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[Με την εργασία αυτή  επιβεβαιώνονται οι εργασίες των συναδέλφων στο εξωτερικό για 
τις δευτερογενείς επιδράσεις του imidacloprid στον οργανισμό της μέλισσας. Η 
νευροτοξική αυτή ουσία, έχει πολύ μεγάλη επίδραση σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις σε 
εσωτερικά συστήματα του οργανισμού της μέλισσας, όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρονται το αδενικό σύστημα, και το αναπνευστικό σύστημα, καταστρέφοντας τη 
λειτουργίας τους ή μειώνοντας τη λειτουργία τους σε πολύ μεγάλο βαθμό.  

Οι υποθανατηφόρες δόσεις του imidacloprid που βρέθηκαν στο μέλι και στη γύρη, είναι 
χαρακτηριστικές εκείνων των καλλιεργειών που οι σπόροι τους είναι εμποτισμένοι. 
Παρόλα αυτά οι ποσότητες που βρέθηκαν μέχρι στιγμής είναι χαμηλότερες από αυτές 
που ορίστηκαν ως επιτρεπτές από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Από τα λειτουργικά 
συστήματα της μέλισσας που έχουν ελεγχθεί, το αδενικό, το αναπνευστικό και το 
κυκλοφορικό, έχουν βρεθεί να εμφανίζουν αλλοιώσεις και δυσλειτουργίες, μετά την 
επίδραση με imidacloprid. Το σύστημα το οποίο δεν έχει ελεγχθεί ακόμα είναι το 
αναπαραγωγικό. Πιστεύουμε όμως ότι και οι κηφήνες αλλά και οι βασίλισσες 
επηρεάζονται αρνητικά από τη χρήση νευροτοξικών ουσιών. Στην κατεύθυνση αυτή 
οφείλουμε να κινηθούμε και να ερευνήσουμε το συντομότερο δυνατόν, δεδομένου ότι η 
γονιμότητα των κηφήνων και των βασιλισσών είναι πρωταρχικής σημασίας για την 
παραγωγικότητα των μελισσοσμηνών μας.] 
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[Στόχος του συγγράμματος δεν είναι η πρόταση/ σύσταση χρήσης χημικών ουσιών για 
την αντιμετώπιση των ασθενειών της μέλισσας αλλά η ενημέρωση των συναδέλφων και 
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[Η εργασία αυτή βασίστηκε σε φαινοτυπικές και ποσοτικές μετρήσεις των δένδρων 
χαλέπιου πεύκης με στόχο την εύρεση δένδρων που εκπληρούν  ‘αποδεκτά κριτήρια’ 
δασικών προϊόντων: ξύλο, ρητίνη, μελιτοπαραγωγή (με βάση το ποσοστό προσβολής 
από το έντομο Marchalina hellenica) σύμφωνα με τις αρχές της Υλοχρηστικής.]   

http://www.ibra.org.uk/articles/COLOSS-and-the-BEEBOOK
http://www.ibra.org.uk/articles/COLOSS-and-the-BEEBOOK
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X. Χατζήνα Φ., Χαριστός Λ., (2005). ‘Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της 
βαρροϊκής ακαρίασης των μελισσών: ποσοστά προσβολής από Βαρρόα και 
Νοσεμίαση’. Χρηματοδότηση έργου: Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 
Δ/νση Φυτοπροστασίας (μέσω της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Νομαρχίας 
Χαλκιδικής). Έγγραφο 96/23-2-05 Ινστ. Μελισσοκομίας, pp. 8.  

[Η εργασία αναφέρεται σε συντονισμένη προσπάθεια καταπολέμησης του Βαρρόα. 
Έγιναν μαζικοί έλεγχοι στα ποσοστά προσβολής από Βαρρόα και Νοσεμίαση.Η 
προσπάθεια αυτή ήταν η αφορμή για την αναζήτηση του Nosema ceranae στην Ελλάδα] 

XI. Φ. Χατζήνα (2006). ‘Συγκριτική μελέτη της βιο-ποικιλότητας των ειδών 
μελισσών που συμβάλλουν στην επικονίαση της αμυγδαλιάς και βερικοκιάς 
σε περιοχές με εντατική και μη εκμετάλλευση’. ΕΝΤΕΡ 2001, ΕΘΙΑΓΕ / 
Ινστιτούτο Μελισσοκομίας. σελ. 27.  

[Στον ελλαδικό χώρο, που φημίζεται για την πλούσια πανίδα του, υπάρχει έλλειψη 
πληροφοριών για τον αριθμό, τη διασπορά και την πιθανή ανάγκη προστασίας των 
άγριων ειδών μελισσών. Σε περιοχές των Νομών Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης με 
εντατικές καλλιέργειες βερικοκιάς και αμυγδαλιάς και με μη εκμεταλλεύσιμες 
καλλιέργειες αμυγδαλιάς έγινε συγκριτική μελέτη της βιο-ποικιλότητας των ειδών 
μελισσών κατά την Άνοιξη του 2005. Σκοπός της μελέτης ήταν η συλλογή, καταγραφή 
και αναγνώριση των ειδών μελισσών που προσελκύονται στις καλλιέργειες με απώτερο 
στόχο την εκτίμηση της αποτελεσματικότητά τους ως επικονιαστές.  Για τη συλλογή των 
μελισσών χρησιμοποιήθηκαν: Α) πλαστικά πιάτα ως παγίδες εδάφους. Τα έντομα που 
συλλέχθηκαν διαχωρίστηκαν σε κατηγορίες και στη συνέχεια οι μέλισσες διαχωρίστηκαν 
σε γένη και διατηρήθηκαν για κατοπινή αναγνώριση στο επίπεδο του είδους. Β) τεχνητές 
παγίδες /φωλιές (δύο εμπορικών τύπων και αυτοσχέδιες) με στόχο την προσέλκυση των 
μελισσών για αποίκιση. Γ) εντομολογικές απόχες.  

Η συλλογή των μελισσών με τις παγίδες εδάφους έδειξε καθαρά ότι περιοχές με μη 
εντατική εκμετάλλευση, όπως η νήσος Αμμουλιανή και η Ν. Ποτίδαια συντηρούν τον 
μεγαλύτερο αριθμό ειδών και σε μεγάλους πληθυσμούς . Σε αντίθεση περιοχές όπως ο Αγ. 
Μάμας Χαλκιδικής και η Θέρμη, με εντατικές καλλιέργειες βερικοκιάς και αμυγδαλιάς 
αντίστοιχα και έλλειψη ενδιαιτημάτων, συντηρούν το μικρότερο αριθμό ειδών και σε 
μικρούς πληθυσμούς. Περιοχές όπως η Όλυνθος και η Ν. Απολλωνία παρόλη την μεγάλη 
καλλιεργούμενη έκτασή τους φάνηκε να υποστηρίζουν αρκετά μεγάλους πληθυσμούς 
μελισσών κύρια λόγω της ύπαρξης ρεμάτων και μικρών λοφίσκων που επιτρέπουν την 
αποίκηση από μοναχικά είδη μελισσών. Η συλλογή των μελισσών με τη βοήθεια 
εντομολογικής απόχης έδωσε παρόμοια αποτελέσματα. Η παραπάνω μελέτη αν και 
περιορισμένης έκτασης ανέδειξε το πρόβλημα της μειωμένης βιο-ποικιλότητας των 
μελισσών στις περιοχές με εντατικές καλλιέργειες κυρίως λόγω έλλειψης ενδιαιτημάτων. 
Το χώμα που οργώνεται έστω και μία φορά ανά έτος καταστρέφει τις φωλιές και τις 
επόμενες γενιές των μοναχικών μελισσών. Επόμενα, ο περιορισμένος αριθμός μελισσών 
στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ήταν αναμενόμενος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μέτρηση 
της ελεύθερης επικονίασης των καλλιεργειών αυτών ήταν μειωμένη σε σχέση με την 
ελεγχόμενη επικονίαση (άριστη)]. 

XII. Χατζήνα Φ (2007) “Χρήση του οξαλικού οξέως στην αντιμετώπιση της 
βαρροϊκής ακαρίασης”. Χρηματοδότηση: Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων, ΚΑΝ 797/04. Ινστ. Μελισσοκομίας, σελ. 44.  
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[Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου διαβροχής και άλλων εναλλακτικών 
μεθόδων εναντίον του βαρρόα σε συνθήκες ύπαρξης αλλά και απουσίας γόνου. Αυτό 
είναι σημαντικό δεδομένου ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές περιοχές στις οποίες τα 
μελίσσια διατηρούν γόνο και το χειμώνα και η καταπολέμηση του Βαρρόα είναι 
προβληματική. Η μέτρηση της ανεκτικότητας των μελισσών και των επιπτώσεων της 
εφαρμογής στο μέγεθος των μελισσιών και την ανάπτυξη του γόνου.] 

XIII. Χατζήνα Φ. (2011) Μελέτη της επίδρασης των γενετικά 
τροποποιημένων καλλιεργειών, των φυτοπροστατευτικών ουσιών και των 
ατμοσφαιρικών ρύπων στη μελισσοκομία. Χρηματοδότηση: Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων, ΚΑΝ 797/04. Ινστ. Μελισσοκομίας, σελ.33. 

[Μετά πό δύο έτη περιραματισμών, και συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των 
πειραματισμών, μπορούμε να πούμε με πολύ μεγάλη βεβαιότητα τα παρακάτω: 

 τα μελισσοσμήνη που μεταφέρθηκαν στις καλλιέργειες βαμβακιού δεν αναπτύχθηκαν 
στον ίδιο βαθμό με τους μάρτυρες αλλά παρέμειναν σε χαμηλότερα στάδια 

 τα μελισσοσμήνη που είχουν υποστεί την επίδραση με το imidacloprid είχουν 
μικρότερη ικανότητα να αντιλαμβάνονται τον νεκρό γόνο (περίπου 5-7% λιγότερο από 
τους μάρτυρες)   

 Η ανάλυση δειγμάτων μελιού και γύρης από τις πειραματικές κυψέλες καθώς και 
συλλεκτριών μελισσών, έδειξε ότι το μέλι και η γύρη ήταν επιβαρυμένα με μεγάλες 
ποσότητες με imidacloprid  ύψους 7,4 και 5,6 ppb, ενώ οι συλλέκτριες μέλισσες είχαν στο 
σώμα τους 8,8 ppb imidacloprid, γεγονός που επιβεβαιώνει και τη μεγάλη επιβάρυνση 
των προϊόντων της κυψέλης.  

 Παρατηρήθηκε αύξηση των νεκρών μελισσών έξω από την είσοδο των πειραματικών 
κυψελών  καθώς και των σπορίων νοσεμίασης  

 Το χαρακτηριστικό των πειραματισμών μέσα στους κλωβούς πτήσης ήταν η μικρή 
αλλά όχι στατιστικά σημαντική μείωση του πληθυσμού των πειραματικών 
μελισσοσμηνών, η σημαντική όμως αύξηση των νεκρών μελισσών μπροστά στις 
πειραματικές κυψέλες και η πολύ σημαντική αύξηση της προσβολής των πειραματικών 
κυψελών από Νοσεμίαση. Επίσης παρουσιάστηκαν κρούσματα Αμερικάνικης σηψηγονίας 
για πρώτη φορά μέσα στην τελευταία 10ετία στο Ινστιτούτο Μελισσοκομίας μετά τη 
χρήση του imidacloprid.  

 Παρόλο όμως που το imidacloprid δεν επηρέασε τη διάρκεια ζωής των μελισσών, είχε 
πολύ μεγάλη επίδραση στο μέγεθος των λοβών που απαρτίζουν τους υποφαρυγγικούς 
αδένες. Η επίδραση αυτή ήταν στατιστικά σημαντική ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η 
πειραματική ομάδα Α, είχει κατά πολύ μικρότερη διάμετρο λοβού από την ομάδα μάρτυρα 
Β.   

 Κατά τον πειραματισμό του 2010, ένας αριθμός σπορίων Νοσεμίασης προστέθηκε 
στην τροφή.  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συνεργιστική δράση του Νοσέμα με του 
imidacloprid δεν ήταν μεγαλύτερη από αυτή που είχε το imidacloprid από μόνο του στους 
υποφαρυγγικούς αδένες των μελισσών. Στην ουσία και τα δύο μειώνουν το μέγεθος των 
υποφαρυγγικών αδένων στον ίδιο βαθμό.  
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 Τάισμα των μελισσών με υποθανατηφόρες δόσεις imidacloprid ανά ημέρα προκάλεσε 
μια μεγάλη αύξηση στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ριπών της αναπνοής. Επιπλέον η 
διάρκεια των ριπών αναπνοής μειώθηκε σημαντικά στις εκτεθειμένες στο imidacloprid 
μέλισσες σε σχέση με τους μάρτυρες.  

 Τέλος ότι οι μέλισσες που είχαν υποστεί τροφοδοσία με imidacloprid είχαν μειωμένη 
αντίδραση στην αναγνώριση των διαλυμάτων ζάχαρης και ειδικότερα των μικρότερων  
συγκεντρώσεων.]  

XIV.  Χατζήνα Φ. (2013) Διερεύνηση της  δραστηριότητας  πτήσης των 
μελισσών υπό συνθήκες επίδρασης φυτοπροστατευτικών ουσιών και 
ρύπανσης, με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων καταγραφής της κίνησης 
στην είσοδο των κυψελών’. Χρηματοδότηση Γ.Γ.Ε.Τ, PLATON 2009 

[Στόχος του έργου ήταν η χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων καταγραφής της 
κίνησης των μελισσών, μέθοδος η οποία αποτελεί καινοτομία στη μελισσοκομική 
έρευνα. Μόλις πρόσφατα η ελληνική ομάδα έχει αναλάβει ερευνητική δράση σχετική με 
τις παραπάνω επιπτώσεις χρησιμοποιώντας διαφορετική μεθοδολογία. Η χρήση των 
ηλεκτρονικών συστημάτων καταγραφής της κίνησης των μελισσών αναμένεται να 
προσφέρει νέα και λεπτομερέστερα δεδομένα. Από τη μέχρι στιγμής ανάλυση των 
αποτελεσμάτων του έργου γίνεται σαφές ότι  οι υπο-θανατηφόρες δόσεις του 
imidacloprid επηρεάζουν σημαντικά την κίνηση και συμπεριφορά των μελισσοσμηνών. 
Οι μέλισσες δεν πεθαίνουν σταθερά, ούτε σε μεγάλο ποσοστό,  αλλά αποκτούν 
προβλήματα επικοινωνίας.  Στην ουσία χάνονται και δεν ξαναγυρίζουν στην κυψέλη 
τους όταν βρίσκουν ελεύθερη πορεία. Προφανώς, όπως έχει καταδειχτεί και από 
προηγούμενες μελέτες άλλων συναδέλφων, το  imidacloprid ως νευροτοξική ουσία 
επιδρά στο νευρικό σύστημα και επηρεάζει αρνητικά τη διαδικασία μάθησης και μνήμης. 
Η παραπλάνηση και οι απώλεια των εισερχόμενων συλλεκτριών είναι μία από τις 
επιδράσεις που δεν έχουν μελετηθεί αρκετά. Οι συσκευές BeeScan μπορούν να δώσουν 
λεπτομερή αποτελέσματα για τις απώλειες αυτές. Στις περιπτώσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν  χωρίς προβλήματα, έδωσαν αποτελέσματα συγκρίσιμα με αυτά των 
manual μετρήσεων.  

