί ένα χαρακτηριστικό ήχο, το γνωστό
μας «ζουζούνισμα». Τα 6 πόδια της μέλισσας είναι κι αυτά τριχωτά και τελειώνουν
στις άκρες τους σε νύχια αγκιστρωτά. Στα πίσω πόδια της έχει μικρές κοιλότητες,
που λέγονται καλάθια. Αυτά μοιάζουν σαν κίτρινα μπαλόνια, γιατί εκεί βάζει τη γύρη
από τα άνθη. 

Η κοιλιά της μέλισσας αποτελείται από 6 δαχτυλίδια. Στην άκρη της κοιλιάς
υπάρχει το κεντρί το οποίο είναι κούφιο, μοιάζει σαν τρυπανάκι και συγκοινωνεί με
έναν αδένα,  που έχει  μέσα δηλητήριο.  Είναι  το μοναδικό της όπλο εναντίον των
εχθρών της. Όταν ενοχληθεί, αμύνεται με το κεντρί αυτό, που φέρει στο άκρο του
μικρά αγκίστρια στραμμένα προς τα μέσα. Έτσι,  όταν βυθιστεί σε έναν ελαστικό
ιστό, όπως το δέρμα του ανθρώπου, η μέλισσα είναι αναγκασμένη να εγκαταλείψει
το κεντρί  με  τα σπλάχνα,  που είναι  συνδεδεμένα μαζί  του και  κατά συνέπεια να
πεθαίνει. 
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1.2.4 Η Βασίλισσα

1.2.4.1 Γενικές Πληροφορίες

Είναι το πιο μεγαλόσωμο άτομο του μελισσιού. Οι λαμπρότεροι χρωματισμοί,
τα πολύ κοντύτερα φτερά της και η μακρύτερη κοιλιά της, την κάνουν από τη μια να
μοιάζει με σφήκα (επειδή έχει τρίχωμα διαφορετικού χρώματος στο σώμα της και οι
τρίχες της την κάνουν να φαίνεται καφέ και κίτρινη), και από την άλλη την κάνει να
ξεχωρίζει  εύκολα από τις  πιο  μικρόσωμες  εργάτριες  και  τους  χοντροφτιαγμένους
κηφήνες. 

Δεν έχει όργανα για συλλογή γύρης ούτε κηρογόνους αδένες για παραγωγή
κεριού όπως η εργάτρια. Το κεντρί της το χρησιμοποιεί για να σκοτώσει τις αδελφές
της (βασίλισσες) και σχεδόν ποτέ εναντίον του ανθρώπου.

Η βασίλισσα ζει 3-5 χρόνια και μένει διαρκώς μέσα στην κυψέλη. Πετά έξω
απ’ αυτή μόνο δύο φορές στη ζωή της , μια για να γονιμοποιηθεί και μία για να
σμηνουργήσει.  Αν  βρεθεί  από  άλλη  αιτία  έξω  από  την  κυψέλη,  δεν  μπορεί  να
επιστρέψει σ’ αυτή. Κάθε μελίσσι έχει μια μόνο βασίλισσα, που είναι το μοναδικό
τέλειο θηλυκό άτομο του μελισσιού και  μαζί  η μητέρα όλου του πληθυσμού.  Δε
συλλέγει  τροφή ούτε ασχολείται  με άλλες εργασίες.  Κύρια αποστολή της είναι  η
ωοτοκία και η διοίκηση του μελισσιού. 
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1.2.4.2 Ο ρόλος της και η ζωή της στην κυψέλη

Η βασίλισσα είναι η μοναδική γόνιμη θηλυκή μέλισσα στην κυψέλη. Ζει στη
μέση της κυψέλης και είναι ο αρχηγός της. Γονιμοποιείται μια φορά στη ζωή της από
τους κηφήνες και η αποκλειστική της αποστολή είναι να γεννάει τα αυγά στα ειδικά
εξάγωνα κελιά (ένα στο κάθε κελί), που ετοίμασαν οι εργάτριες γι’ αυτό το σκοπό.
Γεννάει δύο ειδών αυγά:

1. τα γονιμοποιημένα, από τα οποία βγαίνουν οι εργάτριες,
2. και τα αγονιμοποίητα αυγά, από τα οποία θα βγουν οι κηφήνες.

Ο ημερήσιος ρυθμός ωοτοκίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως την
εποχή, την ποιότητά της, τις τροφές που εισέρχονται στη φωλιά κ.α.. καθώς υπάρχει
μία  συνεχής  επικοινωνία  μεταξύ  όλων  των  μελισσών  με  τη  βασίλισσα μέσω
φερομονών που εκκρίνονται από το σώμα της.

Τη  βασιλική  προνύμφη  τη  τρέφουν οι  εργάτριες  με  διαλεχτή  τροφή,  το
βασιλικό πολτό, ενώ τις υπόλοιπες με μέλι και γύρη. Υπάρχει πιθανότητα όμως να
τραφούν με βασιλικό πολτό και περισσότερες από μια προνύμφες. Έτσι μπορεί να
γεννηθούν 2 ή 3 νέες βασίλισσες στην κυψέλη. Μόλις εμφανιστεί η πρώτη, τρώει το
κέρινο σκέπασμα από τα κελιά των άλλων, που προορίζονται επίσης για βασίλισσες,
και τις σκοτώνει, ώστε να μείνει η μοναδική βασίλισσα στην κυψέλη. 

Η  βασίλισσα  προέρχεται  από  γονιμοποιημένο  ωό,  το  οποίο  χρειάζεται  16
ημέρες για να ολοκληρώσει την εξέλιξή του σε βασιλικό κελί. Μετά την έξοδό της
από το  κελί  τρέφεται  εντατικά  για  3-4  ημέρες,  από τις  ‘παραμάνες’ μέλισσες.  Η
βασίλισσα δεν τρέφεται μόνη της, αφού μάλιστα η τροφή της σ’ όλη της ζωή είναι
βασιλικός πολτός. Μέχρι την 7η ημέρα, οπότε και θα αρχίσει να κάνει τις πρώτες
αναγνωριστικές  πτήσεις,  προετοιμαζόμενη  για  το  ‘γαμήλιο  ταξίδι’,  μέριμνά  της
αποτελεί η θανάτωση τυχόν άλλων βασιλισσών που υπάρχουν στη φωλιά. Αυτή η
συμπεριφορά δεν θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως φυσική επιλογή, καθώς κατά τη
μάχη  δύο  βασιλισσών  δεν  υπερέχει  αυτή  με  τα  καλύτερα  χαρακτηριστικά.  Το
αποτέλεσμα είναι πάντα αμφίρροπο.

Την άνοιξη, η βασίλισσα πρέπει να κάνει το “ταξίδι του γάμου” της. Βγαίνει
λοιπόν  στην  είσοδο  της  κυψέλης  και  βουίζει  δυνατά,  προσκαλώντας  έτσι  τους
κηφήνες να την ακολουθήσουν. Πετάει όλο και πιο ψηλά, ώστε να εξαντληθούν οι
κηφήνες και να γονιμοποιηθεί από τους δυνατότερους. 
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Η  σύζευξη  γίνεται  πάντα  στον  αέρα.  Για  να  θεωρηθεί  επιτυχημένο  ένα
‘γαμήλιο  ταξίδι’,  θα  πρέπει  η  βασίλισσα  να  επιστρέψει  στη  φωλιά  με  5,5  εκατ.
σπέρματα  στην  σπερματοθήκη  της,  και  για  να  το  πετύχει  αυτό  θα  πρέπει  να
ζευγαρώσει  με  8-10  κηφήνες.  Εάν  δεν  γίνει  το  πιθανότερο  είναι  να
ξαναπροσπαθήσει. 

Μετά τη γονιμοποίηση η Βασίλισσα επιστρέφει στην κυψέλη, ενώ οι κηφήνες
πεθαίνουν. Έπειτα από τρεις μέρες αρχίζει να γεννάει αυγά μέσα στις κυψέλες (2.000
– 3.000 αυγά την ημέρα επί 4-5 χρόνια). Αυτή η αποστολή της είναι τόσο σημαντική,
ώστε δεν έχει χρόνο ούτε να φάει , ούτε να πλυθεί. Έχει γύρω της πολλές μέλισσες
που  τη  φροντίζουν,  την ταΐζουν στο  στόμα με  γύρη και  βασιλικό  πολτό και  την
καθαρίζουν.  Έχει  επίσης τους προσωπικούς φρουρούς της,  που έχουν διαταγή να
επιτίθενται  σε  όποιον την ενοχλήσει.  Όταν  το  μελίσσι  αναστατωθεί  η  βασίλισσα
μπορεί να βρεθεί οπουδήποτε στη φωλιά, προσπαθώντας να κρυφτεί κάτω από άλλες
μέλισσες. 

Όταν η νέα βασίλισσα επιστρέψει μετά τη γαμήλια πτήση της στην κυψέλη, τα
πράγματα γίνονται δύσκολα, γιατί παλιά και νέα βασίλισσα δε χωρούν πια στην ίδια
κυψέλη και αρχίζει μεταξύ τους άγριος αγώνας. Η παλιά βασίλισσα προσπαθεί να
σκοτώσει ή να διώξει τη νέα. Τελικά, οι νέες εργάτριες προστατεύουν τη βασίλισσα
τους και διώχνουν την παλιά, που την ακολουθούν οι παλιές μέλισσες σαν πιστοί
οπαδοί.  Η  διωγμένη  βασίλισσα σταματάει  συνήθως  σ’ ένα  κλαδί  δέντρου,  οπότε
μαζεύονται γύρω της και οι υπόλοιπες μέλισσες και σχηματίζουν ένα είδος τσαμπιού
σταφυλιού.  Εκεί  ξαναρχίζουν  το  έργο  τους,  εκτός  αν  κάποιος  μελισσοκόμος  τις
μαζέψει  και  τις  τοποθετήσει  σε  κυψέλη.  Έτσι  δημιουργείται  μια  νέα  κοινωνία
μελισσών, δηλαδή μια κυψέλη.
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1.2.5 Ο κηφήνας

1.2.5.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο  κηφήνας  είναι  η  αρσενική  μέλισσα,  που  κύριο  σκοπό  ύπαρξης  έχει  τη
γονιμοποίηση της βασίλισσας. Προέρχεται από αγονιμοποίητα αυγά της βασίλισσας,
τα οποία τοποθετεί στα μεγαλύτερα κελιά της κερήθρας που έχουν κατασκευάσει από
ένστικτο οι εργάτριες. 

Σε περιόδους αφθονίας της τροφής (π.χ.  την άνοιξη) οι υπόλοιπες μέλισσες
ανέχονται  τους  κηφήνες.  Όμως  σε  περιόδους  έλλειψης  τροφής  οι  μέλισσες
εξοντώνουν τους κηφήνες σαν άχρηστους,  διώχνοντάς τους κυριολεκτικά έξω από
την κυψέλη. 

Ο κηφήνας, παρά το εντυπωσιακό του μέγεθος, δεν διαθέτει κεντρί, αλλά ούτε
και  όργανα  συλλογής  γύρης  και  παραγωγής  κεριού.  Ίσως αυτό δικαιολογεί  ότι
εγκαταλείπει την ασφάλεια της κυψέλης μόνο για τη γονιμοποίηση της βασίλισσας.
Τρέφεται από τις αποθηκευμένες τροφές στην  κηρήθρα με την μικρή προβοσκίδα
που διαθέτει.

Κατά την επιθεώρηση ενός μελισσιού, ιδιαίτερα την άνοιξη, η παρουσία των
κηφήνων γίνεται αισθητή, κυρίως από το βούισμα που παράγουν.

