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Θέµα : Η χρήση των δραστικών ουσιών imidacloprid, clothianidin, thiomethoxam (νέονικοτινοειδών) και fipronil και οι επιπτώσεις τους στις µέλισσες
Κύριοι,
Είναι γνωστό ότι οι δραστικές ουσίες imidacloprid, clothianidin, thiomethoxam και
fipronil έχουν καταγραφεί ως επιζήµιες για τις µέλισσες µετά από σωρεία ερευνητικών
δεδοµένων σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αλλά και στον υπόλοιπο κόσµο.
Είναι επίσης γνωτό ότι η ΕΕ έχει εκδόσει πρόσφατη οδηγία για τη λήψη µέτρων
προστασίας των µελισσών από τις παραπάνω ουσίες (Οδηγία 2010/ 21/ ΕΕ της 12ης Μαρτίου
2010). Σύµφωνα µε την οδηγία αυτή θα πρέπει οι χώρες µέλη να λάβουν συγκεκριµένα µέτρα
τροποποπίησης ή ανάκλησης των υπαρχουσών εκγρίσεων των παραπάνω ουσιών.
Ορισµένες χώρες έχουν επίσης λάβει προληπτικά µέτρα προσωρινής αναστολής της
διάθεσης αγοράς των παραπάνω ουσιών. Συγκεκριµένα:

Γαλλία: Απαγόρευσε τη χρήση του imidacloprid σε σπόρους ηλίανθου από το 1999 και µετά
και σε σπόρους καλαµποκιούαπό το 2004 και µετά. Αποτέλεσµα οι θάνατοι µελισσών στην
Γαλλία έχουν µειωθεί. (http://www.cbgnetwork.org/2821.html,
http://www.epa.gov/opp00001/about/intheworks/ccd-european-ban.html)
Γερµανία: Απαγόρευσε τη χρήση όλων των νέο-νικοτινοειδών ως επένδυση σπόρου το Μάιο
του 2008 µετά τις µεγάλες απώλειες που καταγράφηκαν στην κοιλάδα του Ρήνου. Συγχρόνως
ξεκίνησε ερευνητικό πρόγραµµα παρακολούθησης και καταγραφής των επιπτώσεων.
(http://www.cbgnetwork.org/2518.html,
http://www.bvl.bund.de/cln_027/nn_496790/EN/08__PresseInfothek__engl/01__Pre
sse__und__Hintergrundinformationen/2008__05__16__pi__ruhen__saatgutzulassung
__en.html__nnn=true