Επιπλέων το imidacloprid έχει επίδραση και  στο ανοσοποιητικό σύστημα της μέλισσας 
με αποτέλεσμα την αύξηση της προσβολής από ασθένειες. Το παράδειγμα της 
Νοσεμίασης είναι μία από αυτές. Τα σπόρια της Νοσεμίασης αυξάνονταν περισσότερο 
στα πειραματικά μελίσσια σε σχέση με τους μάρτυρες, από την έναρξη μέχρι το τέλος 
των πειραματισμών. Τέλος η παρατηρημένη διατήρηση της ανάπτυξης του γόνου σε 
χαμηλότερα επίπεδα πιθανόν να έχει αρνητικές επιδράσεις στην ανάπτυξη του γόνου 
και των ενήλικων μελισσών. ] 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ: 

ΔΙΕΘΝΗ 

XV. Tsirakoglou, V; Thrasyvoulou, A; Hatjina, F (1997) Techniques to increase the 
attractiveness of kiwi flowers to honey bees. Acta Horticulturae 444: 439-443 

[Χρησιμοποίηση και έλεγχος διαφορετικών μεθόδων για την αύξηση της προσέλκυσης 
των μελισσών στις ακτινιδιές, όπως: ψεκασμός των δένδρων με προσελκυστικές ουσίες, 
αφαίρεση της γύρης από τις κυψέλες των μελισσών, τροφοδοσία των μελισσοσμηνών με 
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σιρόπι, κόψιμο των ανταγωνιστικών ζιζανίων. Η απομάκρυνση της αποθηκευμένης 
γύρης είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της συλλογής γύρης από την ακτινιδιά κατά 
28.5%. Η τροφοδοσία των μελισσοσμηνών με σιρόπι, το κόψιμο των ζιζανίων και ο 
ψεκασμός των δένδρων με Bee-here δεν είχαν σημαντική επίδραση στη συλλογή γύρης.] 

XVI. Hatjina, F (1998) Hive-entrance fittings as a simple and cost-effective 
way to increase cross-pollination by honey bees. Bee World 72(2): 71-80 

[Γίνεται αντιπαράθεση της χρήσης των γυρεομεταφορέων εισόδου με μια παλαιότερη 
μέθοδο διασποράς γύρης (γυρεοδιανεμιστήρων), πειραματικά δεδομένα, αξιολόγηση 
μεθόδων, πρακτική σημασία στην αύξηση της επικονίασης. Προτείνεται η χρήση των 
γυρεομεταφορέων αντί των γυρεοδιανεμιστήρων.] 

XVII. Hatjina, F; Free, JB; Paxton, RJ  (1998) Hive-entrance pollen transfer 
devices to increase the cross-pollination potential of honey bees. I. Examination 
of six materials. Journal of Apicultural Research 37(4): 231-237 

[Παρουσίαση της μεθόδου απομάκρυνσης της γύρης από το σώμα των μελισσών με τη 
χρήση των γυρεομεταφορέων εισόδου και η πρώτη εξέταση αυτών για τη αύξηση της 
μεταφοράς της γύρης από μέλισσα σε μέλισσα. Εξετάστηκαν έξι διαφορετικά υλικά ως 
γυρεομεταφορείς, μετρήθηκε η αποτελεσματικότητά τους, και συζητήθηκε η πρακτική 
σημασία της παραπάνω μεθόδου στην αναπαραγωγική διαδικασία συγκεκριμένων 
φυτικών ειδών.] 

XVIII. Hatjina, F; Free, JB; Paxton, RJ (1999) Hive-entrance pollen transfer 
devices to increase the cross-pollination potential of honey bees. II. 
Examination of three materials and pollen viability. Journal of Apicultural 
Research 38(1-2): 3-9  

[Παρουσίαση του καλύτερου γυρεομεταφορέα εισόδου ως νέας μεθόδου αύξησης της 
μεταφοράς γύρης μεταξύ των μελισσών, έλεγχος της βλαστικότητας της γύρης από το 
σώμα των μελισσών και το υλικό του γυρεομεταφορέα. Αποδείχθηκε ότι ο καλύτερος 
τύπος γυρεομεταφορέα εισόδου από αυτούς που εξετάστηκαν αυξάνει μέχρι και 55% τα 
είδη γύρης στο σώμα των μελισσών και η βλαστικότητα της γύρης στον 
γυρεομεταφορέα διατηρείται σε υψηλά ποσοστά. Αναπτύσσονται θεωρητικές 
προεκτάσεις και ιδέες για την προώθηση του γυρεομεταφορέα στην πρακτική μας.] 

XIX. Hatjina F, Gregorc A, Papaefthimiou C, Pappas N, Zacharioudakis S, 
Thrasyvoulou A and Theophilidis G (2004). Differences in the morphology of 
prothoracic and propodeal spiracles in three strains of Apis mellifera. Possible 
relation to resistance against Acarapis woodi. Journal of Apicultural research 
43(3): 101-109 

[Το 1ο θωρακικό αναπνευστικό στίγμα τριών φυλών μελισσών (Ιταλική, Καρνιολική και 
Μακεδονική φυλή) εξετάστηκε με τη βοήθεια μικροσκοπίου. Οι μετρήσεις σε 
συγκεκριμένες διαστάσεις του 1ου θωρακικού στίγματος, όπως το μήκος, το πλάτος και η 
επιφάνεια του ανοίγματος, έδειξαν την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών 
μεταξύ των φυλών. Συγκεκριμένα, η Ιταλική μέλισσα κατέχει το μεγαλύτερο σε μέγεθος 
στίγμα και ακολουθούν σε φθίνουσα σειρά οι Καρνιολική και Μακεδονική μέλισσα. 
Ειδικότερα η επιφάνεια του ανοίγματος, η οποία είναι και η σημαντικότερη παράμετρος, 
βρέθηκε σημαντικά μεγαλύτερη στις Ιταλική και Καρνιολική από ότι στη Μακεδονική 
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κατά 46% και 29% αντίστοιχα. Σημαντικές διαφορές μεταξύ της Ιταλικής και της 
Μακεδονικής μέλισσας παρατηρήθηκαν επίσης και στη διάμετρο της τραχείας. Η μικρή 
περιοχή ανοίγματος του στίγματος και η μικρή διάμετρος της τραχείας, είναι πιθανόν να 
ενεργούν ως φυσικά εμπόδια και να εμποδίζουν ή τουλάχιστον να παρεμποδίζουν την 
είσοδο του ακάρεως στην τραχεία. Οι παραπάνω προσαρμογές σε συνδυασμό με την 
ύπαρξη της βαλβίδας και των πυκνών τριχών που καλύπτουν το άνοιγμα του στίγματος 
είναι πιθανόν να αποτελούν τον μηχανισμό ανθεκτικότητας της Μακεδονικής μέλισσας 
στην τραχειακή ακαρίαση.] 

XX. F. Hatjina, L. Haristos (2005). Indirect effects of oxalic acid administered by 
trickling method on honey bee brood. Journal of Apicultural Research 44(4): 
172-174 

[Η χρήση του οξαλικού οξέος διερευνήθηκε ως προς τις δυσμενείς επιδράσεις στον 
ανοιχτό γόνο. Είναι φανερό ότι μεγάλη συγκέντρωση οξαλικού και μεγάλη πυκνότητα 
ζάχαρης στο διάλυμα του οξαλικού οξέως δημιουργούν προβλήματα στον ανοιχτό γόνο, 
ακόμα και με τη μία εφαρμογή.]  

XXI. Y. Ben-Dov; S. Gounari, M.B. Kaydan; F Hatjina (2006). Phenacoccus 
yerushalmi BenDov newly recorded from Greece and Turkey (Hem., Coccoidea, 
Pseudococcidae) Bulletin de la Societe entomologique de France, 111(1),   (εκτός 
S.S.I.) 

[Συνοπτική περιγραφή του εντόμου Phenacoccus yerushalmi BenDov] 

XXII. Klee, J., Besana, A. M., Genersch, E., Gisder, S., Nanetti, A., Tam, D. Q., 
Chinh, T. X., Puerta, F., Ruz, J. M., Kryger, P., Message, D., Hatjina, F., Korpela, S., 
Fries, I. & Paxton, R. J. (2007). Widespread dispersal of the microsporidian 
Nosema ceranae, an emergent pathogen of the western honey bee, Apis 
mellifera. Journal of Invertebrate Pathology 96, 1-10  

[H Nosema ceranae, διαδόθηκε πολύ γρήγορα στη Ευρώπη, μετά την ανακάλυψή της. 
Δεδομένου ότι προκαλεί πολύ περισσότερες ζημιές στα μελισσοσμήνη, υπήρχε η ανάγκη 
για ένα γρήγορα και ακριβή τρόπο διάγνωσης με τεχνικές χρήσης του γενετικού υλικού. 
Αναλύσεις πρόσφατων και παλαιότερων δειγμάτων έχουν δείξει τον τρόπο διασπορά 
του μικροσπορίδιου αυτού. Αυτή είναι και η πρώτη αναφορά του για την Ελλάδα.] 

XXIII. Fani Hatjina, Maria Bouga (2009) Portrait of Marchalina hellenica 
Gennadius (Hemiptera: Margarodidae), the main producing insect of pine 
honeydew- Biology, genetic variability and honey production. Uludag Bee 
Journal, November 2009, p. 162-167,   (εκτός S.S.I.) 

[Το Marchalina hellenica είναι το κύριο έντομο μελιτώματος των πεύκων. Είναι ενδημικό 
στην Ελλάδα και στην Τουρκία και εισήχθη στο ιταλικό νησί Ίσκια. Έχει μια γενιά κατ 
'έτος και τα ενήλικα θηλυκά εμφανίζονται στα δέντρα μόνο μετά τα μέσα Μαρτίου. 
Μελέτες σχετικά με τη γενετική δομή έδειξαν μικρή γενετική μεταβλητότητα  η οποία 
μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπορεί να διασπείρεται σε μεγάλες αποστάσεις 
σε συσχέτιση με την αναπαραγωγή παρθενογένεση. Η ποσότητα του μελίτωματος που 
παράγεται από το έντομο ποικίλλει στα χρόνια και εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος και 
την ηλικία των νυμφών του εντόμου.] 
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XXIV. Fani Hatjina, Maria Bouga, Leonidas Charistos, Christina Emmanouil, 
Nikolaos Emmanouil and Anastasios-Damianos Maistros. Data on honey bee 
losses in Greece: a preliminary note. Journal of Apicultural Research 49(1): 116-
118 (2010). DOI: 10.3896/IBRA.1.49.1.23 

[Με βάση τα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν σε μελισσοκόμους παρουσιάζονται τα 
πρώτα αποτελέσματα της πιλοτικής αυτής έρευνας για τις απώλειες των μελισσοσμηνών 
στην Ελλάδα] 

XXV. Marina D Meixner, Cecilia Costa, Per Kryger, Fani Hatjina, Maria Bouga, 
Evgeniya Ivanova,Ralph Büchler. Conserving diversity and vitality for honey bee 
breeding. Journal of Apicultural Research 49(1): 85-92 (2010).DOI 
10.3896/IBRA.1.49.1.12  

[Το άρθρο αυτό αποτελεί περιγραφή και λεπτομερή αναφορά στη γενικότερη 
κατάσταση της βιο-ποικιλότητας των μελισσών στην Ευρώπη καθώς και το σκεπτικό 
κάτω από το οποίο αποφασίστηκε η κοινή προσπάθεια 17 χωρών για την εναρμόνιση 
μεθόδων στον τρόπο μελέτης της βιωσιμότητας των μελισσοσμηνών σε διαφορετικά 
οικοσυστήματα] 

XXVI. Bouga M., Evangelou V., Lykoudis D., Cakmak I. and Hatjina F (2011). 

Genetic Structure of Marchalina hellenica (Hemiptera: Margarodidae) 
Populations from Turkey: Preliminary mtDNA Sequencing Data. Biochemical 
Genetics 49 (11): 683-694.DOI 10.1007/s10528-011-9442-8 

[Το έντομο Marchalina hellenica (Γεννάδιος) (Ημίπτερα: Margarodidae) συμβάλλει στην 
παραγωγή του πευκόμελου στην Τουρκία και την Ελλάδα μέσω του μελιτώματος που 
αποβάλλεται όταν τρέφεται με χυμούς από τα πεύκα. Αν και είναι ένα έντομο της 
πρωταρχικής οικονομικής σημασία, δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τη γενετική 
δομή του. Τα πρώτα αυτά δεδομένα ελήφθησαν με βάση την ανάλυση της αλληλουχίας 
του 12S rDNA και COI mtDNA γονιδιακών τμημάτων από τα δείγματα από τέσσερις 
περιοχές της Τουρκίας. Ακολουθίες του 12S rDNA τμήματος του γονιδίου από τα 
ελληνικά δείγματα που είναι διαθέσιμα στην GenBank περιελήφθησαν επίσης. Δεν 
ανιχνεύθηκε μεταβλητότητα σχετικά με την ανάλυση του γονιδίου COI  του mtDNA, 
μολονότι 13 απλότυποι αποκαλύφθηκαν με βάση το γονιδιακό τμήμα 12S rDNA. Ο πιο 
μακρινός πληθυσμός ήταν από τα Μουδανιά-επαρχία Προύσας (Τουρκία). Περαιτέρω 
έρευνα είναι απαραίτητη σχετικά με τη γενετική δομή και τη μεταβλητότητα του M. 
hellenica από τις δύο γειτονικές χώρες]  

XXVII. F. Hatjina, G. Tsoktouridis,  M. Bouga, Charistos, V. Evangelou, D. Avtzis, I. 
Meeus, M. Brunain, G. Smagghe, Dirk C. de Graaf (2011). Polar tube protein gene 
diversity among Nosema ceranae strains derived from a Greek honey bee 
health study. Journal of Invertebrate Pathology  108: 131–134. 
doi:10.1016/j.jip.2011.07.003  

[Δείγματα μελισσών από 54 μελίσσια που προέρχονται από τις 37 γεωγραφικές περιοχές 
της Ελλάδα ελέγχθηκαν για Nosema apis και Nosema ceranae. Επιπλέων, 15 δείγματα 
που προέρχονται από 12 γεωγραφικές περιοχές ελέγχθηκαν επίσης για Paenibacillus 
larvae και Melissococcus plutonius και 7 είδη ιώσεων της μέλισσας, για πρώτη φορά σε 
εθνική κλίμακα. Υπήρχε μια τάση για αναλογικά υψηλότερες μετρήσεις σπορίων σε 
δείγματα από μελισσοκομεία που υπέστησαν σημαντικές απώλειες.  Βακτήρια 
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εντοπίστηκαν σε δύο δείγματα. Περισσότερο συχνοί εμφανίστηκαν οι IAPV, CBPV και 
SBV και λιγότερο συχνοί οι BQCV και DWV.. Η μελέτη μας επικεντρώθηκε στον 
πολυμορφισμό ενός γονιδίου που κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη (PTP) και αποδείχτηκε ότι 
το γονίδιο αυτό είναι εξαιρετικά πολυμορφικό όπως και σε άλλα μικροσπορίδια.]  