1.2.5.2 Ο ρόλος του κηφήνα

Θα έλεγε κανείς ότι οι κηφήνες δεν χρειάζονται. Οι περισσότεροι νομίζουμε
ότι είναι τα πιο τεμπέλικα άτομα στην κυψέλη. Όμως αυτή δεν είναι όλη η αλήθεια.
Το  πείραμα του  Ντυφούρ δείχνει  πως κάποιο  σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι
κηφήνες  στην  κοινωνία  των  μελισσών.  Τι  έκανε,  λοιπόν,  ο  Ντυφούρ  για  να  το
διαπιστώσει αυτό; Πήρε δυο κυψέλες και στην πρώτη άφησε 6 χιλιάδες κηφήνες, ενώ
στη δεύτερη κυψέλη περιόρισε τον αριθμό σε 2 χιλιάδες κηφήνες. Ξέρετε ποιο ήταν
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το αποτέλεσμα; Η πρώτη κυψέλη έδωσε 27.900 κιλά μέλι ενώ η δεύτερη 27 κιλά.
Ίσως να είναι και σύμπτωση, όμως νέες έρευνες έδειξαν ότι οι κηφήνες ζεσταίνουν
τον  γόνο  αντικαθιστώντας  τις  εργάτριες  που  επωάζουν.  Ακόμα  διαμοιράζουν  το
νέκταρ στις εργάτριες συμβάλλοντας στην δημιουργία του μελιού. 

Παρόλο  που  οι  εργάτριες  αποδίδουν  περισσότερο  στην  εργασία  τους  όταν
υπάρχουν κηφήνες στην κυψέλη, νιώθοντας ότι οι βασίλισσα τους θα γονιμοποιηθεί,
μόλις  αρχίζει  να  κρυώνει  ο  καιρός,  κατά τον  μήνα  Νοέμβριο,  θεωρώντας  ότι  οι
κηφήνες  είναι  πλέον περιττά άτομα στην κυψέλη,  τους  πετάνε  έξω και  δεν  τους
επιτρέπουν  να  ξαναμπούν  μέσα.  Έχοντας  έτσι  κατά  κάποιο  τρόπο  άδοξο  τέλος
μαζεύονται πολλοί μαζί και παραμένουν έξω από την κυψέλη ακίνητοι. Τότε λέγεται
ότι έχουμε το περίφημο “κλάμα του κηφήνα”.

1.2.6 Η Εργάτρια μέλισσα

1.2.6.1 Γενικές πληροφορίες

Είναι  το  μικρότερο  σε  μέγεθος  άτομο  του  μελισσιού.  Έχει  κοντή  κοιλιά,
μακριά φτερά, μακριά προβοσκίδα και κεντρί. Έχει όργανα για να συλλέγει και να
μεταφέρει νερό, νέκταρ και γύρη, και αδένες που μεταξύ άλλων παράγουν βασιλικό
πολτό και κερί. Η εργάτρια είναι ατελές θηλυκό και έχει ατροφικό αναπαραγωγικό
σύστημα. Σε εποχές έντονης δραστηριότητας , άνοιξη και καλοκαίρι , ζει το πολύ 45
μέρες  ενώ  το  χειμώνα  μέχρι  και  6  μήνες.  Ουσιαστικά,  ασχολείται  με  όλες  τις
εργασίες του μελισσιού, γι’ αυτό και ονομάζεται εργάτρια.
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1.2.6.2 Ασχολίες της εργάτριας

Α. Εκτροφή γόνου 

Η εκτροφή του γόνου γίνεται από τις παραμάνες, κατά βάση νεαρές μέλισσες
5-13 ημερών. Οι παραμάνες ταΐζουν τον γόνο με μέλι, γύρη και βασιλικό πολτό, και
προσέχουν να διατηρήσουν σταθερή τη θερμοκρασία της κυψέλης (34οC - 35οC).
Για την περιποίηση μιας μόνο προνύμφης συμμετέχουν διαδοχικά πάνω από 2800
παραμάνες για περίπου 10 ώρες.

Β. Περιποίηση της βασίλισσας 

Η βασίλισσα του μελισσιού συνοδεύεται πάντοτε από ένα αριθμό εργατριών,
τις συνοδούς, οι οποίες έχουν ως αποστολή τους να την ταΐζουν, να την καθαρίζουν
και να μεταδώσουν σε όλο το μελίσσι τις χημικές ουσίες ή αλλιώς φερομόνες που
εκκρίνει. 

Γ. Καθαριότητα της κυψέλης 

Οι εργάτριες απομακρύνουν κάθε τι που θεωρούν ξένο για το μελίσσι , είτε
αυτό  είναι  άχρηστο  υλικό  είτε  παθογόνος  οργανισμός.  Ό,τι  δεν  μπορούν  να
απομακρύνουν  το  μουμιοποιούν  με  πρόπολη,  αποστειρώνοντας  το.  Οι  εργάτριες
επιχρίουν επίσης το εσωτερικό των κελιών με ελαιώδες επίχρισμα, που συλλέγουν
από την γύρη γνωστό ως  βάλσαμο γύρης.  Το επίχρισμα αυτό χρησιμεύει για την
αποστείρωση του εσωτερικού των κελιών και την προετοιμασία για την ωοτοκία της
βασίλισσας. Η καθαριότητα της κυψέλης είναι πολύ σημαντική για την επιβίωση του
μελισσιού.  Σε  χώρο  μικρότερο  του  ενός  κυβικού  μέτρου  συναθροίζονται  40.000
μέλισσες,  και  ο  αέρας  διατηρείται  το  ίδιο  καθαρός  όσο  έξω  από  την  κυψέλη.
Άλλωστε οι μέλισσες δεν αφήνουν ποτέ τα περιττώματά τους μέσα στην κυψέλη. 

Δ. Κτίσιμο κηρήθρων 

Οι κηρήθρες κατασκευάζονται  από κερί,  το οποίο παράγετε μόνο από τους
κηρογόνους  αδένες  της  εργάτριας,  και  είναι  αρχικά  ένα  διαυγές  υγρό  που
στερεοποιείται  αμέσως.  Κάθε  κηρήθρα  αποτελείται  από  πολυάριθμα  εξαγωνικά
διαμερίσματα  τα  κελιά,  τα  οποία  διακρίνονται  σε  εργατικά,  κηφηνοκελιά  και
βασιλικά κελιά. Το εξαγωνικό σχήμα των κελιών είναι το πιο εργονομικό για την
κατασκευή των κηρήθρων, αφού αξιοποιεί καλύτερα το χώρο και δίνει σταθερότητα
και αντοχή στην κηρήθρα. Λέγεται ότι κάθε κιλό κηρήθρας κρατά περίπου μέχρι και
22  κιλά  μέλι.  Η  κατασκευή  των  κηρήθρων  γίνεται  κατά  τμήματα  ,  από  ομάδες
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εργατριών που κρέμονται  σαν κρόσσια από κάποιο σταθερό σημείο.  Τα τμήματα
αυτά μεγαλώνουν με την πάροδο της εργασίας και τελικά ενώνονται μεταξύ τους σ’
ένα ομοιόμορφο σύνολο.

Ε. Ρύθμιση της θερμοκρασίας 

Οι μέλισσες είναι δραστήριες όταν η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 10 οC με
38 οC. Όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή, ομάδες εργατριών τοποθετημένες μέσα και
έξω από την είσοδο της κυψέλης κινούν τα φτερά τους και κατευθύνουν ένα ρεύμα
αέρα  από  έξω  προς  το  εσωτερικό  της  κυψέλης  και  ένα  άλλο  με  αντίστροφη
κατεύθυνση.  Ταυτόχρονα,  μια  άλλη  ομάδα  εργατριών  μεταφέρει  νερό  και  το
τοποθετεί  σε σταγόνες,  σε διάφορα σημεία του εσωτερικού της κυψέλης.  Με τον
αερισμό,  το  νερό  εξατμίζεται  και  προκαλείται  πτώση της  θερμοκρασίας.  Όταν  η
θερμοκρασία  είναι  χαμηλή,  οι  εργάτριες  σχηματίζουν  τη  μελισσόσφαιρα  ,  μια
συμπαγή στοιβάδα που αποτελείται από πολλές μέλισσες τοποθετημένες πυκνά η μία
δίπλα στην άλλη.

ΣΤ. Φρούρηση της εισόδου 

Η είσοδος  της  κυψέλης φρουρείται  από μικρό η  μεγάλο αριθμό εργατριών
ανάλογα με τον κίνδυνο που διατρέχει το μελίσσι. Ο εισβολέας αντιμετωπίζεται με
το κεντρί.  Όταν μια  εργάτρια κεντρίσει  ένα θηλαστικό,  το κεντριοφόρο σύστημα
αποσπάται από το σώμα της με αποτέλεσμα το θάνατό της. Μετά την απόσπαση του
κεντριού και για ένα περίπου λεπτό , η κύστη που περιέχει το δηλητήριο συσπάται
και διοχετεύει όλο το δηλητήριο στο σώμα του θύματος. Το κεντρί δεν μπορεί να
αποτραβηχτεί εύκολα  από  το  σώμα  του  θύματος  διότι  φέρει  άγκιστρα  που
εξυπηρετούν αυτό το σκοπό. Παράλληλα φερομόνες συναγερμού, που εκκρίνονται
από αδένες του κεντριού σημαδεύουν τον εισβολέα, μετατρέποντάς τον σε κινητό
στόχο για τις άλλες εργάτριες. Οι αντιδράσεις που προκαλούνται από το δηλητήριο
είναι αλλεργικής φύσης.

Ζ. Πτήσεις προσανατολισμού 

Η εργάτρια προτού αναλάβει καθήκοντα συλλέκτριας, βγαίνει από την κυψέλη
και κάνει ορισμένες πτήσεις , για να αποτυπώσει στη μνήμη της τη μορφή , το χρώμα
,τη θέση της κατοικίας της καθώς και τα χαρακτηριστικά σημάδια στη γύρω περιοχή.
Οι πτήσεις αυτές γίνονται ομαδικά. 

Ερευνητική εργασία: Η μελισσοκομία στην Ηρακλειά (Παρελθόν, παρόν και μέλλον) 17 από 62



Η. Συλλογή τροφής 

Στην ηλικία των τριών περίπου εβδομάδων η εργάτρια γίνεται συλλέκτρια και
συλλέγει νέκταρ, γύρη, νερό και πρόπολη. Οι επισκέψεις στα διάφορα είδη φυτών
γίνονται συγκεκριμένη ώρα της ημέρας , την ώρα που το κάθε φυτό εκκρίνει νέκταρ
ή δίνει γύρη. Η συλλέκτρια χρησιμοποιεί τη θέση του ήλιου ως οδηγό. Τυπώνει στη
μνήμη της την προβολή της γωνίας που σχηματίζεται από τα σημεία θέση του ήλιου,
κυψέλης και τοποθεσίας τροφής. Χρησιμοποιώντας αυτή τη γωνία, επιστρέφει στην
κατοικία της χωρίς περιπλανήσεις. Σε μέρες με μερική συννεφιά, ακόμα κι αν δεν
φαίνεται ο ήλιος, οι μέλισσες βρίσκουν την ακριβή του θέση από το διαθλώμενο φως.
Σε μέρες δε, με ολική συννεφιά, και πάλι οι μέλισσες προσανατολίζονται με τον ήλιο,
γιατί βλέπουν το υπεριώδες φως που διαπερνά τα σύννεφα. Οι συλλέκτριες κάνουν
μακρινά  ταξίδια  ακόμα  και  όταν  υπάρχει  τροφή  σε  κοντινές  αποστάσεις,  αν  η
ανθοφορία που βρίσκεται μακριά είναι πιο ελκυστική. Έτσι αυξάνουν τη δυνατότητα
συλλογής από μεγαλύτερη ποικιλία λουλουδιών, και επιτρέπουν στο μελίσσι να κάνει
πλουσιότερη τη σύνθεση των τροφών που συλλέγει. Σε περιόδους που η ανθοφορία
είναι μειωμένη, παρατηρείται συχνά, μια εργάτρια να συγκρούεται με μια ξένη που
εισέρχεται στην περιοχή της, με σκοπό να την παρεμποδίσει να συλλέξει. 

1.3 Επικοινωνία μεταξύ των μελισσών

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία μιας κοινωνίας είναι η
επικοινωνία  μεταξύ  των  μελών  της.  Η  επικοινωνία  μεταξύ  των  μελισσών
επιτυγχάνεται με διάφορα ερεθίσματα. Οι μέλισσες  ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω
χημικών  ουσιών  (φερομόνες)  και  μέσω  κινήσεων  του  σώματός  τους  (χοροί).
Γνωρίζουμε  ότι  μπορούν  να  αντιληφθούν  μυρωδιές  λουλουδιών,  από  χιλιόμετρα
μακριά, και να ενημερώσουν άλλες μέλισσες για την ποιότητα της τροφής.

