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Μέλισσα και Μελισσοκομία: Η Βάση της Διατροφής και του Περιβάλλοντος.Έρευνα και Εφαρμογή.



ΜΕΛΙΣΣΕΣΠότε; Που; Πως; Γιατί;



…πριν από περίπου 100 εκ. χρόνια

Melittosphex burmensis



…πριν από περίπου 60-70 εκ. χρόνια

Cretotrigona prisca



…πριν από περίπου 65 εκ. χρόνια

…οι μέλισσες είδαν τους δεινόσαυρους να εξαφανίζονται



…πριν από περίπου 7-4 εκ. χρόνια

Οι μέλισσες είδανόλα τα ανθρωποειδή να εμφανίζονται  στον πλανήτη μας…



Οι μέλισσες και ο σύγχρονος άνθρωπος

από την προϊστορία…
6000 πΧ



Οι μέλισσες και ο σύγχρονος άνθρωπος

…μέχρι τις μέρες μας



Κοινωνίες μελισσώνΙσοκατανομή τροφής και αγαθών

Στο μελίσσι δεν υπάρχουν άτομα που υποσιτίζονται ή λιμοκτονούν!



Κοινωνίες μελισσώνΚυψέλη: Κοινή στέγη για όλο τον πληθυσμό



Κοινωνίες μελισσώνΑυτοθυσία και αυταπάρνηση για το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου 



Η κοινωνία των μελισσών:

Αποτελείται, ελέγχεται
και διοικείται

Από ΓΥΝΑΙΚΕΣ!



Προσφορά της κοινωνίας των μελισσών στην κοινωνία των ανθρώπων

• Προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας 
• Εφαρμογές στην κοσμετολογία, ιατρική κτλ



Προσφορά της κοινωνίας των ανθρώπων στην κοινωνία των μελισσών

• Θάνατος
• Απειλή με αφανισμό



Colony Collapse Disorder
• ΗΠΑ

• Γερμανία
• Ιταλία

• Μεγάλη Βρετανία
• Ισπανία

• Πορτογαλία
• Αυστρία

• Αίτιο (;)
• Εντομοκτόνα

• Μεταλλαγμένα
• Κινητά

• Μόλυνση
• Μονοκαλλιέργειες

• Νέα παθογόνα
• Άλλα αίτια

• Συνδυασμός αιτιών



Colony Collapse Disorder (CCD)
2007: Πρόεδρος του κογκρέσου(ΗΠΑ):

“Κινδυνεύουμε να μείνουμε μόνο με δημητριακά και νερό”



Η σημασία των μελισσών
• Μια φορά κι’ έναν καιρό… περίπου 100 χρόνια πριν…

η συνεισφορά των μελισσών στην επικονίαση και τη βιοποικιλότητα ήταν σχετικά χαμηλή (10-15%)
• Η “πράσινη επανάσταση”: Χημικά, φυτοπροστατευτικέςουσίες , εντομοκτόνα. Μη επιλεκτική στοχοποίηση → “Γενοκτονία” επικονιαστών
• Οι μέλισσες γλίτωσαν από τη σφαγή (“κατοικίδια των μελισσοκόμων”)
• Σήμερα: Η συνεισφορά των μελισσών στην επικονίαση είναι μοναδική και αναντικατάστατη! 4 250 000 000 € (Gil, 1991)… 135 δις ευρώ (Gallai et al. 2009)



























Εργαστήριο Φυσιολογίας ΖώωνΤμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.



Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.
Σχεδόν 50 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (μ.ο. impactfactor >2.85) σε σχέση με μέλισσες και άλλα έντομα.





Τουλάχιστον (για την ώρα)  έχουμε τις μέλισσες…



…και τους μελισσοκόμους!







Ευχαριστώ για την προσοχή σας!



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

To 
CDO