XXVIII. F. Hatjina (2012) Greek Honey Bee Queen Quality Certification. Bee 
World, 89: 18-20 

[Παρουσίααση του συστήματος Πιστοποίησησς βασιλισσών μελισσών και της 
μεθοδολογίας που ακολουθεί το Διαπιστευμένο Εργαστήριο του Ινστ.Μελισσοκομίας] 

XXIX. Cecilia Costa, Ralph Büchler, Stefan Berg; Malgorzata Bienkowska, Maria 
Bouga, Dragan Bubalo, Leonidas Charistos, Yves Le Conte, Maja Drazic, Winfried 
Dyrba, Janja Fillipi, Fani Hatjina, Evgeniya Ivanova, Nikola Kezic, Hirsula 
Kiprjanovska, Michalis Kokinis, Seppo Korpela, Per Kryger, Marco Lodesani, 
Marina Meixner, Beata Panasiuk, Hermann Pechhacker, Plamen Petrov, Eugenia 
Oliveri, Lauri Ruottinen, Aleksandar Uzunov, Giacomo Vaccari, Jerzy Wilde  
(2012) A Europe-wide experiment for assessing the impact of genotype-
environment interactions on the vitality and performance of honey bee 
colonies: Experimental design and trait evaluation Journal of Apicultural 
Science, 56(1), 147-158. DOI: 10.2478/v10289-012-0015-9. 

[Στην εργασία αυτή παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τη δομή αυτού του πειράματος, 
τον  έλεγχο των μελισσοσμηνών, τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση 
των αποικιών, καθώς και όλες τις λεπτομέρειες για την αξιολόγηση των 
χαρακτηριστικών. Έτσι, το παρόν έγγραφο θα αποτελέσει τη βάση για πολλές 
μελλοντικές εκδόσεις εστιάζοντας στην ανάλυση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων 
του πειράματος, αναδεικνύοντας διαφορετικές πτυχές, όπως την επιβίωση του 
πληθυσμού την ανάπτυξη των πειραματικών μελισσιών, την ανάλυση της συμπεριφοράς, 
την εμφάνιση των ασθενειών και γενετικών αναλύσεων. Η υπόθεση ήταν ότι ένας 
σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στις απώλειες των αποικιών είναι η χρήση των 
κακώς προσαρμοσμένων μελισσών, επειδή χρησιμοποιείται γενετικό υλικό με ανεπαρκή 
ζωτικότητα, που δεν είναι καλά προσαρμοσμένο σε τοπικά επικρατούσες 
περιβαλλοντικές συνθήκες. Για να αξιολογήσουμε αυτή την υπόθεση, και να 
διαφωτίσουμε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του γονότυπου και του περιβάλλοντος στις 
μέλισσες, πραγματοποιήσαμε ένα κοινό πείραμα, όπου ερευνητικές ομάδες από 11 
ευρωπαϊκές χώρες, αξιολόγησαν τις επιδόσεις όλων μαζί 621 αποικιών μελισσών από 16 
διαφορετικές γενετικές καταγωγές σε 21 διαφορετικά μελισσοκομεία] 

XXX. Evgeniya Ivanova, Maria Bouga, Teodora Staykova, Mica Mladenovic, 
Sladjan Rasic, Leonidas Charistos, Fani Hatjina and Plamen Petrov (2012) The 
genetic variability of honey bees from the Southern Balkan Peninsula, based on 
alloenzymic data.Journal of Apicultural Research 51(4): 329-335 (2012). DOI 
10.3896/IBRA.1.51.4.06 

[Μελετήθηκε η γενετική ποικιλομορφία των πληθυσμών μελισσών, που 
αντιπροσωπεύουν τα είδη Apis mellifera macedonica, Apis mellifera cecropia και Apis 
mellifera carnica, από τις χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου, Βουλγαρίας, Ελλάδαs, 
Σερβίας και Μαυροβούνιου, χρησιμοποιώντας ανάλυση έξι ενζυμικών συστημάτων (ΕΥΚ-
1, ME, EST-3, ALP, PGM και HK) που αντιστοιχούν σε 6 γονιδιακές θέσεις. Όλοι οι τόποι 
βρέθηκαν να είναι πολυμορφικοί στους περισσότερους πληθυσμούς που μελετήθηκαν. Η 
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παρατηρούμενη ετεροζυγωτία βρέθηκε να κυμαίνεται από 0,161 έως 0,276. Τα 
φυλογενετικά δέντρα που λαμβάνονται με τις μεθόδους γενετικής απόστασης, έδειξαν 
ότι οι πληθυσμοί μελισσών από τη Βουλγαρία και την Ελλάδα είναι πο0λύ κοντινοί 
μεταξύ τους, όπως είναι εκείνοι από τη Σερβία και το Μαυροβούνιο.] 

XXXI. Fani Hatjina, Chrisovalantis Papaefthimiou, Leonidas Charistos, Taylan 
Ddogaroglu, Maria Bouga, Christina Emmanouil, Gerard Arnold (2013) 
Sublethal doses of imidacloprid decreased size of hypopharyngeal glands and 
respiratory rhythm of honeybees in vivo. Apidologie 44(4): 467-480. DOI: 
10.1007/s13592-013-0199-4 

[Οι περισσότερες μελέτες που έχουν δείξει αρνητικές σχεδόν θανατηφόρες επιπτώσεις 
του imidacloprid φυτοφαρμάκων στις μέλισσες αφορούν επιδράσεις στη συμπεριφορά; 
μόνο μερικές αφορούν φυσιολογικές επιδράσεις. Ως εκ τούτου, ερευνήσαμε 
υποθανατηφόρες επιπτώσεις του imidacloprid για την ανάπτυξη των αδένων του 
υποφάρυγγα (HPGs) και τον αναπνευστικό ρυθμό σε μέλισσες που τροφοδοτήθηκαν υπό 
εργαστηριακές συνθήκες.  Το imidacloprid χορηγήθηκε στην τροφή: 2 μg / kg στο 
διάλυμα ζάχαρης και 3 μg / kg στην πάστα γύρης. Οι λοβοί των αδένων των 
πειραματικών μελισσών ήταν 14,5% μικρότεροι σε διάμετρο για 9-ημερών μέλισσες και 
16,3% μικρότεροι σε 14-ημερών μέλισσες από ό,τι στις ίδιας ηλικίας μελισσών χωρίς 
φάρμακα. Το Imidacloprid  επηρέασε σημαντικά τις αναπνευστικές κινήσεις της κοιλιάς 
(AVM), προκαλώντας μια αύξηση 59,4% στο μεταξύ διάστημα και μείωση 56,99% στη 
μέση διάρκεια των αναπνευστικών παλμών. Ταυτόχρονα, η ποσότητα της τροφής που 
καταναλώθηκε (διάλυμα ζάχαρης και πάστας γύρης) ανά ημέρα ήταν η ίδια και για τις 
δύο ομάδες. Η μείωση στην διάμετρο των λοβών   μελισσών μετά τη θεραπεία με 
imidacloprid μπορεί να υποδεικνύει ότι, α) η παραγωγή βασιλικού πολτού  είναι 
μειωμένη β) ότι οι μέλισσες έχουν την τάση να γίνονται συλλέκτριες σε πρώιμο στάδιο 
στη ζωή τους, με διάφορες συνέπειες για τη ζωτικότητα των αποικιών.] 

XXXII. Omur G. Celemli, Fani Hatjina, Leonidas Charistos, Aygun Schiesser,and 
Aslı Ozkırım. (2013) More Insight into the Chemical Composition of Greek 
Propolis;Differences and Similarities with Turkish Propolis. Z. Naturforsch. 68 c, 
429 – 438 . 

[Είχαμε ως στόχο να καθορίσουμε τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ Ελληνικής και 
Τούρκικης πρόπολης όσον αφορά τη χημική τους σύνθεση, δεδομένου ότι οι δύο χώρες 
έχουν πολλές ομοιότητες στη βιοποικιλότητα της χλωρίδας. Παρατηρήσαμε ότι: α) Η 
Ελληνική πρόπολη είναι διαφορετική από τις πρόπολη Ευρωπαϊκού τύπου, που έχει 
υψηλή περιεκτικότητα τερπενίων. Ως εκ τούτου, μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε 
σίγουρα ως μεσογειακού τύπου; β) Η Τουρκική πρόπολη που συλλέγεται κατά μήκος της 
ακτογραμμής του Αιγαίου είναι παρόμοια με την Ελληνική πρόπολη; γ) τα υπόλοιπα 
τουρκικά δείγματα, που προέρχονται από το ευρωπαϊκό τμήμα της Τουρκίας, βρέθηκαν 
να είναι παρόμοια με την πρόπολη Ευρωπαϊκού τύπου, που έχει υψηλή περιεκτικότητα 
σε φλαβονοειδή. Τέλος, ιδιαίτερα δύο ενώσεις, βήτα-elemene και totarol, βρέθηκαν στα 
ελληνικά δείγματα σε αρκετά υψηλά ποσά τα οποία πιστεύεται ότι έχουν σημαντικές 
βιολογικές ιδιότητες] 

XXXIII. Marina D Meixner, Ralph Büchler, Cecilia Costa, Roy M Francis, Fani 
Hatjina, Per Kryger, Aleksandar Uzunov and Norman L Carreck (2014). 
Editorial: Honey bee genotypes and the environment. Special Isuue of Journal of 
Apicultural Research 53(2): 183-187 DOI: 10.3896/IBRA.1.53.2.01 
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[Εισηγητικό άρθρο των κύριων συγγραφέων των άρθρων που ακολουθούν στο Special 
Issue, περιγράφοντας το κάθε έρθρο με 2-3 σειρές.] 

XXXIV. Roy M Francis,  Per Kryger, Marina Meixner, Maria Bouga, Evgeniya 
Ivanova, Sreten Andonov, Stefan Berg, Malgorzata Bienkowska, Ralph Büchler, 
Leonidas Charistos, Cecilia Costa, Winfried Dyrba, Fani Hatjina, Beata Panasiuk, 
Hermann Pechhacker, Nikola Kezić, Seppo Korpela, Yves Le Conte, Aleksandar 
Uzunov and Jerzy Wilde (2014 a)  The genetic origin of honey bee colonies used 
in the COLOSS Genotype-Environment Interactions. Experiment: a comparison 
of methods. Journal of Apicultural Research 53(2): 188-204 (2014 a). DOI: 
10.3896/IBRA.1.53.2.02 

[Η εργασία περιγράφει λεπτομερώς τη γενετική προέλευση των γονοτύπων που 
χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα της εργασίας  Νο XXXV. Δύο μορφομετρικές μέθοδοι σε 
συνδυασμό με την ανάλυση του μικροδορυφορικού DNA και αλλοενζυμική ανάλυση 
χρησιμοποιήθηκαν, και επιβεβαιώθηκε ότι οι περισσότερες από τις μέλισσες που 
χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα ανήκαν στο υποείδος που δηλώνονταν από την ομάδα 
που τις είχε] 

XXXV. Roy M Francis,  Per Kryger, Marina Meixner, Maria Bouga, Evgeniya 
Ivanova, Sreten Andonov, Stefan Berg, Malgorzata Bienkowska, Ralph Büchler, 
Leonidas Charistos, Cecilia Costa, Winfried Dyrba, Fani Hatjina, Beata Panasiuk, 
Hermann Pechhacker, Nikola Kezić, Seppo Korpela, Yves Le Conte, Aleksandar 
Uzunov and Jerzy Wilde (2014b). The genetic origin of honey bee colonies used 
in the COLOSS Genotype-Environment Interactions. Experiment: a comparison 
of methods. Journal of Apicultural Research 53(2). Online supplementary 
material  

[Αναλυτικά συμπληρωματικά δεδομένα για την προηγούμενη εργασία] 

XXXVI. Ralph Büchler, Cecilia Costa, Fani Hatjina, Sreten Andonov, Marina D 
Meixner, Yves Le Conte, Aleksandar Uzunov, Stefan Berg, Malgorzata 
Bienkowska, Maria Bouga, Maja Drazic, Winfried Dyrba, Per Kryger, Beata 
Panasiuk, Hermann Pechhacker, Plamen Petrov, Nikola Kezić, Seppo Korpela 

and Jerzy Wilde (2014) The influence of genetic origin and its interaction with 
environmental effects on the survival of Apis mellifera L. colonies in Europe. 
Journal of Apicultural Research 53(2):205-214. DOI 10.3896/IBRA.1.53.2.03 

[Παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τη διάρκεια επιβίωσης των 
μελισσοσμηνών που χρησιμοποιήθηκαν για την εργασία Νο XXXV, και τους παράγοντες 
που την επηρέασαν. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η μεγαλύτερη διάρκεια επιβίωσης των 
ντόπιων πληθυσμών σε σύγκριση με τους μη ντόποιους.] 

XXXVII. Marina Doris Meixner, Roy Mathew Francis, Anna Gajda, Per Kryger, 
Sreten Andonov, Aleksandar Uzunov, Grażyna Topolska, Cecilia Costa, Esmaeil 
Amiri, Stefan Berg, Malgorzata Bienkowska, Maria Bouga, Ralph Büchler, 
Winfried Dyrba, Kalinka Gurgulova, Fani Hatjina, Evgeniya Ivanova, Mateja 
Janes Nikola Kezic, Seppo Korpela, Yves Le Conte, Beata Panasiuk, Hermann 
Pechhacker, George Tsoktouridis, Giacomo Vaccari and Jerzy Wilde (2014) 
Occurrence of parasites and pathogens in honey bee colonies used in a 
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European genotype-environment interactions experiment Journal of Apicultural 
Research 53(2): 215-229 DOI 10.3896/IBRA.1.53.2.04. 

[Παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούντων ασθενειών και τα ποσοστά των 
μελισσοσμηνών που χρησιμοποιήθηκαν για την εργασία Νο XXXV, και τους παράγοντες 
που τις επηρέασαν. Τα βαρρόα αναφέρεται ως ο σημαντικότερος παράγοντας 
θνησιμότητας των μελισσοσμηνών.] 

XXXVIII. Roy M Francis, Esmaeil Amiri, Marina D Meixner, Per Kryger, Anna Gajda, 
Sreten Andonov, Aleksandar Uzunov, Grazyna Topolska, Leonidas Charistos, 
Cecilia Costa, Stefan Berg, Malgorzata Bienkowska, Maria Bouga, Ralph Büchler, 
Winfried Dyrba, Fani Hatjina, Evgeniya Ivanova, Nikola Kezic, Seppo Korpela, 
Yves Le Conte, Beata Panasiuk, Hermann Pechhacker, George Tsoktouridis and 
Jerzy Wilde (2014) Effect of genotype and environment on parasite and 
pathogen levels in one apiary - a case study. Journal of Apicultural Research 
53(2): 230-232 DOI 10.3896/IBRA.1.53.2.14 

[Η εργασία περιγράφει τα παράσιτα και τους παθογόνους παράγοντες που βρέθηκαν 
στις αποικίες του πειράματος της εργασίας Νο ΧΧΧV. Τα αποτελέσματα έδειξαν σαφώς 
ότι η τοποθεσία των μελισσοκομείων είχε ισχυρή επίδραση στην παρουσία τους. Αν και 
σε γενικές γραμμές δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στη συχνότητα εμφάνισης 
των νόσων μεταξύ των ντόπιων και μη ντόπιων μελισσοσμηνών. Η μελέτη της 
περίπτωσης στην Ελλάδα όμως έδειξε ότι το επίπεδο των παθογόνων στις αποικίες της 
μη τοπικής προέλευσης ήταν γενικά υψηλότερο, το οποίο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα 
της κακής προσαρμογής στο ντόπιο περιβάλλον].  