H  βασίλισσα  είναι  αυτή  που  διευθύνει  το  μελίσσι.  Η  παρουσία  της  είναι
διαρκώς αισθητή μέσα στη κυψέλη, χάρη στην κυκλοφορία της βασιλικής ουσίας με
την οποία κρατά σε συνοχή το μελίσσι, διατηρεί τη χαρακτηριστική οργάνωσή του
και ρυθμίζει τη λειτουργία του. Την μετάδοση της βασιλικής ουσίας αναλαμβάνουν
οι εργάτριες συνοδοί της βασίλισσας μέσω της τροφάλλαξης. 

1.3.1 Φερομόνες
Οι φερομόνες είναι χημικές ουσίες που εκκρίνουν η βασίλισσα, οι εργάτριες,

οι  κηφήνες  αλλά  και  ο  γόνος.  Ανάλογα  με  τη  χημική  ουσία  που  εκκρίνεται  ,
παρατηρείται και η αντίστοιχη συμπεριφορά από το μελίσσι. 

Η βασίλισσα μέσω των φερομονών ενημερώνει τις εργάτριες να αναστείλουν
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  την  κατασκευή βασιλικών κελιών και  να σταματήσει  η ανάπτυξη των ωοθηκών
τους.  Τις  προτρέπει  να  συλλέξουν   τροφή και  προσελκύει  τους  κηφήνες  για  την
αναπαραγωγή. 

1. Η Βασίλισσα, με τις εργάτριες μέλισσες  περιμένουν να παραλάβουν
τις φερομόνες.

2. Εργάτρια μέλισσα με φερομόνες της βασίλισσας επάνω της .
3. Εργάτριες μέλισσες διανέμουν τις φερομόνες η μία στην άλλη μέσω

επαφής.
4. Οι  Φερομόνες  της  βασίλισσας  σύντομα  θα  μεταφερθούν  στο

εσωτερικό της  κυψέλης  όντας  πάνω  στο  σώμα  των  εργατριών
μελισσών.

Οι εργάτριες μέλισσες παράγουν φερομόνες επιθετικότητας και συναγερμού,
όπως και φερομόνες προσανατολισμού. 

Οι φερομόνες των κηφήνων είναι ελκυστικές προς άλλους κηφήνες, γεγονός
που  τους  βοηθά  να  συγκεντρώνονται  σε  συγκεκριμένες  περιοχές,  τις  λεγόμενες
«περιοχές συγκέντρωσης κηφήνων», κατά την περίοδο του ζευγαρώματος.

Οι φερομόνες που εκκρίνονται από τον εργατικό κυρίως γόνο, διεγείρουν την
τάση συλλογής τροφών στις εργάτριες μέλισσες και αναστέλλουν την ανάπτυξη των
ωοθηκών τους. Μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει γόνος στο μελίσσι και έχει
χαθεί η βασίλισσα, οι εργάτριες μέλισσες μπαίνουν στη διαδικασία να ωοτοκήσουν.
Τέλος,  η  φερομόνη  “θερμότητας”  που  παράγεται  από  το  γόνο,  προσελκύει  τις
παραμάνες μέλισσες στην γονοφωλιά, για να τον θρέψουν και να τον ζεστάνουν.
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1.3.2 Χοροί

Εκτός  από  τις  φερομόνες  οι  μέλισσες  επικοινωνούν  χορεύοντας.  Έχουν
παρατηρηθεί δύο βασικοί χοροί , ο κυκλικός χορός και ο μικτός χορός ή χορός της
παλλόμενης κοιλιάς. Οι χοροί αυτοί δηλώνουν κατά βάση την απόσταση της τροφής
από την κυψέλη.  Αποτελούν την πιο εξελιγμένη μορφή επικοινωνίας  μεταξύ των
ατόμων ενός μελισσιού. 

Ο κυκλικός χορός δεν δίνει πληροφορίες για την ακριβή θέση της πηγής της
τροφής.  Δηλώνει  απλά  την  ύπαρξη  τροφής  σε  μικρή  απόσταση  και  σε  ακτίνα
μικρότερη των 15 μέτρων από τη φωλιά.

Η συλλέκτρια μέλισσα, αφού έχει κάνει μερικά επιτυχημένα ταξίδια συλλογής,
επιστρέφοντας στην φωλιά προσφέρει λίγο από το περιεχόμενο του προλόβου της σε
άλλες  μέλισσες  και  αρχίζει  να  διαγράφει  μικρούς  κύκλους.  Η φορά των  κύκλων
αλλάζει κάθε φορά που ολοκληρώνει μία περιστροφή. Οι υπόλοιπες μέλισσες την
ακολουθούν  αγγίζοντάς  την,  έως  ότου  αποφασίσουν  να  βγουν  και  αυτές  προς
συλλογή.
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Ο  μικτός  χορός  ή  χορός  της  παλλόμενης  κοιλιάς  δίνει  περισσότερες
πληροφορίες για τη θέση που βρίσκεται η τροφή και εκτελείται όταν η απόσταση της
τροφής είναι μεγαλύτερη των 100 μέτρων. Ο κυκλικός χορός μετατρέπεται σταδιακά
σε μικτό καθώς η απόσταση μεταξύ τροφής και φωλιάς μεγαλώνει.

Κατά  τον  μικτό  χορό  η  μέλισσα  διανύει  μία  μικρή  ευθύγραμμη  πορεία,
κουνώντας έντονα την κοιλιά της και παράγοντας ήχους. Στο τέλος της ευθύγραμμης
πορείας,  γυρίζει,  διαγράφοντας  ένα  ημικύκλιο  και  επιστρέφει  στο  σημείο  που
ξεκίνησε.

Εκτελεί τις ίδιες κινήσεις σχηματίζοντας ημικύκλιο μία φορά προς τα δεξιά και
μία προς  τα  αριστερά (εναλλάξ).  Συχνά σταματά και  προσφέρει  λίγη  τροφή στις
μέλισσες που την ακολουθούν.

Τις “φιγούρες” του χορού μέσα στην σκοτεινή κυψέλη, οι άλλες μέλισσες τις
αντιλαμβάνονται με την αφή, καθώς την ακολουθούν στο χορό της, ενώ τους ήχους
που συνοδεύουν τις κινήσεις, τις αντιλαμβάνονται ως δονήσεις πάνω στην κηρήθρα.
Συμπλήρωμα  του  μηνύματος  αποτελεί  η  οσμή  του  νέκταρος  ή  της  γύρης  που  η
“χορεύτρια” μέλισσα μεταφέρει.
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1.3.3 Τροφάλλαξη

Τροφάλλαξη ονομάζεται η μεταφορά τροφής ή άλλων υγρών μεταξύ μελών
μίας αποικίας από στόμα σε στόμα ή από τον πρωκτό στο στόμα.   Ο όρος εισήχθη
από τον  εντομολόγο  William Morton  Wheeler  το  1918.  Η τροφάλλαξη  αποτελεί
επίσης,  ένα  τρόπο  επικοινωνίας  για  τις  μέλισσες.  Ανταλλάσσοντας την  τροφή
μεταφέρουν  πολύτιμες  πληροφορίες  για  την  ποιότητά  της,  και  αυξάνουν  τον
ανταγωνισμό στη συλλογή της τροφής (γύρης). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
2.1 Η Ιστορία της μελισσοκομίας στην Ηρακλειά (Παρελθόν)

2.2.1 Οι μέλισσες ανεξάρτητες στη φύση κοφίνια κτλ

Η σμηνουργία  γινόταν  Απρίλη  με  Μάη  και  τότε  έβγαζαν  συμπέρασμα αν  το
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Εικόνα 12: Πήλινη κυψέλη 



μελίσσι είναι δυνατό. Για να σμηνουργήσει το μελίσσι έπρεπε να κάνει βασίλισσα.
Το σμήνος πήγαινε και καθόταν σε ένα κλαδί και η κυψέλη είχε σχήμα τσαμπιού.

2.2.2 Οι πρώτοι μελισσοκόμοι

Στο χωριό Παναγιά, από τους  πιο παλιούς μελισσοκόμους ήταν ο Θεοφάνης
Ιωάννης Γαβαλάς (1859-1942).Στην εποχή του χρησιμοποιούσε  τις πήλινες κυψέλες.
Την τέχνη του μελισσοκόμου δίδαξε στους γιούς του Θεόδωρο και Δημήτρη Γαβαλά
και εκείνοι με την σειρά τους δίδαξαν στους γιούς τους. 

Σήμερα ο Θεοφάνης  Θεόδ. Γαβαλάς  (1928- ) και Θεοφάνης Δημ. Γαβαλάς
(1941-  )  είναι  επίσης  μελισσοκόμοι  καθώς  και  ο  γιος  του  τελευταίου  Δημήτρης
(1979- ). 

Παλιός μελισσοκόμος επίσης ήταν ο Αναστάσης Β. Γαβαλάς και ακολούθησε
όχι τόσο συστηματικά ο γιός του Βασίλειος Γαβαλάς (1895-1978). Στο χωριό Άγιος
Γεώργιος μελισσοκόμοι ήταν ο Πέτρος Στεφανίδης (1923- ) η Ειρήνη Στεφανίδου
(Αβέρενα) (1869-1948) και ο Γεώργιος ΕΜ. Δανέζης (Γεωργαντί, 1911-2000).

Στο χωριό Άγιος Αθανάσιος μελισσοκόμος ήταν ο Χρίστος Κανάκης (1876-
1957) και ακολούθησαν οι γιοί του Νικόλαος (Νικολάκη 1910-2003) και Αντώνιος
(Αντώνιος 1916-2006).

Μετά  το  1945  βγήκαν  οι  ξύλινες  Ευρωπαϊκές  κυψέλες.  Την  χρήση  των
Ευρωπαϊκών  κυψελών  ήρθε  και  δίδαξε  ο  Ηλίας  Συμιδαλάς  (1915-2005)  από  τα
Θολάρια  Αμοργού.  Μετά  το  1960  έφερε  μελίσσια  ο  Γρηγόρης  Θεοδ.  Συνοδινός
(1926- ), ο Αντώνης Νικολ. Γαβαλάς (1917- ) , έγιναν μελισσοκόμοι ο Νικήτας Θεοφ.
Χιωτίνης (1921- 1976) και ο Χρήστος Ιωαν. Δενδρινός (Χρηστάριο 1926-2006).

2.2.3 Οι πρώτες  οργανωμένες κοινωνίες μελισσών

Οι μέλισσες έχουν την τάση να δημιουργούν φωλιές και να παραμένουν μέσα
σε τρύπες, σε κουφάλες δέντρων κλπ. Αυτό οδήγησε τον άνθρωπο στη σκέψη ότι
είναι δυνατό να τις συλλάβει και να τις βάλει να ζήσουν μέσα σε κάποιο κουτί, που
να μοιάζει με κουφάλα δέντρου ή με τρύπα σε βράχο, προκειμένου να παράγουν μέλι
γι' αυτόν. Έτσι άρχισε σιγά - σιγά ο άνθρωπος να ασχολείται με τη μελισσοκομία. 

Στην Ηρακλειά, τα μελίσσια ήταν έξω στα χωράφια γιατί δεν υπήρχαν οι κυψέλες
που  υπάρχουν  τώρα.  Είχανε κιούπια  πήλινα  τα  οποία  δεν  μπορούσαν   να
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επιθεωρήσουν γιατί είχαν μικρό στόμια και δεν χωρούσε το χέρι να φτάσει μέχρι τον
πάτο του δοχείου. Μπορούσαν να δουν μόνο την εξωτερική «πίτα». 

Χρειαζόταν να γίνεται συχνά επιθεώρηση στα μελίσσια και να τα προμηθεύουν
με τροφή. Παλαιότερα όμως δεν ξέρανε. Δεν υπήρχαν σκευάσματα του εμπορίου,
ούτε βιβλιογραφία και για τον λόγο αυτό ενεργούσαν εμπειρικά.

Παλαιότερα τις κυψέλες με το μέλι τις κουβαλούσαν με το γάιδαρο. Φοβούνταν
το μάτι και έκρυβαν τους τενεκέδες για να φαίνεται σαν να κουβαλούσαν κλαδιά. Το
μέλι  για  να  το  πάρουν  έπλαθαν  τις  κυψέλες  ενώ  κάποιοι  άλλοι  «χάλαγαν»  τα
σφραγίσματα του μελιού και αυτό έπεφτε. Παλαιότερα είχαν μεγαλύτερη παραγωγή
κεριού. Ένα μέρος από αυτό το κερί το βράζανε, μετά το  άφηναν να κρυώσει και
αυτό επέπλεε. Αυτό που έμενε από κάτω ήταν το έψιμο.