Ιταλία: Τον Αύγουστο του 2008 απαγόρεψε τη χρήση όλων των παραπάνω ουσιών στην
ελαικράµβη, καλαµπόκι και ηλίανθο ως επένδυση σπόρου.Συγχρόνως ξεκίνησε ερευνητικό
πρόγραµµα παρακολούθησης και καταγραφής των επιπτώσεων.
(http://www.youris.com/Environment/Bees/Italy_keeps_ban_on_neonicotinoid_seed_coating_
to_save_bees.kl)
Σλοβενία: Επίσης απαγόρεψε τη χρήση των παραπάνω ουσιών ως επένδυση σπόρου στο
καλαµπόκι και την ελαιοκράµβη. (http://www.cbgnetwork.org/2821.html,
http://www.epa.gov/opp00001/about/intheworks/ccd-european-ban.html)
Το Ινστιτούτο Μελισσοκοµίας έχει αναλάβει ερευνητικό πρόγραµµα διερεύνησης των
επιπτώσεων του imidacloprid στις µέλισσες µέσω του πργράµµατος περί Μελισσοκοµίας του
ΚΑΝ 797-04 για τα έτη 2008-2010. Τα πρώτα αποτελέσµατα δείχνουν καθαρά ότι ακόµα και
υποθανατηφόρες δόσεις έχουν αρνητική επίδραση στην ζωή της µέλισσας. Οι απόψεις αυτές
ενισχύονται τόσο από παρατηρήσεις µελισσοκόµων για «τρελές µέλισσες» σε περιοχές που
έχουν ψεκαστεί µε imidacloprid, όσο και από µελέτες που κατέδειξαν πως µέλισσες
εκτεθειµένες σε imidacloprid είχαν µειωµένη ικανότητα αναζήτησης τροφής και µειωµένη
ενεργητικότητα στην κυψέλη (Rogers et al, 2007). Επιπλέον µελέτες Γάλλων ερευνητών
(Suchail et al, 2001; Halm et al., 2006) επιβεβαιώνουν την επιβλαβή δράση του imidacloprid
στην µέλισσα, είτε µέσω αυξηµένης θνησιµότητας είτε µέσω µεταβολών συµπεριφοράς. Είναι
δηλαδή φανερό ότι οι δευτερογενείς επιδράσεις είναι περισσότερο σηµαντικές από τις
άµµεσες, και κρατούν µεγαλύτερο χρονικόδιάστηµα.
∆ιερεύνηση των θανάτων που προκλήθηκαν στην Πελοπόννησο την άνοιξη του 2008
από τους Bacandritsos et al. (2010), έχει επίσης δείξει ότι στους ιστούς των µελισσών
υπήρχαν ποσότητες imidacloprid. Σ΄αυτή την περίπτωση εκτός των υπερβολικών θανάτων
των µελισσών, παρατηρήθηκε και το φαινόµενο της εγκατάλειψης της κυψέλης από τις
µέλισσες.
∆ιαπιστώθηκε επίσης πρόσφατα, µετά από ψεκασµούς στους φοίνικες µε
νεονικοτινοειδή για την καταπολέµηση του κόκκινου ρυγχωτού σκαθαριού των φοινικοειδών
(Rhynchophorus ferrugineus), υπερβολικός αριθµός θανάτων σε µέλισσες. Οι θάνατοι
συνεχίστηκαν για αρκετό χρονικό διάστηµα και µετά τον ψεκασµό. Παρατηρήθηκε επίσης το
φαινόµενο να ψεκάζονται φοίνικες το πρωί εντός παιδικής χαράς.
Η ανάληψη της πρωτοβουλίας από µέρους του Τµήµατος Γεωργικών Φαρµάκων της
Γενικής ∆/νσης Φυτικής Παραγωγής του ΥΑΑΤ για εγκατάσταση δικτύου παρακολούθησης
συµβάντων από τη χρήση των νέο-νικοτινοειδών χαρακτηρίζεται σε γενικές γραµµές θετική
αλλά παρουσιάζει την αδυναµία παρακολούθησης των δευτερογενών επιδράσεων στα
µελισσοσµήνη. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα νέο-νικοτινοειδή κατά κύριο λόγο δεν
θανατώνουν τις µέλισσες, αποδυναµώνουν όµως τα µελισσοσµήνη και αποτελούν πηγή
συνεχούς τοξικότητας µέσα σε αυτά. Αναρωτιέται κανείς πως µπορεί να γίνει καταγραφή της

επιδρασής τους µόνο µέσα από ακραία συµβάντα, όταν οι µέλισσες που χάνονται, χάνονται
µακριά από την κυψέλη και δεν υπάρχουν δείγµατα προς εξέταση.
Το περασµένο καλοκαίρι διαπιστώθηκε σωρεία θανάτων µελισσών στις πεδιάδες της
Θεσσαλίας και της Κωπαϊδας. Αιτία ήταν οι επενδεδηµένοι σπόροι βαµβακιού και
καλαµποκιού µε νέο- νικοτινοειδείς ουσίες.
Λαµβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω πιστεύουµε ότι θα πρέπει να υπάρξει
τουλάχιστον προσωρινή απαγόρευση χρήσης όλων των νέο-νικοτινοειδών εντοµοκτόνων.
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