 

XXXIX. Fani Hatjina, Cecilia Costa, Ralph Büchler, Aleksandar Uzunov, Maja 
Drazic, Janja Filipi, Leonidas Charistos, Lauri Ruottinen, Sreten Andonov, 
Marina D Meixner, Malgorzata Bienkowska, Gerula Dariusz, Beata Panasiuk, 
Yves Le Conte, Jerzy Wilde, Stefan Berg, Maria Bouga, Winfried Dyrba, Hrisula 
Kiprijanovska, Seppo Korpela, Per Kryger, Marco Lodesani , Hermann 
Pechhacker, Plamen Petrov and Nikola Kezic (2014)  Population dynamics of 
European honey bee genotypes under different environmental conditions. 
Journal of Apicultural Research 53(2): 233-247 DOI 10.3896/IBRA.1.53.2.05 

[Η εργασία αυτή περιγράφει τη δυναμική του πληθυσμού των αποικιών του πειράματος 
της εργασίας Νο.5. Διαπιστώθηκε ότι τόσο ο γονότυπος όσο και το περιβάλλον 
επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη των αποικιών. Οι αποικίες στη νότια Ευρώπη, 
είχαν την τάση να έχουν μικρότερους πληθυσμούς μελισσών σε σύγκριση με αποικίες σε 
ψυχρότερες συνθήκες, ενώ ο πληθυσμός γόνου έτεινε να είναι μικρότερος στο Βορρά, 
αντικατοπτρίζοντας έτσι τη μικρότερη διάρκεια ζωής των μελισσών σε θερμότερα 
κλίματα και την συντομότερη περίοδο εκτροφής γόνου στο Βορρά. Διαπιστώθηκε επίσης 
ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προσαρμογές σε γονότυπους τοπικής προέλευσης, ιδίως 
από την άποψη του ενήλικου πληθυσμού των μελισσών, την παραγωγή μελιού και την 
ικανότητα διαχείμασης.] 

XL. Aleksandar Uzunov, Cecilia Costa, Beata Panasiuk, Marina Meixner, Per Kryger, 
Fani Hatjina, Maria Bouga, Sreten Andonov, Malgorzata Bienkowska, Yves Le 
Conte, Jerzy Wilde, Dariusz Gerula, Hrisula Kiprijanovska, Janja Filipi, Plamen 
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Petrov, Lauri Ruottinen, Hermann Pechhacker, Stefan Berg, Winfried Dyrba, 
Evgeniya Ivanova, Ralph Büchler (2014)  Swarming, defensive and hygienic 
behaviour in honey bee colonies of different genetic origin in a pan-European 
experiment. Journal of Apicultural Research 53(2): 248-260 DOI 
10.3896/IBRA.1.53.2.06 

[Παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν την συμπεριφορά υγιεινής, 
σμηνουργίας και επιθετοκότητας των μελισσοσμηνών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
εργασία Νο XXXV, και τους παράγοντες που επηρέασαν τις συμπεριφορές αυτές.] 

XLI. Fani Hatjina, Malgorzata Bieńkowska, Leonidas Charistos, Robert Chlebo, 
Cecilia Costa, Marica M Dražić, Janja Filipi, Aleš Gregorc, Evgeniya N Ivanova, 
Nikola Kezić, Jan Kopernicky, Per Kryger, Marco Lodesani, Vesna Lokar, Mica 
Mladenovic, Beata Panasiuk, Plamen  Petrov, Slađan Rašić, Maja I Smodis Sker, 
Flemming Vejsnæs and Jerzy Wilde (2014)  A review of methods used in some 
European countries for assessing the quality of honey bee queens through their 
physical characters and the performance of their colonies. Journal of Apicultural 
Research 53(3): 337-363 DOI 10.3896/IBRA.1.53.3.02 

[Πολύ εκτενής συνθετική εργασία. Η ποιότητα των βασιλισσών και κηφήνων συνδέεται 
με  ορισμένα ποσοτικά σωματικά ή χαρακτηριστικά συμπεριφοράς: γενικά πιστεύεται 
ότι μία υψηλής ποιότητας βασίλισσα θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα φυσικά 
χαρακτηριστικά: υψηλό βάρος, υψηλό αριθμό ωοφόρων σωλήνων, μεγάλο μέγεθος της 
σπερματοθήκης, μεγάλο αριθμό σπερματοζωαρίων στη σπερματοθήκη, και να είναι 
απαλλαγμένη από ασθένειες και παράσιτα. Ωστόσο, είναι επίσης γνωστό ότι η απόδοση 
μιας αποικίας μελισσών είναι το αποτέλεσμα της λειτουργίας της βασίλισσάς του καθώς 
και των κηφήνων που ζευγάρωσαν μαζί της. Αυτές οι δύο προσεγγίσεις υπολογίζονται 
συχνά μαζί για να δώσουν μια γενική εικόνα της τεχνικής της παραγωγής βασιλισσών 
και της επιλογής. Εδώ έχουμε περιγράψει τα πιο κοινά και καλά γνωστά μορφολογικά, 
ανατομικά και χαρακτηριστικά φυσιολογίας, της συμπεριφοράς και των επιδόσεών τους, 
που σχετίζονται με τις βασίλισσες, όπως μετρώνται σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες: 
Βουλγαρία, Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Πολωνία, Κροατία, Σερβία, Σλοβακία, Δανία. Αυτή 
είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται συνολικά οι χαρακτήρες αυτοί. Η γνώση που 
αποκτήθηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τα υπάρχοντα κενά στα 
συστήματα εκτροφής ή την αξιολόγηση των βασιλισσών. ] 

XLII. Charistos L., F. Hatjina, M. Bouga, M. Mladenovic, A-D. Maistros (2014) 
Morphological discrimination of Greek Honey Bee populations based on 
Geometric Morphometrics analysis of wing shape. Journal of Apicultural Science 
58(1): 75-84. DOI: 10.2478/JAS-2014-0007  

[Η γενετική ποικιλομορφία των πληθυσμών μελισσών, που αντιπροσωπεύουν τα είδη 
Apis mellifera macedonica, Apis mellifera cecropia και Apis mellifera carnica από τις 
χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου, από Βουλγαρία, Ελλάδα, Σερβία και Μαυροβούνιο, 
μελετήθηκε χρησιμοποιώντας alloenzymic ανάλυση έξι ενζυμικών συστημάτων (ΕΥΚ-1, 
ME , EST-3, ALP, PGM και HK) που αντιστοιχούν σε 6 θέσεις. Όλοι οι γονιδιακοί τόποι 
βρέθηκαν να είναι πολυμορφικοί στους περισσότερους από τους πληθυσμούς που 
μελετήθηκαν. Η παρατηρούμενη ετεροζυγωτία βρέθηκε να κυμαίνεται από 0,161 έως 
0,276. Τα φυλογενετικά δέντρα που έγιναν δείχνουν ότι οι πληθυσμοί μελισσών από τη 
Βουλγαρία και την Ελλάδα ήταν πολύ κοντινοί, όπως και εκείνοι από τη Σερβία και το 
Μαυροβούνιο.] 
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XLIII. Aslı Özkırım, Ömür Gençay Çelemli, Aygün Schiesser, Leonidas Charistos, 
Fani Hatjina (2015) A comparison of the activities of Greek and Turkish 
propolis against Paenibacillus larvae. Journal of Apicultural Research, 53(5): 
???-???. DOI 10.3896/IBRA.1.53.5.01 

[Δείγματα πρόπολης που συλλέγθηκαν από διάφορες  ηπειρωτικές περιοχές  και το 
Αιγαίο από τη Ελλάδα και την Τουρκία (συνολικά, 9 από την Ελλάδα και 9 από την 
Τουρκία) ερευνήθηκαν για την in vitro (εργαστηριακή) αντιμικροβιακή δραστηριότητα 
εναντίον δέκα απομονωμένων στελεχών του Paenibacillus larvae.Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι όλα τα στελέχη του Paenibacillus είναι ευαίσθητα σε εκχυλίσματα αιθανόλης 
της πρόπολης (ΣΕΑ) από την Ελλάδα και την Τουρκία. Ωστόσο, η 50% συγκέντρωση σε 
αλκοόλη  των παρασκευασμάτων προκάλεσε σημαντικά ευρύτερες ζώνες αναστολής 
γύρω από τους δίσκους συγκριτικά με τις συγκεντρώσεις 100%. Συγκρίσεις του χημικού 
περιεχομένου σε σχέση με τις τοποθεσίες και τη βοτανική προέλευση των δειγμάτων 
έδειξαν ότι ο τύπος της βλάστησης είναι πιθανά πιο σημαντικός παράγοντας από τη 
γεωγραφική θέση για την αντιμικροβιακή δράση της πρόπολης. Αυτή είναι η πρώτη 
ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με την αντιμικροβιακή δράση της πρόπολης που 
συλλέχθηκε από μια ευρεία περιοχή γύρω από το Αιγαίο ενάντια στα βακτήρια που 
προκαλούν σηψιγονία στις μέλισσες.] 

ΕΘΝΙΚΑ 

XLIV. Τσιράκογλου, Β; Χατζήνα, Φ; Μπλαδενόπουλος, Κ; Θρασυβούλου Α 
(1999) Διερεύνηση μεθόδων, βελτίωσης της συμβολής της μέλισσας (Apis 
melifera L.) στην επικονίαση. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα 3/1999, 
τόμος 10, σειρά 1, 310-317  

[Εξέταση δύο μεθόδων για την βελτίωση της συμβολής των μελισσών στα οπωροφόρα. Η 
πρώτη μέθοδος αφορούσε την αύξηση του αριθμού των γυρεο-συλλεκτριών μελισσών σε 
κάθε κυψέλη και βασίστηκε στην αφαίρεση των αποθεμάτων γύρης από την κυψέλη. Η 
δεύτερη μέθοδος αφορούσε την προσέλκυση των μελισσών στα δέντρα και βασίστηκε 
στον ψεκασμό των δέντρων με την προσελκυστική ουσία Bee-here. Από τα 
αποτελέσματα έγινε φανερό ότι περιορίζοντας την αποθηκευμένη γύρη σε ένα μελίσσι 
αυξάνεται κατά 80.5% η ποσότητα γύρης που συλλέγεται καθώς και ο αριθμός των 
φυτικών ειδών από τα οποία συλλέγεται η γύρη. Με την αφαίρεση των πλαισίων γύρης ή 
την αύξηση του ανοιχτού γόνου οι μέλισσες αυξάνουν τις επισκέψεις τους στα φυτά και 
επισκέπτονται και φυτά που προηγούμενα αγνοούσαν όπως την κουτσουπιά, τη λεβάντα, 
την παπαρούνα και τα αγκάθια. Ο ψεκασμός με Bee-here είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση 
των επισκέψεων στα άνθη της ροδακινιάς και κερασιάς, όχι όμως και στα άνθη της 
μηλιάς, της αχλαδιάς και της ακτινιδιάς. Στην κερασιά αυξήθηκε επίσης η καρπόδεση 
κατά 54%.] 

XLV. Τσέλλιος, Δ; Παλασοπούλου, Μ; Κωσταρέλου, Μ; Χατζήνα, Φ; Μανίκης, Ι; 
Θρασυβούλου, Α (2001) Ανάλυση σακχάρων σε αμιγείς κατηγορίες ελληνικών 
μελιών. Αγροτική Έρευνα 24 (2): 73-80 

[Ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός των σακχάρων σε αμιγείς κατηγορίες 
ελληνικού μελιού πεύκης, ελάτης, θυμαριού, καστανιάς, πορτοκαλιάς, βαμβακιού, 
ερείκης, ηλίανθου και ασφάκας. Για πρώτη φορά προσδιορίστηκαν οι χρόνοι ανάκτησης 
σημαντικών σακχάρων στο ελληνικό μέλι. Βρέθηκαν ποιοτικές διαφορές μεταξύ των 
αμιγών κατηγοριών ελληνικού μελιού. Έξι κατηγορίες δεν ανταποκρίνονται στο 
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άθροισμα γλυκόζης και φρουκτόζης όπως προτείνεται ως ποιοτικό κριτήριο από την Ε.Ε. 
Κάποια είδη σακχάρων βρέθηκαν σε μερικές μόνο κατηγορίες μελιού. Αυτά ήταν, η 
αραβινόζη, η ερλόζη και μία ισομερής μορφή της μαλτόζης.]  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

ΔΙΕΘΝΗ   

(πλήρεις εργασίες) 

1. Hatjina, F; Paxton, RJ; Free, JB  (1993) Hive entrance bristles affect bee-to-bee 
pollen transfer. Proceedings of the International Symposium on Pollination in the 
Tropics, Bangalore, India: 83-85 

[Παρουσίαση της επίδρασης ενός είδους γυρεομεταφορέων εισόδου, των ‘γυρεο-
βουρτσών’ στη κατανομή-διασπορά της γύρης στο σώμα των μελισσών. Για την 
δειγματοληψία της γύρης από το σώμα των μελισσών χρησιμοποιήθηκαν  κύβοι του 
1mm από ζελέ γλυκερίνης. Ο συγκεκριμένος γυρεομεταφορέας αύξησε σημαντικά (κατά 
30%) τον αριθμό των ειδών γύρης στο σώμα των μελισσών.] 

2. G. Theophilidis, F. Hatjina, Aleś Gregorc, N. Pappas, S. Zacharioudakis, A. 
Thrasyvoulou (2002). Morphological differences in prothoracic spiracles 
between three strains of Apis mellifera L. Existence of a resistance mechanism 
against Acarapis woodi R. (oral presentation) In Proceedings of the 6th European 
Bee Conference, Cardiff, UK, July 1-7, 2002, p. 62-65. 

[Το 1ο θωρακικό αναπνευστικό στίγμα τριών φυλών μελισσών (Ιταλική, Καρνιολική και 
Μακεδονική φυλή) εξετάστηκε με τη βοήθεια μικροσκοπίου. Οι μετρήσεις σε 
συγκεκριμένες διαστάσεις του 1ου θωρακικού στίγματος, όπως το μήκος, το πλάτος και η 
επιφάνεια του ανοίγματος, έδειξαν την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών 
μεταξύ των φυλών. Συγκεκριμένα, η Ιταλική μέλισσα κατέχει το μεγαλύτερο σε μέγεθος 
στίγμα και ακολουθούν σε φθίνουσα σειρά οι Καρνιολική και Μακεδονική μέλισσα. 
Ειδικότερα η επιφάνεια του ανοίγματος, η οποία είναι και η σημαντικότερη παράμετρος, 
βρέθηκε σημαντικά μεγαλύτερη στις Ιταλική και Καρνιολική από ότι στη Μακεδονική 
κατά 46% και 29% αντίστοιχα. Σημαντικές διαφορές μεταξύ της Ιταλικής και της 
Μακεδονικής μέλισσας παρατηρήθηκαν επίσης και στη διάμετρο της τραχείας. Η 
εξωτερική διάμετρος της τραχείας στην Ιταλική μέλισσα είναι 221m ενώ στην 
Μακεδονική μέλισσα είναι σημαντικά μικρότερη (=204m). Η μικρή περιοχή ανοίγματος 
του στίγματος και η μικρή διάμετρος της τραχείας, είναι πιθανόν να ενεργούν ως φυσικά 
εμπόδια και να εμποδίζουν ή τουλάχιστον να παρεμποδίζουν την είσοδο του ακάρεως 
στην τραχεία. Οι παραπάνω προσαρμογές σε συνδυασμό με την ύπαρξη της βαλβίδας και 
των πυκνών τριχών που καλύπτουν το άνοιγμα του στίγματος είναι πιθανόν να 
αποτελούν τον μηχανισμό ανθεκτικότητας της Μακεδονικής μέλισσας στην τραχειακή 
ακαρίαση.] 