Ερευνητική εργασία: Η μελισσοκομία στην Ηρακλειά (Παρελθόν, παρόν και μέλλον) 25 από 62

Εικόνα 14: Πήλινο κιούπι-κυψέλη



2.2.4 Παλιές τεχνικές τρύγου

Οι πρώτοι κάτοικοι της Ηρακλειάς που ασχολήθηκαν με την μελισσοκομία δεν
διέθεταν ηλεκτρικά μαχαίρια απολεπισμού. Το Ηλεκτρικό ρεύμα ήρθε στο νησί το
1983. Για  να  απομακρύνουν  λοιπόν  το  κερί  από τα  σφραγισμένα  πλαίσια
χρησιμοποιούσαν  κουβάδες  με  ζεστό  νερό  όπου  βουτούσαν  τα  μαχαίρια
απολεπισμού. 

Για  να απομακρύνουν  το  κερί  από τις  πήλινες  κυψέλες  χρησιμοποιούσαν  τον
κεροκόπτη. Πρόκειται για ένα παλιό εργαλείο το οποίο ξεκολλούσε τις κηρήθρες απ’
το κιούπι. Στις πήλινες κυψέλες οι μέλισσες κολλούσαν την κηρύθρα στο πάνω μέρος
της κυψέλης και άφηναν ένα κενό από κάτω για να μπαινοβγαίνουν.

2.2 Λαϊκή Παράδοση

«Του και από γλώσσης μέλιτος γλυκίων ρέεν αύδη»
Αυτά είναι λόγια του Όμηρου από την Ιλιάδα, που τα λέει για το Νέστορα «με

τη γλυκιά τη γλώσσα», που «κι απ’ το μέλι του ‘χυνε φωνή πιο ζαχαρένια». Η φράση
λέγεται για  ανθρώπους γλυκομίλητους και καλούς.

«Ο άνθρωπος είναι ον κοινωνικό περισσότερο και από κάθε μέλισσα κι από κάθε 
ζώο που ζει κατά ομάδες.» 

Αριστοτέλης (384 π.Χ. – 322 π.Χ.)

Παλαιότερα  στην  Ηρακλειά τις  κυψέλες  με  το  μέλι  τις  κουβαλούσαν  με  το
γάιδαρο σκεπασμένες με κλαδιά. Φοβούνταν το μάτι και έκρυβαν τους τενεκέδες για
να φαίνεται σαν να κουβαλούν κάτι άλλο.

2.2.1 Παραδοσιακές Συνταγές με μέλι

Το μέλι εντάχθηκε από πολύ παλιά στη διατροφή των Ηρακλειωτών καθώς η 
ζάχαρη θεωρείτο λαθραίο προϊόν.
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2.2.1.1 Παστέλι

Παραδοσιακό γλυκό που σερβίρετε σε γάμους.

Υλικά:

• 1 κιλό θυμαρίσιο μέλι Ηρακλειάς

• 1 ½ κιλό σησάμι

• 2 κουταλιές ζάχαρι

Εκτέλεση:

Βάζουμε  τη  ζάχαρη  με  το  μέλι  να  βράσουν.  Μόλις  το  μείγμα  φουσκώσει
προσθέτουμε  το  σησάμι  και  ανακατεύουμε  με  ξύλινη  κουτάλα.  Στη  συνέχεια
βρέχουμε  ένα  ξύλο  με  τσικουδιά  ή  νερό.  Στρώνουμε  πάνω  το  μείγμα  με  την
πιταριδού ανάλογα με το μέγεθος που θέλουμε να το φτιάξουμε. Μόλις κρυώσει το
τετραγωνίζουμε και το τοποθετούμε σε φύλλα λεμονιάς.

2.2.1.2 Ξεροτήγανα

Παραδοσιακό γλυκό που σερβίρετε σε γάμους και πανηγύρια.
Υλικά για τη ζύμη:

• 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 1 κούπα ελαιόλαδο

• 1 πρέζα αλάτι

• Νερό όσο πάρει

• Μέλι και καβουρδισμένο σησάμι

Υλικά για το σιρόπι:

• 500 γραμ. μέλι

• 200 γραμ. ζάχαρη
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Εκτέλεση:

Βάζουμε το αλεύρι σε μια λεκάνη και κάνουμε στη μέση ένα λάκκο Ρίχνουμε
μέσα στο λάκκο το λάδι, το αλάτι και μια κούπα ζεστό νερό. Ανακατεύουμε όλα τα
υλικά μαζί και προσθέτουμε σιγά σιγά το νερό. Φτιάχνουμε μια μαλακή ζύμη και
παίρνουμε κομμάτια κομμάτια και ανοίγουμε φύλλο. Στη συνέχεια κόβουμε το φύλλο
σε  λωρίδες  2  cm  περίπου  και  φτιάχνουμε  κυκλικά  σχήματα.  Ζεσταίνουμε  μια
κατσαρόλα με λάδι και ρίχνουμε ένα ένα τα ξεροτήγανα μέχρι να ροδίσουν. Βάζω σε
μια  κατσαρόλα  τα  υλικά  για  το  σιρόπι  και  τα  αφήνουμε  για  λίγο  να  βράσουν.
Τοποθετούμε τα ξεροτήγανα σε μια πιατέλα και τα περιλούζουμε με το σιρόπι και
από πάνω βάζουμε ψιλοκομμένο σησάμι. 

2.2.2 Ευεργετικές ιδιότητες μελιού (Γιατροσόφια)

Το μέλι  επιδρά θετικά στη καρδιά και στο ήπαρ. Η αντιβακτηριακή δράση του
μελιού  είναι  μία  βιολογική  ιδιότητα  που  δεν  αμφισβητείται.  Στην  Ηρακλειά  το
χρησιμοποιούσαν και για φαρμακευτικούς λόγους, επούλωση πληγών αλλα και για
την αντιμετώπιση του αδιάθονα (καλόγηρου).   

2.2.2.1 Αντιμετώπιση “αδιάθονα”

Όταν κάποιος έβγαζε σπυρί που λέγεται αδιάθονας (καλόγηρος), κοπάνιζαν 
σησάμι, το ανακάτευαν με ζάχαρη και μέλι και έφτιαχναν ένα μείγμα. Αυτό το μείγμα
το έβαζαν πάνω στο σπυρί για να ανοίξει. Όταν άνοιγε του έβαζαν πάνω στην πληγή 
το βότανο που ονόμαζαν δίσκιαμο κι αυτό καθάριζε την πληγή και έκλεινε. 

Ερευνητική εργασία: Η μελισσοκομία στην Ηρακλειά (Παρελθόν, παρόν και μέλλον) 28 από 62

Εικόνα 16: Ξεροτήγανα



2.2.2.2 Πόνος του αυτιού

Χρησιμοποιούσαν  το  κηροπάνι.  Δηλαδή  έκοβαν  δύο  άσπρα  πανιά  σε  σχήμα
τετράγωνο και  τα  βουτούσαν  μέσα σε  λιωμένο κερί  και  το  άφηναν  να  παγώσει.
Έπειτα το τύλιγαν σε σχήμα χωνιού. Το μέρος του χωνιού που έμπαινε στο αυτί το
έκοβαν με ψαλίδι για να έχουν τρύπα. Ύστερα άναβαν το κηροπάνι που καιγόταν
σιγά  σιγά  και  ο  καπνός  έμπαινε  στο  αυτί.  Το  κηροπάνι  το  αφαιρούσαν  όταν  ο
άρρωστος δε δεχόταν την φλόγα και άναβαν το δεύτερο κηροπάνι. 

2.2.2.3 Αμοιβάδες

Παίρνεις σπόρο από κολοκύθια, τον κοπανάς στο πέτρινο γουδί και το 
ανακατεύεις με μέλι και έπειτα το τρως.

2.2.2.4 Εγκαύματα

Βρίσκουμε αλιγαριά, βγάζουμε τη φλούδα, τη βάζουμε σε ένα μπρίκι και τη 
βράζουμε με λάδι, κερί και δύο σπυριά μαστίχα.  Έπειτα σε καθαρό δοχείο με 
καθαρό νερό βάζουμε το μείγμα και το δουλεύουμε με το χέρι. Το μείγμα το 
αλλάζουμε εφτά νερά. Έτσι έχουμε την “καψαλοιφή” που την βάζουμε πάνω στο 
έγκαυμα   

2.2.2.5 Ψωροφύτης (πολλά σπιθούρια)

Βρίσκουμε κατράμι και το βράζουμε σε καθαρό δοχείο έπειτα το βάζουμε σε 
άλλο καθαρό δοχείο και το πλένουμε έπτα φορές. Μετά βάζουμε λάδι και κερί τα 
ανακατεύουμε και φτιάχνουμε αλοιφή, και τη φυλάμε σε ένα δοχείο. 

2.2.2.6 Αμυγδαλές

Μια κουταλιά μέλι την ημέρα και γαργάρες με θάλασσα ή ανακατεύεις σε ένα 
ποτήρι γάλα μία κουταλιά μέλι και το πίνεις.  
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3.1 Η μελισσοκομία σήμερα

3.1.1 Οι σύγχρονοι μελισσοκόμοι
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Σήμερα  με  τη  μελισσοκομία  ασχολούνται  οι:  Θεοφάνης  Θεοδ.  Γαβαλάς,
Θεοφάνης Δημ. Γαβαλάς , ο Δημήτριος Θεοφ. Γαβαλάς , Ευάγγελος Γεωρ. Γαβαλάς ,
ο Στέφανος Ευστρ. Καλαποθαράκος, Αντώνιος Εμμαν. Βλαβιανού.   Ευάγγελος Ιωαν.
Γαβαλάς , ο Ευάγγελος Δημ. Κωβαίος  και  ο Γεώργιος Αντ. Γαβαλάς.
 
3.1.2 Στατιστικά στοιχεία

Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στους μελισσοκόμους τους νησιού 
καταλήξαμε στα ακόλουθα στοιχεία:

Η Ηλικία όσων ασχολούνται με τη μελισσοκομία είναι από 30 χρονών  και πάνω. 

Όσοι είναι πάνω από 50 χρονών τελείωσαν το δημοτικό και οι υπόλοιποι είναι 
απόφοιτοι Λυκείου.
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Οι λόγοι που τους οδήγησαν να ασχοληθούν με τη μελισσοκομία είναι για τους 
περισσότερους η οικογενειακή παράδοση.

Το 60% είναι επαγγελματίες και ανήκουν στο μελισσοκομικό συνεταιρισμό Νάξου

Το 60% έχει παρακολουθήσει σεμινάριο που διεξήχθη στη Νάξο με θέμα γενικές 
πληροφορίες περί μελισσοκομίας.
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Παρατηρήσαμε ότι όλοι παίρνουν χρήσιμες πληροφορίες από βιβλία σχετικά με τη
μελισσοκομία  και  σχεδόν  όλοι  βασίζονται  στη  γνώση  των  προγόνων  τους.  Οι
νεώτεροι  εμπιστεύονται  το  διαδίκτυο  και  είναι  συνδρομητές  σε  μελισσοκομικά
περιοδικά. 

To 60% είναι νέοι μελισσοκόμοι και το 40% παλιοί.

To 20% παράγει πιστοποιημένο βιολογικό μέλι.  
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Οι καταγεγραμμένες κυψέλες είναι 157

Το 80% έχει νότιο προσανατολισμό

 Μόνο το 20% έχει μεταφέρει το μελισσοκομείο του και η μεταφορά έγινε το 
καλοκαίρι.
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Σχεδόν όλοι ελέγχουν εβδομαδιαίως τις κυψέλες τους ανάλογα βέβαια με την εποχή 
και τις ανάγκες του μελισσοκομείου.

 

Η πιο κοινή ασθένεια που αντιμετωπίζουν οι μελισσοκόμοι στην Ηρακλειά είναι η 
βαρρόα 

To 40% δήλωσε ότι υπήρξε αύξηση στην παραγωγή μελιού. Λόγω λειψυδρίας η 
ποσότητα παραγόμενου μελιού είναι μικρή.
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Το 40% επιθυμεί να εντάξει νέες τεχνολογίες στην παραγωγή μελιού αλλά δεν έχει 
την ανάλογη τεχνογνωσία.

3.2 Παραγωγή μελιού

Όλα ξεκινούν σε ένα χωράφι, όπου εργάτριες μέλισσες ρουφούν νέκταρ από
άνθη  φυτών  όπως  το  θυμάρι.  Το  αποθηκεύουν  στον  μελόσακο  τους,  έπειτα
επιστρέφουν στην κυψέλη τους, όπου άλλες εργάτριες μέλισσες το βγάζουν έξω και
το  επεξεργάζονται,  διασπώντας  τα  σύνθετα  σάκχαρα  του  νέκταρ  σε  δύο  απλά
σάκχαρα που λέγονται γλυκόζη και φρουκτόζη. 

Οι μέλισσες στη συνέχεια αποθηκεύουν το νέκταρ στα κελιά από τις κερήθρες
που  έχουν  κατασκευάσει.  Το  αερίζουν  με  τα  φτερά  τους,  μέχρι  το  μεγαλύτερο
ποσοστό υγρασίας να εξατμιστεί στο ζεστό αέρα της κυψέλης.

Αυτό που μένει  είναι  παχύρρευστο και  κολλώδες  μέλι.  Οι  μέλισσες  έπειτα
σφραγίζουν κάθε κελί γεμάτο με μέλι με φυσικό κερί μέλισσας. 

Εδώ είναι που επεμβαίνει ο μελισσοκόμος... 

3.2.1 Ειδικά Εργαλεία – Εξοπλισμός

Α. Η κυψέλη

Η  κυψέλη  είναι  το  σπίτι  της  μέλισσας.
Πρόκειται  για  έναν  ξύλινο  κύβο,  ο  οποίος
αποτελείται  από  το  καπάκι,  τα  πατώματα,  τον
πάτο καθώς  και τα πλαίσια. Το καπάκι θα πρέπει
να  έχει  τρύπες  καλυμμένες  με  σήτα,  ώστε  να
αερίζεται  σωστά  η  κυψέλη.  Τα  πατώματα  είναι
ξύλινα κουτιά, τα οποία στηρίζουν τα πλαίσια. Τα
πλαίσια,  είναι  ο  χώρος  στον  οποίο  οι  μέλισσες
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γεννάνε αυγά και χτίζουν τα εξάγωνα στα οποία αποθηκεύουν το μέλι. Και τέλος ο
πάτος, είναι το κάτω μέρος της κυψέλης. Στηρίζει την κυψέλης και είναι ο τόπος που
μαζεύονται οι ακαθαρσίες των μελισσών. 

Β. Μελισσοκομική στολή

Η μελισσοκομική στολή έχει σκοπό την προστασία του μελισσοκόμου από τα
τσιμπήματα των μελισσών. Η στολή αποτελείται από τα γάντια,  το καπέλο με τη
σήτα και την ολόσωμη φόρμα. Το χρώμα της στολής είναι συνήθως άσπρο.

Γ. Ξέστρο

Το  ξέστρο  είναι  ένα  μεταλλικό
πολυεργαλείο. Μας βοηθάει να ανοίγουμε την
κυψέλη και  να βγάζουμε τα πλαίσια από αυτήν.
H προεξοχή που έχει στη βάση του είναι ειδικά
σχεδιασμένη  για  να  σηκώνουμε  τα  πλαίσια
πανεύκολα.  Επίσης το  ξέστρο χρησιμεύει  για
μικροξυλουργικές εργασίες πάνω στην κυψέλη.
Μερικά  έχουν  ενσωματωμένα σφυράκια  και
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άλλα έχουν  συνήθως μια οπή, σαν  αυτή του σκεπαρνιού, ωστε να ξεκαρφώνουμε
ανεπιθύμητες πρόκες απο την κυψέλη. 

Χωρίς το ξέστρο αυτές οι εργασίες δεν θα γίνονταν εύκολα γιατί οι μέλισσες
κολλάνε τα διάφορα ξύλινα μέρη με πρόπολη.

Δ. Ο μελιτοεξαγωγέας

Είναι  ένα μηχάνημα,  το οποίο βασίζεται  στην αρχή της φυγοκέντρισης και
βγάζει  το  μέλι  από  τα  πλαίσια.  Αποτελείται  από  ένα  κυλινδρικό  καζάνι  και  ένα
κεντρικό άξονα πάνω στον οποίο τοποθετείται μια βάση για τα πλαίσια. Τα πλαίσια
περιστρέφονται  και  το  μέλι  βγαίνει  και  κυλάει  στα  τοιχώματα.  Υπάρχει  σε
χειροκίνητη μορφή και σε ηλεκτροκίνητη ή συνδυασμός και των δύο.

Ε. Καπνιστήρι ή κάπνιστρο

Θεωρείται ένα από τα πιο απαραίτητα εργαλεία για τον μελισσοκόμο, καθώς
με τον καπνό του ηρεμεί ή έστω ζαλίζει τις μέλισσες με αποτέλεσμα να μην δέχεται ο
μελισσοκόμος πόλλά τσιμπήματα. Ο καπνός που παράγει πρέπει να είναι  πυκνός και
προπάντων κρύος. Καύσιμη ύλη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πευκοβελόνες οι
οποίες κάνουν καλή δουλειά. 

Στο παρελθόν τα καπνιστήρια ήταν πήλινα με τρύπες από πάνω και το υλικό

Ερευνητική εργασία: Η μελισσοκομία στην Ηρακλειά (Παρελθόν, παρόν και μέλλον) 38 από 62

Εικόνα 38: Εσωτερικό μελιτοεξαγωγέα

Εικόνα 37: Μελιτοεξαγωγέας



που χρησιμοποιούσαν ήταν κοπριά
Έρευνες  έχουν  δείξει  πως  οι  υπερβολική  χρήση  καπνού  ευθύνεται  για  την

αλλοίωση της γεύσης του μελιού.

ΣΤ. Βούρτσα τρύγου

Βοηθάει  στην  απομάκρυνση  των  μελισσών  από  τα  πλαίσια  κατά  την
διαδικασία του τρύγου. Καλό είναι η βούρτσα τρύγου να είναι από μεγάλη φυσική
τρίχα.
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3.2.2 Εργασίες στη διάρκεια του έτους

Κατά της  διάρκεια του έτους ο μελισσοκόμος θα πρέπει να επισκέπτεται συχνά το
μελισσοκομείο.  Ένας προληπτικός  έλεγχος  για  τυχόν αρρώστιες  και  καταστροφές
στις  κυψέλες  είναι  πάντα απαραίτητος.  Οι  μέλισσες  χρειάζονται  φροντίδα και  θα
πρέπει ο μελισσοκόμος να μεριμνά για την καθαριότητα των κυψελών. 

Μία ακόμα σημαντική εργασία είναι η μετακίνηση των κυψελών σε μέρος με
μεγαλύτερη ανθοφορία. Τέλος, η συλλογή του μελιού, ο λεγόμενος τρύγος ,είναι η
ανταμοιβή του μελισσοκόμου και γίνεται συνήθως κάθε καλοκαίρι. 

3.2.2.1 Τρύγος

Την ημέρα του τρύγου θα πρέπει να προσέξουμε να επικρατούν καλές καιρικές
συνθήκες και οι μέλισσες να μην είναι επιθετικές. Οι κινήσεις μας θα πρέπει να είναι
σίγουρες  αλλά και  γρήγορες.  Προληπτικά  μπορούμε  να ψεκάσουμε  με  καπνό τις
μέλισσες ώστε να τις κρατήσουμε ήρεμες όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πως
ο καπνός επηρεάζει την ποιότητα του μελιού.  
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Αρχικά, ανοίγουμε την κυψέλη χρησιμοποιώντας το ξέστρο και παίρνουμε τα
πλαίσια  με  το  σφραγισμένο  μέλι.  Επιλέγουμε  τα  πλαίσια  που  έχουν  σφραγιστεί
τουλάχιστον κατά τα  τρία τέταρτα της επιφάνειας τους ώστε να εξασφαλίσουμε ότι
το μέλι που περιέχουν είναι ασφαλές και ώριμο.  Για να απομακρύνουμε τις μέλισσες
από  τα  πλαίσια  τα  τινάζουμε  πάνω  από  την  κυψέλη  και  με  την  βοήθεια  της
μελισσοκομικής βούρτσας απομακρύνουμε τις μέλισσες που δεν έπεσαν. 
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Στη συνέχεια, τοποθετούμε τα πλαίσια με το μέλι σε ένα πάτωμα, στο οποίο να
μην έχουν πρόσβαση οι μέλισσες ώστε να αποφευχθεί κάποια λεηλασία. 

Επόμενο βήμα είναι  να απολεπίσουμε  τα  πλαίσια,  ώστε  το  μέλι  να φεύγει
εύκολα, με την βοήθεια του κάδου απολεπισμού, του μαχαιριού απολεπισμού και του
μελισσοκομικού πιρουνιού. 

Αφού  τα  απολεπίσουμε,  τα  βάζουμε  στο  μελιτοεξαγωγέα  και  εκεί  με  την
βοήθεια της φυγόκεντρου το μέλι βγαίνει από τα πλαίσια. Μετά, βάζουμε το μέλι στο
δοχείο ωρίμανσης για 24 περίπου ώρες, έτσι ώστε τα υπολείμματα κεριού, ο αφρός
και πιθανότατα νεκρές μέλισσες να ανέβουν στην επιφάνεια. 

Τέλος, βάζουμε το μέλι σε αεροστεγή βάζα και το αποθηκεύουμε. Είναι από τα
λίγα προϊόντα της φύσης που δεν αλλοιώνονται με το χρόνο.

Στην Ηρακλειά έχουν  μόνο μια περίοδο παραγωγής που ξεκινάει τον Απρίλιο
και  κορυφώνεται  τον  Αύγουστο.  Σε  χρονιές  μεγάλης  ανθοφορίας  υπάρχει  και
παραγωγή  ανθόμελου.  Το  μέλι  είναι  πιο  νόστιμο,  πιο  υγιεινό,  όταν  πήζει  γίνετε
άσπρο  και  έχει  πολλές  βιταμίνες.  Στην  Ηρακλειά  υπάρχει  μεγάλη  παραγωγή
θυμαρίσιου μελιού. Το θυμάρι ξεκινάει 15 Μάιου. 

3.2.2.2 Περιποίηση κυψελών
3.2.2.2.1 Κτίσιμο κυψελών

Το κερί εκκρίνεται από τους κηρογόνους αδένες της μέλισσας που βρίσκονται
στο  θώρακά  της  και  το  πλάθει  με  τα  πόδια  και  τις  σιαγόνες  της  χτίζοντας  την
κηρήθρα.  Για  την  παραγωγή  1  κιλού  κεριού  καταναλώνουν  10  κιλά  μέλι.  Η
κηροπλάστρια είναι νεαρή εργάτρια 10-15 ημερών. 
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Οι μέλισσες είναι άριστοι κτίστες. Κρεμιούνται η μια από τα πόδια της άλλης,
σχηματίζουν αλυσίδα και αρχίζουν με μαεστρία να χτίζουν κηρήθρες από πάνω προς
τα κάτω. Από το ταβάνι προς το πάτωμα. Αντίθετα από ότι χτίζουν οι άνθρωποι. Τα
κελιά  της  κηρήθρας  τα  χτίζουν  πάντα  σε  σχήμα  κανονικού  εξαγώνου,  χωρίς  να
ξεφεύγει  χιλιοστό.  Το  σχήμα  αυτό  είναι  οικονομικό,  στέρεο  και  εκμεταλλεύεται
καλύτερα το χώρο. 

Μια κηρήθρα ζυγίζει 130 gr- μόνο το κερί - και συγκρατεί πάνω της γύρω στα
τρία κιλά μέλι. Το κερί της μέλισσας χρησιμοποιείται ευρύτατα. Εκτός από τα κεριά
και  τις  λαμπάδες,  το  βρίσκουμε  σε  καλλυντικά,  κρέμες,  αλοιφές,  φαρμακευτικά
σκευάσματα,  βερνίκια,  γυαλιστικά  αυτοκινήτων  και  επίπλων,  φίλτρα  τσιγάρων
(μπορεί να συγκρατεί την πίσσα χωρίς να επηρεάζει το άρωμα του καπνού) και σε
πολλές άλλες χρήσεις.   Το κερί αυτό παρουσιάζει και αξιόλογη θεραπευτική δράση
σε στοματικά προβλήματα (φαρυγγο - αμυγδαλίτιδες κ.λπ.) και προβλήματα του άνω
αναπνευστικού.