3. F. Hatjina (2003) Beekeeping in Greece. Ομιλία στο Marmara Aricilik Kongresi, 
Yalova, Turkey. Uludag Aricilik Dergisi 3(3):12-14 

[Παρουσίαση της Μελισσοκομίας στην Ελλάδα: αριθμός μελισσοκόμων, αριθμός 
κυψελών, ετήσια παραγωγή μελιού, εισαγωγές / εξαγωγές, προβλήματα/ ασθένειες και 
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τρόποι αντιμετώπισης, παραγωγή βασιλισσών, μελισσοκομικοί σύλλογοι, έρευνα και 
μελισσοκομία, ερευνητικοί τομείς, κύρια ερευνητικά κέντρα, μελισσοκομικά περιοδικά, 
μελισσοκομικά και επιστημονικά συνέδρια.] 

4. M. Bouga, F. Hatjina (2005). Genetic variability in Greek honey bee (A. mellifera 
L.) populations using geometric morphometrics analysis. In Proccedings of the 
Balkan Scientific Conference of Biology, Plovdiv 19-21 May 2005, Bulgaria, Part 
1, p 598-602 

[Παρουσίαση μέρους του έργου για τη διάκριση των μελισσών στην Ελλάδα με τη μέθοδο 
της γεωμετρικής μορφομετρίας. Έγινε σύγκριση περιοχών της ηπειρωτικής Ελλάδας με 
τα νησιά του Αιγαίου.]  

5. F. Hatjina, M. Bouga, L. Haristos (2008) Greek certification system of honey bee 
queens. XVI Naučno Savetovanje sa Medunarodnim Učeščem ‘ Kvalitetom I 
selekcijom u pčelarstvu ka evropi’.  Beograd 9-10 Februar, 2008, p. 7-11. 

[Παρουσίαση του συστήματος πιστοποίησης βασιλισσών που εφαρμόζεται στο 
Ινστιτούτο Μελισσοκομίας. Λεπτομέρειες του Διαπιστευμένου Εργαστηρίου και της 
μεθοδολογίας που ακολουθεί]. 

6. Hatjina F. (2009) Effects of genetically modified plants (GMOs), nicotinoids and 
air pollution on honey bees. XVII Naučno Savetovanje sa Medunarodnim Učeščem 
‘Kvalitel meda I selekcia medonosne psele’. Beograd 7 Februar, 2009, p. 18-23.  

[Παρουσίαση των στόχων του χρηματοδοτούμενου προγράμματος που διενεργεί το Ινστ. 
μελισσοκομίας. Αναφορά στις βιβλιογραφικές πηγές και σε προηγούμενα πειραματικά 
αποτελέσματα]   

(περιλήψεις) 

7. G. Theophilidis, F. Hatjina, Aleś Gregorc, N. Pappas, S. Zacharioudakis, A. 
Thrasyvoulou (2002). Morphological differences between thoracic and 
abdominal spiracles in Apis mellifera macedonica (oral presentation) In 
Proceedings of 7th European Entomological Congress, Thessaloniki, October 7-13, 
2002, σελ 276. 

[Το 1ο θωρακικό και το 1ο κοιλιακό αναπνευστικό στίγμα της Μακεδονική φυλής μέλισσας 
εξετάστηκαν με τη βοήθεια μικροσκοπίου. Το 1ο κοιλιακό στίγμα εξετάστηκε επίσης με τη 
χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. Έγιναν μετρήσεις σε συγκεκριμένες διαστάσεις των 
στιγμάτων όπως το μήκος, το πλάτος και η επιφάνεια του ανοίγματος του 1ου θωρακικού 
στίγματος, όπως η διάμετρος της κύριας τραχείας και  μετρήσεις που αφορούν στο μήκος, 
το πλάτος και την επιφάνεια των πτερυγίων του 1ου κοιλιακού στίγματος. Η παρατήρηση 
του 1ου κοιλιακού στίγματος με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο έδειξε ότι στη Μακεδονική 
μέλισσα υπάρχει μια εσωτερική οριζόντια διαμόρφωση, η οποία μειώνει το πλάτος του 
στίγματος και η οποία δεν αναφερόταν στη βιβλιογραφία.]  

8. D. Tsellios, M. Kostarelou & F. Hatjina (2002). Reinfestation study of honeybees 
by Varroa mites due to robbing and drifting (oral presentation) In Proceedings 
of 7th European Entomological Congress, Thessaloniki, October 7-13, 2002, σελ 
278 
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[Δέκα κυψέλες τοποθετήθηκαν σε διάταξη που να μειώσνει την παραπλάνηση και 
χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο της παραπλάνησης και λεηλασίας μετά από 
επαναπροσβολή από το Βαρρόα. 400 μέλισσες μαρκαρισμένες με διαφορετικά χρώματα 
τοποθετήθηκαν σε κάθε κυψέλη. Λίγες μέλισσες βρέθηκαν σε διαφορετική κυψέλη και 
όλες προέρχονταν από κυψέλες οι οποίες είχαν αρχικά υποστεί θεραπεία για Βαρρόα με 
Apistan (πιθανά λεηλάτριες μέλισσες). Κυψέλες προσβεβλημένες με Βαρρόα ενεργούν ως 
πηγές επαναπροσβολής για υγιή μελίσσια ιδιαίτερα όταν μεταφέρονται στα πευκοδάση 
όπου η πυκνότητα των κυψελών είναι μεγάλη και δεν παίρνονται μέτρα κατά της 
παραπλάνησης.] 

9. S. Gounari, A. Thrasyvoulou, F. Hatjina & K. Zografou (2002). Ovulation 
behaviour of Marchalina hellenica (oral presentation) In Proceedings of 7th 
European Entomological Congress, Thessaloniki, October 7-13, 2002, σελ.280.  

[Παρουσιάστηκαν νέα στοιχεία για τη συμπεριφορά ωοτοκίας του εντόμου Marchalina 
hellenica, το οποίο θεωρείται το σημαντικότερο μελιτογόνο έντομο στην Ελλάδα. Η 
συμπεριφορά του εντόμου, η περίοδος προ-ωοτοκίας, ο αριθμός των αυγών και η 
περίοδος εκκόλαψης αυτών, μελετήθηκαν για τα έτη 2000 και 2001 σε κλαδιά πεύκης 
που συλλέγονταν από το Seix-Sou στη Θεσσαλονίκη.]  

10. R J. Paxton, F. Hatjina (2005) The role of social bees in provision of the 
ecosystem service of pollination in NE Greece. 3rd European Congress on Social 
Insects, 22-27 August, St Petersburg, Russia.  

[Οι μετρήσεις ελεγχόμενης επικονίασης που έγιναν στις καλλιέργειες έδειξαν επίσης ότι η 
ελεύθερη επικονίαση ήταν κατά πολύ χαμηλότερη της άριστης (περίπου στο 50%). Τα 
παραπάνω αναδεικνύουν την μείωση στην προσφορά επικονίασης των μελισσών, 
γεγονός που συνδέεται άμεσα με τη μειωμένη βιο-ποικιλότητα, η οποία και δεν έχει 
αξιολογηθεί μέχρι τώρα στα Ελλαδικά οικοσυστήματα. Σημαντικοί επικονιαστές εκτός 
της κοινής μέλισσας θεωρήθηκαν οι μέλισσες του γένους Andrena, οι μέλισσες του γένους 
Osmia και φυσικά οι βομβίνοι  (ειδικά το είδος Bombus terrestris). 

11. F. Hatjina, L. Haristos, R. Paxton, V. Karipidou, K. Kritikopoulou, A. Mamouzi, V. 
Tsirakoglou (2006) Almond pollination and the use of hive entrance pollen 
transfer devices. Proceedings of the Second European Conference of Apidology, 
10-14 September 2006, Prague, (p. 92). 

[Ειδικές συσκευές που ονομάζονται γυρεομεταφορείς εισόδου, χρησιμοποιήθηκαν στην 
είσοδο των κυψελών για να δοκιμαστούν ως προς την αποτελεσματικότητά τους στην 
αύξηση της επικονίασης της αμυγδαλιάς και την πρακτικότητα στη χρήση τους Η 
αποτελεσματικότητά τους μετρήθηκε με πειραματισμό που περιλάμβανε άνθη 
αμυγδαλιάς εγκλωβισμένα και μη σε δίχτυ που απέκλειε τους επικονιαστές. Η 
καρποφορία των ανθέων που δέχτηκαν επισκέψεις από μέλισσες προερχόμενες από 
κυψέλες με γυρεομεταφορείς ήταν μεγαλύτερη αλλά όχι σημαντικά. Ένα διαφορετικό 
μοντέλο συσκευής δοκιμάστηκε επίσης ως προς την ανεκτικότητα των μελισσών.]   

12. Bouga Μ., Hatjina F., Emmanouel N. (2006) National certification system of 
honey bee queens in Greece. Proceedings of the Second European Conference of 
Apidology, 10-14 September 2006, Prague, (p. 61). 
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[Παρουσίαση του συστήματος πιστοποίησης βασιλισσών που εφαρμόζεται στο από το 
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογία του Γ.Π.Α. και από το Ινστιτούτο 
Μελισσοκομίας του ΕΘΙΑΓΕ. Λεπτομέρειες των Διαπιστευμένων Εργαστηρίων, της 
μεθοδολογίας που ακολουθούν, τις ιδιαιτερότητες του κάθε εργαστηρίου και του πεδίου 
Διαπίστευσή του]. 

13. F. Hatjina, L. Haristos,  M. Bouga, M. Kostarelou, N. Emmanouel (2008) Quality 
characteristics of produced honeybee queens in Greece. Proceedings of the 
Third European Conference of Apidology, Belfast, 8-11 September, 2008 (p. 50)  

[Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα δύο πρώτα έτη πιστοποίησης βασιλισσών. 
Σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο ετών, καθώς και μεταξύ των βασιλισσών που 
παράγονται με βασιλοτροφία σε σχέση με αυτές που παρήχθησαν με αντικατάσταση ή 
ορφάνια.] 

 

14. F. Hatjina; M. Bouga; C. Emmanouil; N. Emmanouil (2009) Colony Losses in 
Greece : Review of the situation from 2003 to 2009. Proceedings of the 4th 
COLOSS Conference, Zagreb, March 3-4-, 2009.  p. 19    

[Συνολική αναφορά σε στοιχεία που συλλέχθηκαν από το Ινστιτούτο Μελισσοκομίας για 
τις απώλειες των μελισσοσμηνών στην Ελλάδα και τις πιθανές αιτίες τους, με βάση 
ερωτηματολόγια αλλά και αναλύσεις δειγμάτων μελισσών ] 

15. Fani Hatjina (2009) Estimating brood area and bee population in a honey bee 
colony- control for Varroa infestations  Proceedings of the COLOSS Workshop 
Standardization of Methods II: Vitality Testing- Kirchhain, Germany, 28.06-
02.07.2009, p. 9 

[Η κύρια δραστηριότητα της Ομάδας Εργασίας 4 του COLOSS είναι α) η ανάπτυξη ενός 
κοινού πρωτόκολλου για τον έλεγχο της ζωτικότητας των μελισσμηνών και β) η 
εκτέλεση ενός κοινού πειραματισμού μεταξύ των συμμετεχόντων Κρατών (17 κράτη) για 
τον έλεγχο της ζωτικότητας 17 διαφορετικών πληθυσμών μελισσών σε διαφορετικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες, κάτω από την πίεση του Βαρρόα και χωρίς θεραπεία] 

[Οι παρουσιάσεις των συνεδρίων (16, 17, 19-25, 30-34, 36, 37, 40-48, 56) που 
ακολουθούν αναφέρονται στη μεθοδολογία, τα προβλήματα και τα αποτελέσματα του 
μεγάλου πειραματικού που έλαβε χώρα από την ομάδα εργασίας COLOSS, και διήρκησε 
2,5 έτη. Ο πειραματισμός  αυτός μελέτησε την αλληλοεπίδραση του γονότυπου και του 
περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη, συμπεριφορά, επιβίωση και υγεία των μελισσιών].  

16. Korpela Seppo, Hatjina Fani, Bouga Maria & Charistos Leonidas (2009). 
Adaptation and performance of Greek honeybees resistant to Acarapis woodi in 
Finland. Proceedings of the COLOSS Workshop Standardization of Methods II: 
Vitality Testing- Kirchhain, Germany, 28.06-02.07.2009, p. 10  

17. Ralph Büchler, Ina Heidinger, Marina Meixner, Malgorzata Bienkowska, Beata 
Panasiuk, Yves Le Conte, Didier Crauser, Cecilia Costa, Fani Hatjina, Meral 
Kence, Nikola Kezic, Seppo Korpela, Per Kryger Antonio Murilhas, Aleksandar 
Uzunov, Jerzy Wilde (2009) European test on genotype - environment 
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interactions. Proceedings of the 5th COLOSS Conference, Montpellier, 14-15 
September, 2009.  p. 9  

18. M. Bouga, Mica Bladenovic, Leonidas Charistos, Sladjan Rasic, Fani Hatjina 
(2009) Molecular markers discriminating Greek from Serbian honey bees. 
Apimondia Congress, Montpellier, 15-20 September 2009.  

[Μια πρώτη προσέγγιση στη σύγκριση της γενετικής σύστασης των ελληνικών 
πληθυσμών μελισσών με γειτονικούς πληθυσμούς με τη χρήση μοριακών μεθόδων 
(καταγραφή της αλληλουχία της αλυσίδας του m-DNA.  Χρησιμοποιήθηκαν αρχικά 2 
πληθυσμοί από την Ελλάδα και 2 από τη Σερβία]. 