3.2.2.2.2 Φυσικός τρόπος αποστείρωσης κυψελών

Για να απολυμάνουν το εσωτερικό της κυψέλης, οι μέλισσες, χρησιμοποιούν
τη προπόλη εμπλουτισμένη με κερί, γύρη, ένζυμα και άλλες ουσίες. Η προπόλη είναι
μία  ρητινώδης, κολλητική ουσία που τη συλλέγουν από τους οφθαλμούς διαφόρων
φυτών,  κορμούς  δέντρων  και  ρετσίνια.  Επίσης  τη  χρησιμοποιούν  για  να
στεγανοποιήσουν την κυψέλη.

Η πρόπολη δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων. Οι μέλισσες επιχρίουν τα
κελιά  των  κηρήθρων  με  πρόπολη  μετά  την  εκκόλαψη  των  μελισσών  και  τα
αποστειρώνουν,  ώστε  να είναι  έτοιμα για  να  γεννήσει  η  βασίλισσα.  Η ονομασία
πρόπολη - προ της πύλης - οφείλεται στο ότι την τοποθετούν μπροστά στην είσοδο
της κυψέλης, ώστε να την στενέψουν και να εμποδίσουν την είσοδο στη φωλιά των
διαφόρων εχθρών.  Αν,  ωστόσο κάποιο  ζώο π.χ.  ποντίκι,  καταφέρει  να μπει  στην
κυψέλη, το θανατώνουν με τα κεντριά τους. Επειδή δεν μπορούν να το βγάλουν έξω,
το βαλσαμώνουν καλύπτοντάς το με πρόπολη ώστε να μη γίνει πηγή μικροβίων.

Το  χρώμα  της  πρόπολης  είναι  σκούρο  καφέ.  Είναι  αδιάλυτη  στο  νερό  και
διαλύεται σε αλκοόλ, βενζίνη. Σε θερμοκρασίες άνω των 25 βαθμών Κελσίου είναι
μαλακή, εύπλαστη και κολλάει, ενώ σε θερμοκρασίες κάτω από 15 βαθμούς Κελσίου
γίνεται σκληρή και εύθραυστη.

Η  πρόπολη  έχει  βακτηριοστατικές  και  βακτηριοκτόνες  ιδιότητες.
Χρησιμοποιείται σε βάμμα ή σε διάλυμα για θεραπεία διαφόρων προβλημάτων του
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ανθρώπινου  οργανισμού.  Η  πρόπολη  χρησιμοποιείται  επίσης  στα  καλλυντικά,  σε
λοσιόν,  κρέμες,  αλοιφές,  σαπούνια,  σαμπουάν  και  οδοντόπαστες.  Είναι  το  κύριο
συστατικό των βερνικιών για βιολιά.

3.2.2.2.3 Εργασίες από τον μελισσοκόμο

Ένας τρόπος καθαρισμού των πλαισίων είναι χρησιμοποιώντας καυστική σόδα
και χλωρίνη. Για την διαδικασία αυτή θα  χρειαστούμε απαραιτήτως προστατευτικά
γυαλιά ,γάντια και μάσκα για τις αναθυμιάσεις. Η διαδικασία έχει ως εξής: 

Γεμίζουμε  ένα  μεγάλο  καζάνι  περίπου  τα  ⅔  με  νερό  και  προσθέτουμε
καυστική σόδα και χλωρίνη και το τοποθετούμε στη φωτιά. 

Όταν  το  μείγμα βράσει,  τοποθετούμε  μέσα  στο  καζάνι  τα  πλαίσια.
Παρατηρούμε ότι στην επιφάνεια μαζεύεται άσπρος αφρός με υπολείμματα βρομιάς.
Ξαφρίζουμε  με  ένα  μεγάλο  σουρωτήρι  και  μετά  από  λίγα  λεπτά  αφαιρούμε  τα
πλαίσια και  τα ξεπλένουμε με άφθονο νερό και  τα αφήνουμε να στεγνώσουν. Τα
πλαίσια μας είναι πλέον καθαρά. 

Άλλος  τρόπος  είναι  με  την  χρήση  φλογίστρου.  Αφού  ξύσουμε  και
καθαρίσουμε προσεκτικά την κυψέλη καίμε με το φλόγιστρο μέχρι το ξύλο να πάρει
σκούρο καστανό χρώμα. Επιμένουμε στις ρωγμές και στις γωνίες.

Εκτός  των  κυψελών  θα  πρέπει  να  καθαρίζονται  και  τα  μελισσοκομικά
εργαλεία.  Για την απομάκρυνση του μελιού αρκεί  να χρησιμοποιηθεί  νερό ενώ η
απομάκρυνση της πρόπολης μπορεί να γίνει με οινόπνευμα.

3.2.2.3 Μετακίνηση μελισσοκομείου

Σήμερα  υπάρχουν  δύο  τρόποι  μελισσοκομίας.  Ο  παραδοσιακός,  όπου  το
σύνολο  των κυψελών παραμένει  σε  ένα μέρος  και  ο  σύγχρονος,  που  κάθε  φορά
μεταφέρεται  στην  περιοχή  που  έχει  λουλούδια.  Ο  δεύτερος  τρόπος,  η  νομαδική
μελισσοκομία, θεωρείται ασύγκριτα πιο αποτελεσματική και πιο αποδοτική.
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3.2.2.3.1 Επιλογή θέσης μελισσοκομείου

Σύμφωνα με την μέθοδο Καπράλου θα πρέπει πριν τοποθετήσουμε σε ένα μέρος το
μελισσοκομείο μας να ελέγξουμε αν ισχύουν τα παρακάτω:

• Να  υπάρχει  καλή  και  παρατεταμένη  ανθοφορία  που  θα  εξασφαλίσει  στα
μελίσσια νέκταρ και γύρη όσο το δυνατόν περισσότερο.

• Να βρίσκεται μακριά ή τουλάχιστον στις νόμιμες αποστάσεις από κατοικίες.

• Να  είναι  δυνατή  η  πρόσβαση  με  αυτοκίνητο  κάθε  εποχή  και  κάτω  από
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

• Το έδαφος να μην συγκρατεί νερά και να παρουσιάζει μια ελαφριά κλίση. Να
είναι καθαρό από χόρτα και χαμηλή βλάστηση για αποφυγή φωτιάς.

• Να  είναι  ηλιόλουστο  κατά  το  μεγαλύτερο  διάστημα  της  μέρος  και  να
προστατεύεται από ανέμους κυρίως το χειμώνα.

• Να βρίσκεται κοντά σε πηγή ή τρεχούμενο νερό.

• Οι κυψέλες να μπορούν να τοποθετηθούν με πρόσοψη νότιο-ανατολικά, για να
έχουν έκθεση στο πολύτιμο χειμωνιάτικο ήλιο.

• Να αποφεύγονται  οι  ψυχρές και  υγρές περιοχές που ευνοούν την εμφάνιση
ασθενειών.

• Να βρίσκεται σε απόσταση από γειτονικά μελισσοκομία, ώστε να αποφεύγεται
η παραπλάνηση και η λεηλασία.

3.2.2.3 Μετακίνηση των μελισσοκομείων στην Ηρακλειά

Η έκταση της νήσου Ηρακλειά  είναι 18,078  km². Γνωρίζουμε οτι η μέγιστη
απόσταση  που  μπορεί  να  διανύσει  μια  μέλισσα  ειναι  περίπου  13  χιλιόμετρα.  Αν
τοποθετούσαμε  το  μελισσοκομείο  μας  στο  κέντρο  του  νησιου  θα  εξασφαλίζαμε
πλήρη γεωγραφική κάλυψη αυτου από μία εργάτρια μέλισσα. Συμπεραίνουμε λοιπόν
πως δεν είναι απαραίτητο να το μεταφέρουμε κατά τη διάρκεια του χρόνο σε άλλη
περιοχη. Γι’αυτό και στην Ηρακλειά, κανείς από τους μελισσοκόμους δεν μεταφέρει
τα μελίσσια. Παρόλο όμως που μια εργάτρια μέλισσα μπορεί να καλυψει αυτή την
έκτραση,  καλό  θα  ήταν  να  μεταφέρουμε  το  μελίσσι  σε  άλλη  περιοχή  για  να  τις
κρατάμε ξεκούραστες και να αποδίδουν περισσότερο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

4.1 Ασθένειες και εχθροί μελισσών 

Στην Ηρακλειά έχουν παρατηρηθεί κυρίως ως ασθένειες η Βαρροάτωση και ο 
Κηρόσκορος.

4.1.1 Βαρροική ακαρίαση (βαρροάτωση)

Το ακάρι Βαρρόα (Varroa jacobsoni) μεταπήδησε στην κοινή μέλισσα από την
Ασιατική. Στην Ελλάδα εμφανίστηκε το 1978 στην περιοχή του Έβρου και γρήγορα
εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα. Σχεδόν όλα τα μελίσσια του νησιού καταστράφηκαν
και απαγορεύτηκε η μεταφορά μελισσιών από μολυσμένες περιοχές.

Η βαρρόα πολλαπλασιάζεται αποκλειστικά στα κλειστά κελιά του γόνου. Το
παράσιτο μπαίνει λίγο πριν σφραγιστούν τα κελιά, γεννάει 5-6 αυγά στα εργατικά και
6-7 στα κελιά των κηφήνων. Στον εργατικό γόνο προλαβαίνουν να εξελιχθούν σε
τέλεια μόνο τα δύο πρώτα, σπάνια το τρίτο, ενώ στο γόνο των κηφήνων εξελίσσονται
συνήθως  3-4  ακάρεα.  Από  τους  απογόνους  ένα  είναι  αρσενικό,  που  έρχεται  σε
σύζευξη με τα θηλυκά και πεθαίνει. Τα ακάρεα βγαίνουν από τα κελιά μαζί με τη
μέλισσα, παρασιτούν για ένα διάστημα πάνω στις ακμαίες μέλισσες και μπαίνουν σε
κελιά γόνου για να γεννήσουν.

Τον 1ο και 2ο χρόνο από την προσβολή δεν παρατηρούνται φανερές ενδείξεις
της ασθένειας. 

Τον  3ο  ή  4ο  χρόνο  μειώνεται  σημαντικά  ο  πληθυσμός  και  εμφανίζονται
παραμορφωμένες μέλισσες και ιώσεις. Το μελίσσι καταρρέει συνήθως το φθινόπωρο
ή  στη  διάρκεια  του  χειμώνα.  Στο  τελευταίο  στάδιο  προσβολής,  μερικά  μελίσσια
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εγκαταλείπουν την κυψέλη τους.  Η βαρρόα προσβάλλει  τις  μέλισσες  σε  όλες  τις
εποχές.  Η  προσβολή  φαίνεται  περισσότερο  σε  περιόδους  που  ο  γόνος  είναι
περιορισμένος, γιατί το σύνολο των παρασίτων βρίσκεται στις ακμαίες μέλισσες.

Παράγοντες που ευνοούν την ασθένεια είναι:
1. Η  έκταση  του  γόνου.  Το  παράσιτο  πολλαπλασιάζεται  αποκλειστικά

μέσα στο σφραγισμένο γόνο.
2. Ο  αριθμός  των  κελιών  των  κηφήνων  γιατί  εκεί  δίνει  περισσότερους

απογόνους.

4.1.1.1 Συμπτώματα

• Το ακάρι είναι ορατό με γυμνό μάτι. Διακρίνεται πάνω στη μέλισσα και είναι 
κοκκινωπό. Βρίσκεται επίσης μέσα στα κλειστά κελιά γόνου.

• Παραμορφωμένες μέλισσες χωρίς φτερά (ή παραμορφωμένα) και ασύμμετρα 
πόδια.

• Διάσπαρτος γόνος.

• Σάπιος γόνος λόγω των ιώσεων στη μετάδοση των οποίων συμβάλλει 
σημαντικά η βαρρόα.

4.1.1.2 Αντιμετώπιση

Α. Αφαίρεση κηφηνογόνου.

Στο μελίσσι τοποθετούνται την άνοιξη δυο πλαίσια, χωρίς φύλλα κηρήθρας,
όπου  οι  μέλισσες  κτίζουν  κηφηνοκηρήθρες.  Όταν  γεννήσει  η  βασίλισσα  και
σφραγιστεί ο γόνος αφαιρούνται και καταστρέφονται. Έτσι απομακρύνεται μεγάλο
μέρος του πληθυσμού, χωρίς να χρησιμοποιηθούν φάρμακα. Αυτή η μέθοδος, μόνη
της, δε θεραπεύει ριζικά το μελίσσι.

Β. Περιορισμός της ωοτοκίας και αφαίρεση του γόνου.

Η βασίλισσα περιορίζεται σε κηρηθροθήκη με βασιλικό διάφραγμα και μόνο
μια κηρήθρα, στην Α κυψέλη. Η κηρήθρα αυτή μετά την ωοτοκία και σφράγισμα του
γόνου,  μεταφέρεται  μαζί  με  άλλες  από  άλλα  μελίσσια  στη  Β  κυψέλη  όταν
εκκολάπτονται οι μέλισσες. Στο μελίσσι Β οι νεαρές μέλισσες απαλλάσσονται από τα
ακάρεα  με  φάρμακα  και  διαμοιράζονται  στα  μελίσσια,  τα  οποία  έδωσαν  τον

Ερευνητική εργασία: Η μελισσοκομία στην Ηρακλειά (Παρελθόν, παρόν και μέλλον) 47 από 62



εκκολαπτόμενο γόνο. Με τη μέθοδο αυτή το μελίσσι Α έχει μόνο ένα πλαίσιο με
ανοικτό γόνο,  όπου οι  βαρρόα μπαίνουν για  να  αναπαραχθούν  και  στη συνέχεια
απομακρύνονται και θανατώνονται εκτός κυψέλης. Παράλληλα, το μελίσσι Α δέχεται
συνεχώς μέλισσες απαλλαγμένες από βαρρόα.

Γ. Με υψηλές θερμοκρασίες

Οι  ακμαίες  μέλισσες  τοποθετούνται  σε  ειδικά  στεγανά  κλουβιά  και
θερμαίνονται  στους  47  βαθμούς  Κελσίου  για  2  -  15  λεπτά.  Η επέμβαση  γίνεται
κυρίως το φθινόπωρο με ικανοποιητική επιτυχία.

4.1.2 Τραχειακή ακαρίαση

Οφείλεται  στο  μικροσκοπικό  ακάρι  Acarapis  woodi,  που  προσβάλλει  τις
ακμαίες  μέλισσες.  Το  γονιμοποιημένο  ακάρι  προσβάλλει  εργάτριες,  κηφήνες  και
βασίλισσες.  Εισέρχεται  από  το  πρώτο  θωρακικό  στίγμα  της  μέλισσας  στην
αναπνευστική  τραχεία,  όπου  αποθέτει  5-7  αυγά,  ένα  την  ημέρα.  Μετά  από  3-4
ημέρες τα αυγά εκκολάπτονται. Τα μεν αρσενικά ενηλικιώνονται σε 11-12 ημέρες, τα
δε θηλυκά σε 13 - 16 ημέρες. Με τα στοματικά τους όργανα τρυπούν την τραχεία και
τρέφονται  με  την  αιμολέμφο.  Μέρος  της  αιμολέμφου  μπαίνει  στις  τραχείες  και
στερεοποιείται,  η  τραχεία  αποφράσσεται  όταν  αναπτυχθούν  3-4  γενεές  ακάρεων.
Μετά  την  ενηλικίωση  τα  ακάρεα  ζευγαρώνουν,  βγαίνουν  από  το  αναπνευστικό
στίγμα της μέλισσας και προσβάλλουν άλλες μέλισσες. 
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Τα ακάρεα ζουν αποκλειστικά στο εσωτερικό των τραχειών της μέλισσας, το
χειμώνα όμως πιθανό να βρεθούν και στη βάση των φτερών.

Η  τραχειακή  ακαρίαση  εμφανίζεται  σε  μεγαλύτερους  πληθυσμούς  το
φθινόπωρο και  την άνοιξη.  Το καλοκαίρι  περιορίζεται  σημαντικά από τις  υψηλές
θερμοκρασίες. Η αρρώστια μεταδίδεται από τις μεγαλύτερες μέλισσες (άνω των 16
ημερών) στις μικρότερες (κάτω των 4 ημερών). Πιθανή αιτία της εκλεκτικής αυτής
μόλυνσης είναι κάποια άγνωστη χημική οσμή.

Η αρρώστια  μεταδίδεται  από  κυψέλη  σε  κυψέλη  ή  από  μελισσοκομείο  σε
μελισσοκομείο  με  την  παραπλάνηση,  τη  λεηλασία,  τους  αφεσμούς  και  την
αγοραπωλησία σμηνών. 

Παράγοντες που ευνοούν την ασθένεια είναι  οι  συνθήκες που ευνοούν τον
περιορισμό  των  μελισσών  στην  κυψέλη  (περιορισμένη  νεκταροέκκριση)  και  οι
αντίξοες  καιρικές  συνθήκες,  γιατί  οι  μολύνουσες  συλλέκτριες  βρίσκονται  για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε επαφή με τις ευπρόσβλητες νεαρές μέλισσες.

4.1.2.1 Συμπτώματα

Στην αρχή της μόλυνσης δεν παρουσιάζονται στο μελίσσι ενδείξεις της 
αρρώστιας. Τα συμπτώματα εμφανίζονται αργότερα, όταν η προσβολή επεκταθεί και 
είναι τα εξής:

• Οι μέλισσες αδυνατούν να πετάξουν.

• Έχουν ανοιγμένα μη φυσιολογικά τα φτερά και διογκωμένη την κοιλιά τους.

• Σέρνονται στο έδαφος, κουβαριάζονται σε μικρές ομάδες στα χόρτα μπροστά 
στην κυψέλη.

• Είναι ανήσυχες και νευρικές.

• Ο αριθμός νεκρών μελισσών μπροστά στις κυψέλες είναι μεγάλος.

• Τα μελίσσια δεν μπορούν να σχηματίσουν συμπαγή μελισσόσφαιρα και 
χάνονται αργά το χειμώνα ή νωρίς την άνοιξη.
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4.1.2.2 Αντιμετώπιση

• Τα μελίσσια μεταφέρονται συνεχώς σε ανθοφορίες, ώστε οι προσβεβλημένες
συλλέκτριες  να  βρίσκονται  μικρότερο  χρονικό  διάστημα  σε  επαφή  με  τις
νεαρές μέλισσες.

• Το καλοκαίρι  τα  μελίσσια  που  έχουν  προσβληθεί  μεταφέρονται  σε  μαύρες
κυψέλες  και  τοποθετούνται  στον  ήλιο,  γιατί  οι  υψηλές  θερμοκρασίες
θανατώνουν το ακάρι.

• Μεταφέρονται  τα  μελίσσια  στα  πεύκα,  όπου  διαταράσσεται  σημαντικά  η
αναλογία νεαρών προς συλλέκτριες.

• Χρησιμοποιούνται ανθεκτικά μελίσσια. Εκτρέφονται βασίλισσες από μελίσσια
με ελάχιστη ως καθόλου προσβολή από μελισσοκομεία που ενώ είχαν βαριά
προσβολή δεν έτυχαν καμίας θεραπευτικής αγωγής.

4.1.3 Κηρόσκωρος

Ο κηρόσκωρος προσβάλει τις κηρήθρες και τα άκτιστα πλαίσια. Υπάρχουν 2
λεπιδόπτερα υπεύθυνα για τις ζημιές αυτές: 

• ο μεγάλος κηρόσκωρος

• ο μικρός κηρόσκωρος
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Η βιολογία  τους  είναι  παρεμφερής,  αλλά ο μεγάλος  κηρόσκωρος κάνει  τις
μεγαλύτερες  ζημιές.  Τα  ενήλικα  έντομα  είναι  δραστήρια  από  τον  Μάη  έως  τον
Οκτώβρη.  Τα  θηλυκά  μπαίνουν  στις  κυψέλες  και  γεννούν  αυγά  σε  σχισμές  και
χαραμάδες  τα  οποία  εκκολάπτονται  σε  3-10  μέρες.  Οι  προνύμφες  καταστρέφουν
ολοσχερώς  τις  άχτιστες  κηρήθρες  καθώς  δεν  υπάρχουν  μέλισσες  να  τις
υπερασπιστούν και κάνουν ζημιές στα ξύλινα μέρη της κυψέλης. 

4.1.3.1 Αντιμετώπιση

Η χρήση χημικών για  την  αντιμετώπιση  του  κηρόσκωρου  έχει σταματήσει
λόγω  των  βλαβερών  υπολειμμάτων  στα  μελισσοκομικά  προϊόντα.  Η  καλύτερη
μέθοδος αντιμετώπισης είναι η εφαρμογή χαμηλών θερμοκρασιών.

4.1.4 Σφήκες

Μπροστά στη θέα ενός ιπτάμενου εντόμου του οποίου τα χρώματα είναι 
κίτρινο και μαύρο, συχνά δυσκολευόμαστε να ξεχωρίσουμε με μια γρήγορη ματιά αν 
είναι μια μέλισσα ή μια σφήκα. Μπορεί να μοιάζουν αλλά είναι τόσο μα τόσο 
διαφορετικά είδη εντόμων.

Οι  μέλισσες  είναι  τριχωτές,  καφέ  χρώματος,  με  δυσδιάκριτες  λωρίδες  στο
σώμα,  ενώ  οι  σφήκες  είναι  ελάχιστα  τριχωτές,  με  χαρακτηριστικές  κίτρινες  και
μαύρες λωρίδες στην κοιλιά τους. Ωστόσο, πολλές φορές, αυτές οι λωρίδες μπορεί να
μην είναι κίτρινες, αλλά κοκκινωπές.
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Η σφήκα είναι εχθρός της μέλισσας και δεν χάνει την ευκαιρία να της επιτεθεί.
Είναι  εξαιρετικά δυνατότερη  από μια μέλισσα.  Τρέφεται με νεκρά ζώα, σκουπίδια
και υπολείμματα τροφών σε αντίθεση με τη μέλισσα που τρέφεται αποκλειστικά με
μέλι και νέκταρ.

Μια σημαντική  διαφορά που έχει με τη μέλισσα  είναι ότι κεντρί της,  είναι
διαφορετικό κατασκευαστικά και δεν "μαγκώνει" μέσα στο δέρμα. Έτσι η σφήκα δεν
πεθαίνει μετά  από ένα τσίμπημα σε αντίθεση με τη μέλισσα που το αποχωρίζεται
μαζί με ζωτικά της όργανα και πεθαίνει.

4.1.4.1 Αντιμετώπιση

A. Από την μέλισσα:

Όταν μια σφήκα μπει στην κυψέλη οι μέλισσες πέφτουν όλες μαζί πάνω της,
σχηματίζοντας  μια  μπάλα.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  αυξάνεται  η  θερμοκρασία  της
σφήκας, λιώνουν τα φτερά της, και στο τέλος πεθαίνει.

B. Από τον άνθρωπο: 

Χρησιμοποιώντας  ένα  μικρό  ξύλο  στην  είσοδο  της  κυψέλης,  μπορούμε  να
στενέψουμε την είσοδο της ώστε να μην χωράνε οι σφήκες παρά μόνο οι μέλισσες.
Καλό θα ήταν επίσης να υπάρχουν και σφηκοπαγίδες κοντά στο μελισσοκομείο, για
να ελκύονται εκεί οι σφήκες και όχι στις μέλισσες.

Παλαιότερα  για  να  την  αντιμετώπιση  της  σφήκας  έκαιγαν  την  κυψέλη  ή
μίκραιναν  την  είσοδο  της  κυψέλης  με  πλάκες  και  λάσπη  για  να  μην  χωράνε  οι
σφήκες.