19. Marina D. Meixner, Per Kryger, Cecilia Costa, Maria Bouga, Fani Hatjina, Jurek 
Wilde, Aleksandar Uzunov, Nikola Kezic, Wei Shi, Meral Kence, Ralph Büchler 
(2010)  Towards the development of international standard recommendations 
for breeding honey bees including characters of colony vitality. Proceedings of 
the COLOSS Workshop: Monitoring and Stardardization (Bee Book)- 
Amsterdam, January 18-20, 2010, p. 21 

20. Charistos Leonidas, Hatjina Fani*, Kokkinis Michalis, Bouga Maria (2010). 
Experimental set up and first evaluation of the genotype/environmental 
interactions experiment in Greece. Proceeding of the COLOSS Workshop in 
Standardized protocols for honey bee vitality and diversity. Athens, February 
26-27, 2010, p. 5  

21. Rasic Sladjan, Charistos Leonidas, Mladenovic Mica, Hatjina Fani, Bouga Maria 
(2010). Relationship between genetic origin of honey bee queens and their 
performance. Proceeding of the COLOSS Workshop ‘Standardized protocols for 
honey bee vitality and diversity’. Athens, February 26-27, 2010, p. 14  

22. Fani Hatjina, Leonidas Charistos (2010). Artificial larval rearing as a tool for 
evaluating the effects of imidacloprid on honey bees under laboratory 
conditions. Proceeding of the COLOSS Workshop ‘Method standardization for 
larval tests’ Graz, June 7-9, 2010, p. 12 

23. Ralph Büchler, Malgorzata Bienkowska, Beata Panasiuk, Cecilia Costa, Fani 
Hatjina, Charistos Leonidas, Kokkinis Michalis, Evgeniya Ivanova, Plamen 
Petrov, Nikola Kezic, Maja Drazic, Seppo Korpela, Aleksandar Uzunov, Jerzy 
Wilde (2010). Preliminary evaluations of the Coloss genotype-environment 
interaction experiment. COLOSS Workshop ‘Standardized protocols for honey 
bee vitality and diversity’, June 16-18, 2010, Kopenhagen,   

24. Charistos Leonidas, Hatjina Fani (2010) Over-wintering of honey bee colonies 
using different artificial diets. Proceedings of the 6th COLOSS Conference, Ankara, 
4-5 September, 2010.  p. 31. 

25. Cecilia Costa, Ralph Büchler, Marina Meixner, Malgorzata Bienkowska, Beata 
Panasiuk, Fani Hatjina, Charistos Leonidas, Kokkinis Michalis, Evgeniya 
Ivanova, Plamen Petrov, Nikola Kezic, Maja Drazic, Seppo Korpela, Aleksandar 
Uzunov, Jerzy Wilde (2010) Ongoing evaluations of the Coloss WG 4 genotype-
environment interaction experiment. Proceedings of the VIth COLOSS 
Conference- Ankara, Turkey- 5-6- September 2010, p. 25 
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26. Evgeniya Ivanova*, Maria Bouga, Plamen Petrov, Mica Mladenovic, Sladjan Rasic, 
Leonidas Charistos, Fani Hatjina (2010). Preliminary results from a study on 
Balkan honey bees’ genetic variability using isoenzymic approach. Proceedings 
of the Forth European Conference of Apidology, Ankara, 7-9 September, 2010 

[Παρουσίση των πρώτων αποτελεσμα΄των γι την γενετική διαφοροποίηση πληθυσμών 
από τα Βαλκάνια, χρησιμοποιώντας την ισοενζυμική προσέγγιση. Σσύμφωνα με αυτά, οι 
μέλισσες από την περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας που συλλέξαμε  διαφέρουν από τις 
μακεδονικές μέλισσες. Οι μακεδονικές μέλισσες είναι πολύ κοντά στις Βουλγάρικες και σε 
αυτές από το Νότιο τμήμα της Σερβίας]  

27. Hatjina Fani (2010) Certification system for the quality of honey bee queens in 
Greece. Proceeding of the 2nd International Mugla Beekeeping and pine honey 
Congress, Mugla- Turkey, 5-8 October, 2010, p. 79 

[Παρουσίαση του συστήματος Διαπίστευσης ου ακολουθείται από το Ινστ. 
Μελισσοκομίας. Ανάλυση της μεθοδολογίας και των παραγόντων που επηρεάζουν την 
ποιότητα των βασιλισσών μελισσών] 

28. Hatjina Fani (2010) Health Status and Control of honey bee colonies in Greece. 
Proceeding of the 2nd International Mugla Beekeeping and pine honey Congress, 
Mugla- Turkey, 5-8 October, 2010, p. 99. 

[Παρουσίαση των στατιστικών για τις απώλειες των μελισσοσμηνών στην Ελλάδα, τις 
κυριότερες αιτίες, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και των τρόπων 
αντιμετώπισης των ασθενειών με έμφαση στο Βαρρόα και τη χρήση του Οξαλικού οξέος] 

29. Fani Hatjina, Taylan Dogaroglu (2010) Imidacloprid effect on honey bees under 
laboratory conditions using hoarding cages. COLOSS Work Shop ‘Standardized 
methods for honey bee rearing in hoarding cages’, 25.-26 November, Bologna 
Italy, pp. 17.    

[Παρουσίση των πρώτων αποτελεσμάτων για την επίδραση του imidacloprid σε 
εργαστηριακές μελέτες. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που η μέθοδος των ‘hoarding 
cages’ χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα και έγινε φανερό ότι το imidacloprid σε 
υποθανατηφόρες δόσεις και χρόνια έκθεση, δεν θανατώνει τις μέλισσες ούτε και μειώνει 
τη διάρκεια ζωής τους, περιορίζει όμως την ανάπτυξη των αδένων που παράγουν τον 
βασιλικό πολτό] 

30. Ralph Büchler, Stefan Berg; Malgorzata Bienkowska, Beata Panasiuk, Yves Le 
Conte, Cecilia Costa, Winfried Dyrba, Fani Hatjina, Leonidas Charistos, Evgeniya 
Ivanova, Plamen Petrov, Nikola Kezic, Seppo Korpela, Per Kryger, Hermann 
Pechhacker, Aleksandar Uzunov, Jerzy Wilde (2011) First results of the 
international genotype-environment interaction experiment. Proceedings of 
the COLOSS Work Shop "Honey bee vitality and diversity - status of the GEI 
experiment and the subspecies discrimination methods comparison" , 1-3 
March 2011, Plovdiv- Bulgaria, pp.9-10.  

31. Leonidas Charistos, Mića Mladenović, Fani Hatjina (2011) Performance 
comparison between four different Greek honey bee lines. Proceedings of the 
COLOSS Work Shop "Honey bee vitality and diversity - status of the GEI experiment 
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and the subspecies discrimination methods comparison" , 1-3 March 2011, 
Plovdiv- Bulgaria, pp. 21. 

32. Evgeniya Ivanova, Maria Bouga, Teodora Staykova, Mica Mladenovic, Sladjan 
Rasic, Leonidas Charistos, Plamen Petrov, Ivan Stoyanov, Fani Hatjina (2011) 
Study on Balkan honey bees’ genetic variability based on alloenzymic analysis. 
Proceedings of the COLOSS Work Shop WG4 "Honey bee vitality and diversity - 
Field observations of experimental GEI colonies" 26. - 29. 07. 2011, Puławy, 
Poland, pp.20. 

33. Meixner Marina, Bouga Maria, Charistos Leonidas, Kryger Per, Evgeniya 
Ivanova, Fani Hatjina (2011) Genetic variability of honey bee origins used in the 
GEI experiment using geometric morphometrics approach. Proceedings of the 
COLOSS Work Shop WG4 "Honey bee vitality and diversity - Field observations 
of experimental GEI colonies" 26. - 29. 07. 2011, Puławy, Poland, pp.22.  

34. Ralph Büchler, Stefan Berg; Malgorzata Bienkowska, Beata Panasiuk, Yves Le 
Conte, Cecilia Costa, Winfried Dyrba, Fani Hatjina, Leonidas Charistos, Maria 
Bouga, Evgeniya Ivanova, Plamen Petrov, Nikola Kezic, Seppo Korpela, Per 
Kryger, Hermann Pechhacker, Aleksandar Uzunov, Jerzy Wilde (2011) 
Preliminary results of the international genotype-environment interaction 
experiment of WG 4. Proceedings of 7th COLOSS Conference, 27th-28th August 
2011, Belgrade, Serbia, pp.  

35. Konstantinos M. Kasiotis, Leonidas Charistos, Nikos Emmanouil, Fani Hatjina 
(2011) Imidacloprid residues on honeybee, honey and pollen from colonies 
placed on cotton fields. Proceedings of 7th COLOSS Conference, 27th-28th August 
2011,  Belgrade, Serbia, pp.  
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αποικίας. Δύο υπο-θανατηφόρες δόσεις imidacloprid (5ppb και 200ppb) 
χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου να παρακολουθεί η ανάπτυξη και η υγεία των αποικιών 
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15 September, 2009.  p. 26 

[Το σκεπτικό πιλοτικής έρευνας για τις απώλειες των μελισσοσμηνών διαφορετικής 
γενετικής προέλευσης χωρίς θεραπεία για το Βαρρόα] 

63. F. Hatjina; A. Ozkirim (2009) Comparison between anatomical/ physical 
characteristics of queens and the performance of their sisters during the next 
productive period. Proceedings of the 5th COLOSS Conference, Montpellier, 14-15 
September, 2009.  p. 34  

[Σύγκριση και έλεγχος των ανατομικών χαρακτηριστικών των βασιλισσών που 
παρήχθησαν μόνες τους με φυσιολογική πορεία των μελισσοσμηνών και αυτών που 
παρήχθησαν με τη διαδικασία της βασιλοτροφίας. Παρακολούθηση των επιδόσεων και 
χαρακτηριστικών ανάπτυξης των αντίστοιχων μελισσοσμηνών] 

64. Maria Bouga; Malgorzata Bienkowska; Ralph Büchler; Lionel Garnery; Fani 
Hatjina; Evgeniya Neshova Ivanova; David De Jong; Pilar De la Rúa; Meral Kence; 
Per Kryger; António Murilhas; Benjamin Oldroyd; Randy Oliver; María 
Alejandra Palacio; Plamen Petrov; Maria Alice Printo; Albert Robertson; Peter 
Rosenkranz; Damir Šekulja; José Manuel Flores Serrano; Remy Vandame (2011) 
Queen rearing and selection practices and their impact on the genetic diversity 
and fitness of honey bee colonies APIMONDIA, Buenos Aires, September 2011 

[Παρουσίση των απόψεων των επιστημόνων που συμμετέχουν στην αντίστοιχη ομάδα 
εργασίας της APIMONDIA, σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα τους, την 
γενετική ποικιλομορφία των μελισσών, τη διατήρησή τους και των υποθέσεων για τις 
επιπτώσεις της εντατικής βασιλισσοτροφίας]  

65. Fani Hatjina, Alexandros Papachristoforou, Leonidas Charistos, Maria Bouga, 
Gerard Arnold (2012) Monitoring the effect of imidacloprid under semi-field 
conditions using electronic bee counters. Poster, 5th European Conference of 
Apidology, 4-6

th 

September 2012, Halle an der Saale, Germany  

Οι πειραματισμοί με τις υποθανατηφόρες δόσεις του  imidacloprid που έγιναν σε 
συνθήκες αγρού στο Ινστ. Μελισσοκομίας , έδειξαν ότι η θερμοκρασία του γόνου 
επηρεάζεται, καθώς  η μνήμη. των μελισσών. Οι μέλισσες χάνονται γιατί μάλλον δεν 
θυμούνται να βρουν τον δρόμο επιστροφής για την κυψέλη τους 
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66. Cecilia Costa, Sreten Andonov, Malgorzata Bienkowska, Maria Bouga, Ralph 
Büchler, Janja Filipi, Fani Hatjina, Evgeniya Ivanova ,Nikola Kezic, Per Kryger, 
Yves Le Conte, Marina Meixner, Beata Panasiuk, Plamen Petrov, Lauri 
Ruottinen, Aleksandar Uzunov, Jerzy Wilde (2014). The survival and 
performance of colonies of local versus non-local origin in a no-Varroa 
treatment European experiment. ApiOrganica: 3rd World Symposium of Organic 
Beekeeping, 4-7 March 2014, Bologna, Italy 

[Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του μεγάλου πειράματος της εργ. Νο. XXXV, με 
έμφαση στην επιβίωση των μελισσοσμηνών σε σχέση με τα ποσοστά βαρρόα. Τα 
μελισσοσμήνην στο συγκεκριμένο πειραματισμό επιβίωναν χωρίς θεραπεία για το 
βαρρόα.]  

67. F. Hatjina, M. Bieńkowska, L. Charistos, R. Chlebo, C. Costa , M. M. Dražić, J. Filipi, 
A. Gregorc, E. Nehova Ivanova, N. Kezic, J. Kopernicky, P. Kryger, M. Lodesani, V. 
Lokar, M. Mladenovic, B. Panasiuk, P. Pavlov Petrov, S. Rašić, M. I. Smodis Skerl, 
F. Vejsnæs, Jerzy Wilde (2014) Quality of honey bee queens through physical 
characters and colony performance. Sixth EurBee Congress, Murcia- Spain, 9th 
to 11th September 2014 

[Γραφική απεικόνιση της σχέσης των φυσικών χαρακτηριστικών ποιότητας των 
βασιλισσών μελισσών σε σχέση με τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς και απόδοσης, 
μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα διαφόρων χωρών. ] 

68. Jerzy Wilde, Regina J. Frączek, Maciej Siuda, Fani Hatjina, Beata Bąk, Artur 
Miszczak (2014) The influence of sublethal doses of imidacloprid on protein 
content and proteolytic activitity in honeybees (Apis mellifera L.). Sixth EurBee 
Congress, Murcia- Spain, 9th to 11th September 2014. 

[Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εργασίας Νο L  Και η επίδραση των 
υποθανατηφόρων δόσεων του imidacloprid στην περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και τη 
δραστηριότητα των πρωτεασών] 

 

69. Charistos L, Hatjina F (2015) Increase in honey bee populations with continued use of 
Hive Alive. North American Beekeeping Conference & Tradeshow Anaheim, 
California, January 6-10, 2015 

[Η πρώτη επίσημη παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος για την χρήση του 
Hive Alive κατων αποτελεσμάτων της χρήσης τους για 2 χρόνια, όχι μόνο στην αύξηση του 
πληθυσμού αλλά και ενάντια στη Νοσεμίαση] 

 

ΕΘΝΙΚΑ  

(πλήρεις εργασίες) 

70. Χατζήνα, Φ; Τσέλλιος Δ (1999) Το πρόβλημα της επικονίασης των 
καλλιεργειών στην Ελλάδα. Συμπεράσματα από ανάλογη μελέτη. 4ο 
Πανελλήνιο Μελισσοκομικό Συνέδριο, Καλαμπάκα, 26-28 Νοεμβρίου, 1999, σελ. 
143-149 



 29 

[Επισημαίνονται τα προβλήματα της επικονίασης των καλλιεργειών στην Ελλάδα, όπως: 
η μεγάλη πυκνότητα των μελισσιών, η έλλειψη γνώσης, ο ανταγωνισμός από την 
αυτοφυή βλάστηση, οι ψεκασμοί. Παρουσιάζεται η σημερινή κατάσταση και προτείνονται 
λύσεις. Ειδικότερα για τον ανταγωνισμό των καλλιεργειών από την αυτοφυή βλάστηση, 
παρουσιάζεται μια μελέτη (ο προσωρινός εγκλωβισμός των μελισσών) η οποία είχε 
θετικά αποτελέσματα.]  

71. Τσέλλιος Δ, Κωσταρέλου Μ, Χατζήνα Φ (1999) Προτάσεις για συνδυασμένη 
έρευνα & δράση με σκοπό την ορθολογική αξιοποίηση των μελιτοεκκρίσεων 
του πεύκου. 4ο Πανελλήνιο Μελισσοκομικό Συνέδριο, Καλαμπάκα, 26-28 
Νοεμβρίου, 1999, σελ. 98-101. 

[Παρουσιάζεται η υπάρχουσα κατάσταση και γνώσεις που αφορούν το έντομο 
Marchalina hellenica και την εκμετάλλευση των μελιτοεκκρίσεων του πεύκου. 
Προτείνεται συντονισμένη έρευνα για τη βιολογία του εργάτη του πεύκου για τους 
παράγοντες που επηρεάζουν τις μελιτοεκκρίσεις του πεύκου.] 

72. Παπαχριστοφόρου Αλ., Καμπουράκη Μ, Γούναρη Σ, Χατζήνα Φ, 
Μπλαδενόπουλος Κ, Θρασυβούλου Α (2001) Αναγνώριση των γυρεόκοκκων 
των οικ. Rosaceae & Labiateae με στόχο τον προσδιορισμό της φυτικής 
προέλευσης του μελιού. Πρακτικά του 20ου Συνέδριου της Ελληνικής Εταιρίας 
της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 22 Οκτωβρίου- 1 Νοεμβρίου 2001, 
Λάρνακα- Κύπρος, σελ. 342-345.  

[Με στόχο να καταστεί δυνατή η διάκριση των ειδών που ανήκουν στις οικ. Rosaceae & 
Labiateae μέσω των γυρεοκόκκων που βρίσκονται στο μέλι, οι γυρεόκοκκοι αυτοί 
φωτογραφήθηκαν μέσω μικροσκοπίου και με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού 
μετρήθηκαν τα χαρακτηριστικά τους μεγέθη. Συγκεκριμένα στα Rosaceae μετρήθηκαν το 
άνοιγμα των βλαστικών πόρων, οι διάμεσοι, η περίμετρος και το εμβαδόν ενώ στα 
Labiateae μετρήθηκαν το μήκος, πλάτος, περίμετρος και εμβαδόν. Η στατιστική ανάλυση 
έδειξε ότι με βάση κάποια μεγέθη ή και με τον συνδυασμό αυτών είναι δυνατή η διάκριση 
των γυρεόκοκκων από τα διαφορετικά είδη.] 

73. Φ. Χατζήνα , M. Baylac , Λ. Χαριστός , L. Garnery, G. Arnold,  Δ. Τσέλλιοs (2002) 
Γεωμετρική μορφομετρία, ως μέθοδος καθορισμού της φυλογενετικής 
συγγένειας των πληθυσμών μελισσών της Ελλάδας. Πρακτικά του 1ου 
Επιστημονικού Συνέδριου Μελισσοκομίας –Σηροτροφίας, Αθήνα 29 Νοεμβρίου 
–1 Δεκεμβρίου, 2002, σελ. 187-193 

[Η μέθοδος της γεωμετρικής μορφομετρίας χρησιμοποιήθηκε στα φτερά 497 μελισσών 
από 13 περιοχές της Ελλάδας. Η ανάλυση των δεδομένων που αφορούν το σχήμα των 
φτερών έδειξε μεγάλες διαφορές μεταξύ των περιοχών οι οποίες διαχωρίστηκαν σε δύο 
μεγάλες ομάδες: Ρόδος, Ικαρία και Αστυπάλαια (εδώ αποκαλείται ομάδα Ρόδου) και 
Μακεδονία, Κυκλάδες, Κρήτη και Λήμνος (εδώ αποκαλείται ομάδα Μακεδονίας). Καμία 
διαφοροποίηση δεν παρατηρήθηκε μεταξύ των πληθυσμών της ομάδας Ρόδου. Αντίθετα, 
στην ομάδα Μακεδονίας, ο πληθυσμός της Κρήτης διαφοροποιείται κάπως από τους 
πληθυσμούς της Μακεδονίας και των Κυκλάδων, και ο πληθυσμός της Λήμνου 
διαφοροποιείται ακόμη περισσότερο και έχει την μεγαλύτερη φυλογενετική συγγένεια με 
τους πληθυσμούς της ομάδας Ρόδου. Τα αποτελέσματα αν και περιορισμένης 
δειγματοληπτικής εμβέλειας, δείχνουν ότι: α) οι πληθυσμοί της Μακεδονίας και των 
Κυκλάδων προφανώς αποτελούνται από μέλισσες της Μακεδονικής φυλής, β) οι 
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πληθυσμοί των νησιών Κρήτης και Λήμνου διαφοροποιούνται και αποτελούνται από 
μίγματα Μακεδονικής φυλής και άλλων φυλών και γ) οι πληθυσμοί των νησιών Ρόδου, 
Ικαρίας και Αστυπάλαιας διαχωρίζονται σαφώς από τους υπόλοιπους, πιθανά να 
αποτελούν απογόνους της adami φυλής.] 

74. Θεοφιλίδης Γ., Χατζήνα Φ. (2002) Μορφολογία των μηχανισμών προσκόλησης 
του Βαρρόα (Varroa destructor) στη μέλισσα (Apis mellifera macedonica) 
(2002) Πρακτικά του 1ου Επιστημονικού Συνέδριου Μελισσοκομίας –
Σηροτροφίας, Αθήνα 29 Νοεμβρίου –1Δεκεμβρίου, 2002, σελ.413-417  

[Η λειτουργική μορφολογία των μηχανισμών προσκόλλησης του Βαρρόα στη μέλισσα  
μπορεί να είναι το κλειδί για τη βιολογική καταπολέμησή της. Η εργασία αυτή 
παρουσιάζει τη μορφολογία των μηχανισμών προσκόλλησης του Βαρρόα με τη χρήση 
Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου και τη χρησιμοποίηση της αρνητικής πίεσης για την 
αποκόλληση του Βαρρόα από τις μέλισσες. Τα αποτελέσματα ήρθαν να ρίξουν επιπλέον 
φως στη διαμάχη μεταξύ των επιστημόνων για το θέμα αυτό. Αποδείχθηκε ότι τα άκρα 
των ποδιών του Βαρρόα αποτελούνται από σκληροποιημένα μέρη, καθορισμένης μορφής 
και διάταξης και επίσης από μαλακά μόρια τα οποία έχουν την ικανότητα να 
διαμορφώνουν έναν τύπο βεντούζας με τον οποίο το Βαρρόα προσκολλάται πάνω στη 
μέλισσα. Η χρήση αρνητικής πίεσης 2 ατμοσφαιρών για την αποκόλληση του Βαρρόα 
από τις μέλισσες δεν είχε σημαντικό αποτέλεσμα γεγονός που επιβεβαιώνει την αντοχή 
της βεντούζας στα άκρα του Βαρρόα.] 

75. Θεοφιλίδης Γ. Χατζήνα Φ, Gregorc A, Παππάς Ν, Ζαχαριουδάκης Σ, 
Θρασυβούλου Α (2002) Συγκριτική μελέτη της εξωτερικής μορφολογίας του 
1ου θωρακικού και του 1ου κοιλιακού αναπνευστικού στίγματος μεταξύ 
τεσσάρων φυλών της Apis mellifera L.Πιθανή σχέση μορφολογίας του 1ου 
θωρακικού στίγματος και μηχανισμού ανθεκτικότητας στο άκαρι Varroa 
destructor R. Πρακτικά του 1ου Επιστημονικού Συνέδριου Μελισσοκομίας –
Σηροτροφίας, Αθήνα 29 Νοεμβρίου –1Δεκεμβρίου, 2002, σελ. 150-158. 

[Η λειτουργική μορφολογία των μηχανισμών προσκόλλησης του Βαρρόα στη μέλισσα  
μπορεί να είναι το κλειδί για τη βιολογική καταπολέμησή της. Η εργασία αυτή 
παρουσιάζει τη μορφολογία των μηχανισμών προσκόλλησης του Βαρρόα με τη χρήση 
Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου και τη χρησιμοποίηση της αρνητικής πίεσης για την 
αποκόλληση του Βαρρόα από τις μέλισσες. Τα αποτελέσματα ήρθαν να ρίξουν επιπλέον 
φως στη διαμάχη μεταξύ των επιστημόνων για το θέμα αυτό. Αποδείχθηκε ότι τα άκρα 
των ποδιών του Βαρρόα αποτελούνται από σκληροποιημένα μέρη, καθορισμένης μορφής 
και διάταξης και επίσης από μαλακά μόρια τα οποία έχουν την ικανότητα να 
διαμορφώνουν έναν τύπο βεντούζας με τον οποίο το Βαρρόα προσκολλάται πάνω στη 
μέλισσα. Η χρήση αρνητικής πίεσης 2 ατμοσφαιρών για την αποκόλληση του Βαρρόα 
από τις μέλισσες δεν είχε σημαντικό αποτέλεσμα γεγονός που επιβεβαιώνει την αντοχή 
της βεντούζας στα άκρα του Βαρρόα.] 

76. Φ. Χατζήνα (2004) Η επίδραση του π-παραδιχλωροβενζόλιου στην 
ικανότητα των μελισσών να αντιλαμβάνονται το ποσοστό των σακχάρων 
στο νέκταρ. Πρακτικά 2ου Επιστημονικού Συνεδρίου Μελισσοκομίας-
Σηροτροφίας Αθήνα 21-23 Μαΐου 2004. 118-122 

[Σε δύο μελίσσια της μακεδονικής φυλής έγινε έλεγχος της επίδρασης του 
παραδιχλωροβενζόλιου στην ικανότητα των μελισσών να διακρίνουν διαφορετικά 
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ποσοστά ζάχαρης στο σιρόπι, δεδομένου ότι η ουσία αυτή έχει προηγούμενα ανιχνευτεί 
στο μέλι το οποίο επίσης χρησιμοποιείται για κατανάλωση από τις μέλισσες. Ως 
ευαισθησία των μελισσών ορίζεται η ικανότητά τους να διακρίνουν το σιρόπι/ νέκταρ με 
το μικρότερο ποσοστό ζάχαρης το οποίο προκαλεί την εκδήλωση του ενστίκτου της 
προβοσκίδας μετά από διέγερση των κεραιών με το αντίστοιχο διάλυμα ζάχαρης.]  

77. Δ. Τσέλλιος, Λ. Χαριστός, Φ. Χατζήνα, Μ. Κωσταρέλου-Δαμιανίδου, Μ. Δήμου 
(2004) .Μελισσοκομική χλωρίδα της Πελοποννήσου. Πρακτικά του 2ου 
Επιστημονικού Συνεδρίου Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας, Αθήνα 21-23 Μαΐου 
2004, Σελίδα 180-188 

[Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του διετούς προγράμματος του Ινστιτούτου 
Μελισσοκομίας ‘Καταγραφή της μελισσοκομικής χλωρίδας της Πελοποννήσου’. Για τα 
κυριότερα μελισσοκομικά φυτά της Πελοποννήσου, όπως έλατο, πεύκο, θυμάρι, ρείκι, 
πορτοκάλι, ευκάλυπτος κ.ά. γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε πληροφορίες τεχνικής 
εκμετάλλευσης. Παρατίθεται τέλος κατάλογος με τα κυριότερα μελισσοκομικά φυτά 
κατά διοικητικές περιοχές (νομοί-επαρχίες) και κατά γεωγραφικές περιοχές (βουνό, 
οροπέδιο, κοιλάδα, παραλιακή ζώνη).] 

78. Φ. Χατζήνα, R. Paxton, M. Felendorf, C. Mohra, T. Murray, N. Βαλιάνος, Θ. 
Καρυπιάδης (2005) Βιο-ποικιλότητα ειδών μελισσών σε περιοχές με εντατική 
και μη εκμετάλλευση 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Καρδίτσα 
(Λίμνη Ν. Πλαστήρα), 11-14 Οκτωβρίου 2005.  

[Σε περιοχές των Νομών Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης με εντατικές καλλιέργειες 
βερικοκιάς και αμυγδαλιάς και με μη εκμεταλλεύσιμες καλλιέργειες αμυγδαλιάς έγινε 
συγκριτική μελέτη της βιο-ποικιλότητας των ειδών μελισσών κατά την Άνοιξη του 2005. 
Στόχος της μελέτης ήταν η συλλογή, καταγραφή και αναγνώριση των ειδών μελισσών 
που προσελκύονται στις καλλιέργειες και η εκτίμηση της προσφοράς των μελισσών 
αυτών στις συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η συλλογή των μελισσών με τις παγίδες 
εδάφους (συνολικής διάρκειας 9-14 ημερών) έδειξε καθαρά ότι περιοχές με μη εντατική 
εκμετάλλευση, όπως η νήσος Αμμουλιανή, συντηρούν τον μεγαλύτερο αριθμό ειδών και 
σε μεγάλους πληθυσμούς. Σε αντίθεση περιοχές όπως ο Αγ. Μάμας Χαλκιδικής, με 
εντατικές καλλιέργειες βερικοκιάς και έλλειψη ενδιαιτημάτων, συντηρούν το μικρότερο 
αριθμό ειδών και σε μικρούς πληθυσμούς. Η συλλογή των μελισσών με τη βοήθεια 
εντομολογικής απόχης έδωσε παρόμοια αποτελέσματα. Η παραπάνω μελέτη αν και 
περιορισμένης έκτασης ανέδειξε το πρόβλημα της μειωμένης βιο-ποικιλότητας των 
μελισσών στις περιοχές με εντατικές καλλιέργειες κυρίως λόγω έλλειψης 
ενδιαιτημάτων.] 

79. Χατζήνα Φ., Paxton Robert (2007) Συγκριτική μελέτη βιο-ποικιλότητας ειδών 
μελισσών σε περιοχές με εντατική και μη εντατική εκμετάλλευση και η 
συνεισφορά τους στην επικονίαση. Πρακτικά του 3ου Επιστημονικού 
Συνεδρίου Μελισσοκομίας- Σηροτροφίας Θεσσαλονίκη 21-22 Απριλίου 2007, 
Σελ. 37-48.  

[Σε περιοχές με εντατική εκμετάλλευση αμυγδαλιάς και βερικοκιάς και σε περιοχές με μη 
εντατική καλλιέργεια αμυγδαλιάς διερευνήθηκαν: ο αριθμός των ειδών μελισσών-
επικονιαστών των καλλιεργειών και η σχέση της προσφοράς επικονίασης των μελισσών 
με τη χρήση της γης, η συμβολή των μελισσών γενικότερα στην επικονίαση των 
καλλιεργειών αυτών και η πιθανή χρήση τεχνητά αναπαραχθέντων ειδών μελισσών.  
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Και οι δύο μέθοδοι έδειξαν ότι ο αριθμός των ειδών μελισσών στις περιοχές με εντατική 
εκμετάλλευση των καλλιεργειών ήταν πολύ μικρότερος από αυτών στις περιοχές με μη 
εντατική εκμετάλλευση. Οι μετρήσεις ελεγχόμενης επικονίασης που έγιναν στις 
καλλιέργειες έδειξαν επίσης ότι η ελεύθερη επικονίαση ήταν κατά πολύ χαμηλότερη της 
άριστης (περίπου στο 50%). Τα παραπάνω αναδεικνύουν την μείωση στην προσφορά 
επικονίασης των μελισσών, γεγονός που συνδέεται άμεσα με τη μειωμένη βιο-
ποικιλότητα, η οποία και δεν έχει αξιολογηθεί μέχρι τώρα στα Ελλαδικά οικοσυστήματα. 
Σημαντικοί επικονιαστές εκτός της κοινής μέλισσας θεωρήθηκαν οι μέλισσες του γένους 
Andrena, οι μέλισσες του γένους Osmia και φυσικά οι βομβίνοι  (ειδικά το είδος Bombus 
terrestris).] 