4.1.5 Ποντίκια

Τα ποντίκια  είναι  ένας  σοβαρός  εχθρός  αφού είναι  ικανά  να  προκαλέσουν
σημαντικές ζημιές. Μπαίνουν μέσα στην κυψέλη συνήθως για να ξεχειμωνιάσουν,
αφού εκεί βρίσκουν ζεστασιά και τροφή. Μια απλή πρακτική για να αποφύγουμε τα
ποντίκια είναι να στενέψουμε την είσοδο της κυψέλης ειδικά ως προς το ύψος.
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4.1.6 Μυρμήγκια

Τα μυρμήγκια είναι τόσο ενοχλητικά για τις μέλισσες ώστε είναι ικανά να τις
διώξουν  από  την  κυψέλη.  Μπαίνουν  σε  μεγάλους  αριθμούς  μέσα  στις  κυψέλες,
δαγκώνουν και κόβουν φτερά και πόδια μελισσών και θανατώνουν νεαρές μέλισσες.
Αναφέρεται ότι φύλλα τομάτας που τοποθετούνται μεταξύ του εσωτερικού και του
εξωτερικού σκεπάσματος απομακρύνουν τα μυρμήγκια.

4.1.7 Μελισσοφάγοι & Χελιδόνια

Οι μελισσοφάγοι και τα χελιδόνια, αποτελούν εχθρούς του μελισσοκομείου, 
καθώς τρέφονται με μέλισσες, τις οποίες πιάνουν στον αέρα. Ο μόνος τρόπος για να 
απαλλαγούμε από αυτούς τους εχθρούς είναι να μεταφέρουμε το μελισσοκομείο σε 
άλλη περιοχή.

4.1.8 Η Νεκροκεφαλή (Acherontia atropos)

Είναι μια μεγάλη νυκτόβια πεταλούδα, που ενοχλεί το μελίσσι προσπαθώντας να
τραφεί με μέλι. Ο μελισσοκόμος αυτό που μπορεί να κάνει είναι να περιορίσει το
άνοιγμα της εισόδου ενώ οι μέλισσες όταν την εντοπίσουν όχι απλά τη θανατώνουν
αλλά τρυπούν τη κοιλιά της και παίρνουν όλο το μέλι τους πίσω.
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4.2 Η Χρησιμότητα της Μέλισσας στη φύση

Γύρω  από  τα  λουλούδια  φτεροκοπούν  δυο  έντομα.  Οι  πεταλούδες  και  οι
μέλισσες.
Οι  πρώτες  γυροφέρνουν  φανταχτερές,  απολαμβάνουν  τα  χρώματά  τους  και
οσφραίνονται  το  άρωμά  τους.  Οι  άλλες  συλλέγουν  ακούραστες  το  νέκταρ  των
λουλουδιών και ρίχνονται ακούραστες στην διαδικασία του μελιού. Μικρή ίσως η
διαφορά μεταξύ τους. Ωστόσο αρκετή για να τις κατατάξει σε διαφορετικό είδος και
σε άλλο κόσμο.

Σαν τους ανθρώπους. Σε φανταχτερούς και σε χρήσιμους.

“Χωρίς  τη  μέλισσα  ο  άνθρωπος  έχει  μόνο  τέσσερα  χρόνια  ζωής.  Όχι  πια
μέλισσες, όχι πια φυτά, όχι πια ζώα, όχι πια άνθρωπος....” 

Άλμπερτ Αϊνστάιν

4.2.1 Επικονίαση

“Όπως ακριβώς βλέπουμε τη μέλισσα να κάθεται σε όλα τα φυτά και να παίρνει
απ'  το  καθένα  ό,τι  καλύτερο  υπάρχει,  έτσι  πρέπει  και  αυτοί  που  επιθυμούν  να
μορφωθούν,  να μην αφήνουν τίποτε χωρίς να το γνωρίσουν,  από παντού όμως να
επιλέγουν τα ωφέλιμα. “ 

Ισοκράτης

Η μέλισσα φημίζεται για τον αξιοθαύμαστο τρόπο ζωής της, για το μέλι και τα
άλλα  φυσικά  προϊόντα  που  προσφέρει  στον  άνθρωπο.  Ωστόσο,  η  μεγαλύτερη
χρησιμότητα της μέλισσας είναι η επικονίαση των φυτών με την οποία συμβάλλει
στην  αναπαραγωγή  και  στην  ποικιλότητα  της  χλωρίδας,  στον  εμπλουτισμό  του
εδάφους, στην προστασία της γης από τη διάβρωση και γενικά στη διατήρηση της
ζωής στον πλανήτη.

Οι μέλισσες και άλλοι επικονιαστές είναι απαραίτητοι για τη τροφή μας καθώς
γονιμοποιούν το 70% των φυτών και λουλουδιών, ενώ αποτελούν δείκτες ενός υγιούς
αγρο-οικοσυστήματος:  οι  εντατικές  καλλιέργειες  που  εξαρτώνται  από  τα
φυτοφάρμακα είναι ένας βασικός παράγοντας που οδηγεί σε απότομη εξαφάνιση των
αποικιών τους.
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Τρόποι Αντιμετώπισης – κίνδυνοι:

Ο κίνδυνος για την πλήρη εξαφάνιση των μελισσιών και κατ΄επέκταση της
ζωής,  είναι  υπαρκτός.  Πολλοί  επιστήμονες  εργάζονται  για  τη  δημιουργία  ενός
ρομπότ που θα αναλάβει να αντικαταστήσει τη μέλισσα σε περίπτωση αφανισμού
της. Ένα είδος μηχανικής επικονίασης.

Ποιος όμως μπορεί  να εγγυηθεί  ότι  η οικοδόμηση ενός  εγκεφάλου ζώου που θα
επιτελεί περίπλοκες  λειτουργίες  όπως  οι  ίδιος  ο  εγκέφαλος  του  ζώου  δεν  θα
χρησιμοποιηθεί για κακό σκοπό...

5.1 Το μέλλον της μελισσοκομίας στην Ηρακλειά
5.1.1 Εισαγωγή

Η  μελισσοκομία  στην  Ηρακλειά  είναι  ένα  ανερχόμενο  επάγγελμα.  Οι
περισσότεροι  ασχολούνται  με  τη  μελισσοκομία  καθώς  δίνεται  η  δυνατότητα
συνδυασμού με άλλη επαγγελματική ενασχόληση και ενίσχυσης του εισοδήματος με
διάθεση του προϊόντος εντός και εκτός της Ελλάδας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στην
Ηρακλειά παράγεται εξαιρετικής ποιότητας μέλι. Για να συνεχίσει η παραγωγή του
και η υψηλή ποιότητα του θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν οι μέθοδοι παραγωγής και
να εξελιχθούν και οι ίδιοι οι μελισσοκόμοι.
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5.1.2 Νέες τεχνολογίες

Α. Σύγχρονος μελιτοεξαγωγέας

Μοιάζει με το παραδοσιακό μελιτοεξαγωγέα αλλά διαθέτει περισσότερες θέσεις
για  κυψέλες.  Ο  έλεγχος  της  περιστροφής  γίνεται  μέσω  υπολογιστή.  Και  έχει
δυνατότητα αριστερόστροφης και δεξιόστροφης κίνησης.

Β. Αυτόματο μηχάνημα απολεπισμού

Αυτόματο μηχάνημα απολεπισμού στα οποία τοποθετούμε τις  κερήθρες και με
παλλόμενα μαχαίρια με ζεστό αέρα  κόβουν μόνα τους το κερί δημιουργώντας έτσι
μία ωραία γραμμή παραγωγής. 

Γ. Εγκατάσταση καμερών εξωτερικού χώρου κατάλληλες για μελισσοκομείο. 

Η τοποθέτηση καμερών θα δίνει πληροφορίες για καταστροφές και λεηλασίες
κατά τους θερινούς μήνες από τουρίστες. Η ανεπιθύμητη παρουσία γίνεται αισθητή
με αισθητήρες κίνησης και ενημερώνεται άμεσα ο μελισσοκόμος με αποστολή SMS.
Ο μελισσοκόμος θα μπορεί να ελέγχει το μελίσσι του οποιαδήποτε στιγμή της μέρας
και  της  νύχτα,  με  κάμερες  ασφαλείας,  από  οποιοδήποτε  σημείο  καθώς  υπάρχει
δυνατότητα λήψης εικόνας του μελισσοκομείου μέσω διαδικτύου. 

Δ. Αυτόματη μέτρηση βάρους κυψέλης

Τοποθέτηση μιας ειδικής ζυγαριάς που υπολογίζει το βάρος της κυψέλης σε
διάφορες χρονικές στιγμές και στέλνει τις πληροφορίες μέσω SMS επιτρέποντας έτσι
στο  μελισσοκόμο  να  παρακολουθήσει  διάφορες  αλλαγές  που  συμβαίνουν  στην
κυψέλη, όπως την έναρξη και τον τερματισμό μιας ανθοφορίας, να εντοπίσει πότε
έγινε αφεσμός και τέλος να υπολογίσει τον αριθμό μελισσών ανιχνευτών.
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5.1.3 Προοπτικές εξέλιξης

Για  να  έχουμε  καλύτερη  και  μεγαλύτερη παραγωγή μελιού  θα  πρέπει  οι  ίδιοι  οι
μελισσοκόμοι να προσπαθήσουν να βελτιωθούν. Η μόρφωση και η ενημέρωση μέσω
σεμιναρίων  για  μελισσοκομικά  θέματα  θα  τους  βοηθήσει  να  αντιμετωπίζουν
καλύτερα  τις  ασθένειες  και  τους  εχθρούς  των  μελισσών  ώστε  να  αποφεύγεται  ο
κίνδυνος  απώλειας  των  μελισσιών  τους.  Θα  ήταν  καλό  επίσης  να  φυτευτούν
μελισσοκομικά φυτά για να βρίσκουν τροφή οι μέλισσες πιο εύκολα και τα μελίσσια
να κρατούνται δυνατά και υγιή. Τέλος, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για βιολογική
παραγωγή μελιού και αποφυγή χρήσης επικίνδυνων φυτοφαρμάκων σε καλλιέργειες
που είναι κοντά στα μελίσσια. 

5.2. Μαθήματα που μας διδάσκουν οι μέλισσες

Α. Σεβασμός στον αρχηγό αλλά και δημοκρατία

Οι  εργάτριες  ακολουθούν  κατά  γράμμα  τις  εντολές  της  βασίλισσας,  τη
σέβονται,  την  προστατεύουν,  την  περιποιούνται  και  τη  φροντίζουν  μέχρι  την
τελευταία μέρα της ζωής της. Μάλιστα, αν αυτή πρέπει να εγκαταλείψει την κυψέλη,
της  κάνουν  ειδικό  πρόγραμμα  γυμναστικής  (την  παρενοχλούν  για  να  κινείται
περισσότερο), ώστε να χάσει περιττό βάρος για να μπορέσει να πετάξει! Συγχρόνως
όμως, οι εργάτριες είναι αυτές που θα αποφασίσουν αν την άνοιξη η παλιά βασίλισσα
πρέπει να φύγει και να αντικατασταθεί με μια πιο νέα και δυνατή αρχηγό.

Β. Αυτοθυσία για τους άλλους

Κάθε μέλισσα θα χρησιμοποιήσει το κεντρί της για να υπερασπιστεί τον εαυτό
της ή την κυψέλη της, θα θυσιαστεί, αφού με το κεντρί της, θα φύγει ένα μέρος από
το  σώμα  της  με  αποτέλεσμα  μετά  από  λίγη  ώρα  να  πεθάνει.  Για  το  καλό  του
συνόλου, οι μέλισσες δίνουν ακόμα και τη ζωή τους.

Γ. Οργάνωση

Κάθε  μέλισσα,  από  τις  50.000  που  μπορεί  να  έχει  μια  κυψέλη,  έχει  μια
συγκεκριμένη αποστολή και πρόγραμμα. Ξέρει ανά πάσα στιγμή τι πρέπει να κάνει
και τίποτα δεν γίνεται τυχαία.
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Δ. Συνεργασία

Οι μέλισσες χτίζουν όλες μαζί τις κηρήθρες, φροντίζουν μαζί τα μικρά αυγά,
καθαρίζουν  και  φρουρούν  την  κυψέλη  ομαδικά.  Έτσι,  κάθε  δουλειά  γίνεται  πιο
γρήγορα και πιο σωστά.
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Παράρτημα 

Εικόνα 51: Απεικόνιση σε σκίτσο κυψέλης και μελισσοκομικών εργαλείων.



Ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στους μελισσοκόμους του νησιού
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