80. Χατζήνα Φ., Χαριστός Λ., Λαμπρινάκος Στ., Πετρόπουλος Π., Αποστολούδης Ν., 
Γεροχύμου Στ. (2007) Διερεύνηση της χρήσης του Οξαλικού Οξέος στην 
αντιμετώπιση της Βαρροϊκής Ακαρίασης. Πρακτικά του 3ου Επιστημονικού 
Συνεδρίου Μελισσοκομίας- Σηροτροφίας Θεσσαλονίκη 21-22 Απριλίου 2007, 
Σελ. 100-108.  

[Η αποτελεσματικότητα και οι δευτερογενείς επιδράσεις του οξαλικού οξέος 
διερευνήθηκαν σε περιόδους παρουσίας και απουσίας γόνου. Χρησιμοποιήθηκε 
συσκευασμένο ένυδρο οξαλικό οξύ (περιέχει 2 μόρια νερού) και η εφαρμογές έγιναν με 
τη μέθοδο της διαβροχής- ενστάλαξης].  

(περιλήψεις) 

81. Ζωγράφου Αικ., Γούναρη Σ, Χατζήνα Φ, Θρασυβούλου Α, Παπαχριστοφόρου Αλ, 
Παναγιώτου Π. Λαζαρίδου Ελ. (2001) Στοιχεία της μορφολογίας και βιολογίας 
του μελιτογόνου εντόμου της πεύκης Marchalina hellenica. Πρακτικά του 9ου 
Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνέδριου, Νοέμβριος 2001, Ιωάννινα, σελ. 67. 

[Το έντομο Marchalina hellenica (κοιν. εργάτης ή βαμβακάδα) παρασιτεί στα πεύκα και 
δίνει τις μελιτώδεις εκκρίσεις τις οποίες οι μέλισσες συλλέγουν και μετατρέπουν σε μέλι. 
Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ωοτοκία, την 
επώαση των αυγών, την προσήλωση και τη διατροφή των ατελών σταδίων του εντόμου. 
Παράλληλα μελετήθηκε η εξέλιξη του πληθυσμού του παράσιτου σε διαφορετικές 
περιοχές της χώρας. Από την έρευνα αυτή προκύπτουν νέα στοιχεία για τη μορφολογία 
και τη βιολογία του εντόμου.] 

82. Χατζήνα Φανή, Τσοκτουρίδης Γιώργος, Μπουγά Μαρία, Ευαγγέλου Βασιλική, 
Αβτζής Δημήτρης, Χαριστός Λεωνίδας (2009) Nosema ceranae, ένας νέος 
παθογόνος οργανισμός της Apis mellifera L. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου 
Εντομολογικού Συνέδριου, Νοέμβριος 2009, Αλεξανδρούπολη.  

[Ο μικροοργανισμός Nosema sp. καταστρέφει το επιθήλιο του εντέρου της μέλισσας και 
αναπαράγεται στο πεπτικό της σύστημα. Μέχρι πρόσφατα το μόνο παθογόνο αίτιο 
θεωρούνταν το N. apis. Πρόσφατα όμως έχει αναφερθεί ότι το N. ceranae (Microspora: 
Nosematidae), Οι μελέτες μας απέδειξαν ότι το N. ceranae υπάρχει στην Ελλάδα 
(τουλάχιστον στη Χαλκιδική από το 2004) όταν παρατηρήθηκαν μεγάλες απώλειες 
μελισσοσμηνών από Νοσεμίαση σε όλη την Ελλάδα (Klee et al. 2007). Επίσης, τα σπόρια 
της νέας μορφής Νοσεμίασης ανά μέλισσα μπορούν να αυξηθούν από 2.000.000 σε 
12.000.000 σε ένα μήνα. Αυτός είναι και ο λόγος που η νέα μορφή Νοζεμίασης, N. 
ceranae, είναι περισσότερο επιβλαβής. Έλεγχος σε μελισσοκομεία που είχαν μεγάλες 
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απώλειες μελισσοσμηνών κατά το 2008 και 2009 έδειξε ότι η προσβολή από Νοσεμίαση 
ήταν επίσης πολύ μεγάλη. Τα δείγματα μελισσών που εξετάστηκαν προέρχονταν από 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας μας. Τα δείγματα αυτά διαγνώστηκαν ότι 
είναι 100% θετικά στη N. ceranae, μέσω αλληλούχισης DNA του 16S ριβοσωμικού 
γονιδίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι πληθυσμοί της N. ceranae στην Ελλάδα 
εμφανίζουν γενετική ποικιλότητα.] 

83. Φ. Χατζήνα, Λ. Χαριστός, Κ, Κασιώτης, Κ. Ελαιόπουλος, Κ. Μαχαίρα, Ν. 
Εμμανουήλ (2011) Οι μέλισσες ως μοντέλο βιο-δείκτη των φυτο-
προστατευτικών και ατμοσφαιρικών ρύπων. Πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου 
Εντομολογικού Συνεδρίου, Ναύπλιο, 11-14 Οκτωβρίου, 

[Η παρούσα εργασία έχει διπλό στόχο. Αρχικά, να μελετηθεί η υπολειμματική δράση του 
imidacloprid, Η ουσία αυτή έχει αποδειχθεί ότι ακόμα και σε υπο-θανατηφόρες 
δοσολογίες προκαλεί σοβαρές επιδράσεις στις μέλισσες. Δευτερογενώς, να καταγραφούν 
τα επίπεδα των βαρέων μετάλλων στους ιστούς της μέλισσας και στο μέλι, μετά από 
παραμονή των μελισσών σε βιομηχανική περιοχή. Για το σκοπό αυτό και διενεργήθηκαν 
δύο πειραματισμοί: Α) Με σκοπό να ελέγξουμε το επίπεδο του imidacloprid στις 
μέλισσες, στο μέλι και στη γύρη, ένας αριθμός μελισσοσμηνών μεταφέρθηκε σε 
καλλιέργεια βαμβακιού εμποτισμένου με imidacloprid (περιοχή Γιαννιτσών), ενώ ένας 
αριθμός μελισσοσμηνών παρέμειναν σε μη εμποτισμένη καλλιέργεια (περιοχή 
Χαλκιδικής). Τα μελισσοσμήνη παρέμειναν στην καλλιέργεια μέχρι και το τέλος της 
άνθησης, περίπου 35 ημέρες. Το Imidacloprid δεν ανιχνεύτηκε στους ιστούς των 
συλλεκτριών μελισσών, στο μέλι καις τη γύρη από τα μελισσοσμήνη της μη εμποτισμένης 
καλλιέργειας. Βρέθηκαν όμως ποσότητες ίσες με 8,79 ng/g στις μέλισσες, 5,68 ng/g στη 
γύρη και 7,42 ng/g στο μέλι 25 ημέρες μετά την τοποθέτηση των μελισσοσμηνών στην 
εμποτισμένη με imidacloprid καλλιέργεια. B) Για την ανίχνευση των βαρέων μετάλλων, 
δύο μελισσοσμήνη τοποθετήθηκαν στην Βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης, 
ενώ δύο άλλα παρέμειναν στη Χαλκιδική για διάστημα 3 μηνών. Μετά το διάστημα αυτό 
συλλέχτηκαν δείγματα μελιού και συλλεκτριών μελισσών για ανάλυση.. Τα δείγματα 
μελιού δεν διέφεραν μεταξύ τους στην περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα, ενώ οι ιστοί 
της μέλισσας περιείχαν υψηλότερα ποσοστά Pb, Fe, Zn and Mn στα μελισσοσμήνη της 
βιομηχανικής περιοχής.]  

(πόστερς) 

84. Χατζήνα Φ (2001) Μέθοδος υπερήχων για απομάκρυνση γύρης από το σώμα 
μελισσών. Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνέδριου, 
Νοέμβριος 2001, Ιωάννινα, σελ. 83. 

[Ο αριθμός και το είδος των γυρεόκοκκων που συγκρατούνται στο σώμα της μέλισσας 
(Apis mellifera L, Hymenoptera, Apidae) τις διάφορες χρονικές στιγμές (π.χ. τη στιγμή 
που η μέλισσα αφήνει το άνθος ή τη στιγμή που βγαίνει από την κυψέλη της για 
αναζήτηση τροφής) καθορίζουν το ποιόν της σαν αποτελεσματικό επικονιαστή των 
φυτών. Για την απομάκρυνση και καταμέτρηση των γυρεόκοκκων στο σώμα των 
μελισσών χρησιμοποιήθηκε ομογενοποιητής υπερήχων, στα 24 KHz, με τον οποίο κάθε 
μέλισσα δονήθηκε ατομικά μέσα σε μίγμα αλκοόλης 70% και απορρυπαντικού. Στη 
συνέχεια κάθε μέλισσα ξεπλύθηκε με νέο μίγμα. Τα μίγματα με τους γυρεόκοκκους 
φυγοκεντρήθηκαν, και η συγκεντρωμένη γύρη αραιώθηκε με νερό. Η καταμέτρηση του 
αριθμού των γυρεόκοκκων έγινε με πλακέτα αιμοκυτόμετρου. Η μέθοδος (δόνηση + 
πλύση) επαναλήφτηκε μέχρι και (4) τέσσερις φορές για κάθε μέλισσα έτσι ώστε να μην 
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παραμείνουν γυρεόκοκκοι στο σώμα της μέλισσας. Για την επαλήθευση της 
αποτελεσματικότητας απομάκρυνσης των γυρεόκοκκων με την παραπάνω μέθοδο έγινε 
φωτογράφηση με S.H.M. (Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης) σε μια συγκεκριμένη 
περιοχή του κεφαλιού της μέλισσας. Η μέθοδος είχε σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνση 
του 82  2% των γυρεόκοκκων από το σώμα των μελισσών.] 

85. Χατζήνα Φ., Γούναρη Σ., Θρασυβούλου Α., Καλαπανίδα Μ., Τσέλλιος Δ. (2002) 
Τα μελιτογόνα έντομα της πεύκης. Poster στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο 
Μελισσοκομίας –Σηροτροφίας, Αθήνα 29 Νοεμβρίου –1 Οκτωβρίου, 2002 

[Με στόχο τη διερεύνηση των μελιτογόνων εντόμων της πεύκης, και κατά τη διάρκεια 
του 2001, γινόταν κοπή και συλλογή μικρών κλάδων πεύκης από την περιοχή 
Κασσάνδρας Χαλκιδικής, δύο φορές κάθε μήνα. Στη διάρκεια αυτής της πειραματικής 
διαδικασίας, βρέθηκαν εκτός του Marchalina hellenica, του κύριου μελιτογόνου έντομου 
της πεύκης, και άλλα έντομα (κοκκοειδή) που παρασιτούν στην τραχεία και τη χαλέπειο 
πεύκη και τα οποία πιθανά να δίνουν αξιόλογες ποσότητες μελιτώματος. Τα έντομα που 
έχουν συλλεχθεί έχουν φωτογραφηθεί και διατηρηθεί και δεν έχουν αναγνωριστεί 
πλήρως ακόμη. Η αναγνώριση των εντόμων θα γίνει από ειδικούς εντομολόγους οι 
οποίοι εργάζονται στο α) Museum National d’ Histoire Naturale -Paris της Γαλλίας, β) 
στο Dept. οf Entomology -the Volcano center -Bet Dagan του Ισραήλ. Σημειωτέον ότι 
χρειάζεται η συλλογή αρκετών ατόμων και από όλα τα στάδια του βιολογικού τους 
κύκλου για να γίνει πλήρης αναγνώριση και κατάταξη. Από τα έντομα που βρέθηκαν 
τουλάχιστον τα δύο παρατηρήθηκαν να δίνουν ποσότητες μελιτώματος, αλλά η 
ποσοτική και ποιοτική σύσταση των μελιτωμάτων αυτών δεν έχει διερευνηθεί ακόμα. Η 
βιολογία, η οικολογία, ο ρόλος και η οικονομική συνεισφορά των εντόμων αυτών στις 
μελιτοεκκρίσεις της πεύκης αξίζουν μεγαλύτερης διερεύνησης.] 

86. Σ. Γούναρη, Α. Θρασυβούλου, Φ. Χατζήνα (2002) Marchalina hellenica, το 
μελιτογόνο έντομο της πεύκης. Πρακτικά του 1ου Επιστημονικού Συνέδριου 
Μελισσοκομίας –Σηροτροφίας, Αθήνα 29 Νοεμβρίου –1 Δεκεμβρίου, 2002 

[Τα στοιχεία της βιολογίας και φυσιολογίας του εντόμου που παρουσιάζονται στην 
συγκεκριμένη εργασία, αναφέρονται σε παρατηρήσεις 2 χρόνων – 2001, 2002 – στο 
δάσος του Σειχ-Σου της Θεσσαλονίκης. Με δειγματοληψία κλαδιών πεύκης, από 
συγκεκριμένη περιοχή, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες αναφορικά με τον βιολογικό 
κύκλο του εντόμου – διαχείμαση , εμφάνιση και χρονική διάρκεια βιολογικών σταδίων, 
θνησιμότητα, εκδύσεις, συμπεριφορά ακμαίου και ατελών σταδίων – και τις 
διακυμάνσεις της παραγωγής μελιτωδών εκκρίσεων σε σχέση με τον βιολογικό κύκλο 
του εντόμου. Σε εργαστηριακές συνθήκες μελετήθηκε η αντίδραση του εντόμου την 
αλλαγή των συνθηκών διαβίωσης και διατροφής, η ωοτοκία του ακμαίου Marchalina 
hellenica - χρονική διάρκεια, ρυθμός, σύνολο ωών – η εκκόλαψη των ωών και η εμφάνιση 
των προνυμφών 1ου σταδίου, καθώς και μορφολογικά χαρακτηριστικά του ακμαίου και 
των ατελών σταδίων.]  

87. Φ. Χατζήνα, Μ. Δήμου, Λ. Χαριστός, Μ. Κωσταρέλου-Δαμιανίδου (2004). 
Μορφολογικά χαρακτηριστικά της γύρης των φυτών της Πελοποννήσου. 
Περιλήψεις 2ου Επιστημονικού Συνεδρίου Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας 21-23 
Μαίου 2004, Αθήνα. Σελίδα 73. 

[Στα πλαίσια του προγράμματος ‘Καταγραφή της μελισσοκομικής χλωρίδας της 
Πελοποννήσου’ του Καν.1221 και για το έτος 2003, συλλέχθηκε γύρη από κυψέλες 
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τοποθετημένες σε 4 περιοχές της Πελοποννήσου: Αχαΐα, Τρίπολη, Λακωνία και Αργολίδα. 
Η γύρη που συλλέχθηκε ήταν από περίπου 100 φυτά. Για όλα τα φυτά καταγράφηκαν οι 
χρωματικές διακυμάνσεις της γύρης, φωτογραφήθηκαν οι γυρεόκοκκοι και έγινε 
μικροσκοπική αναγνώριση των φυτών με βάση τη μορφολογία των γυρεόκοκκων. 
Δίνονται οι φωτογραφίες των γυρεόκοκκων και οι χρωματικές διακυμάνσεις της γύρης 
από 60 φυτά που αναγνωρίστηκαν τουλάχιστον σε επίπεδο γένους και άλλα 10  που 
αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο οικογένειας].  

88. Λ. Χαριστός, Φ. Χατζήνα, Δ. Τσέλλιος (2004). Καταγραφή των χρωματικών 
διακυμάνσεων της γύρης. Περιλήψεις 2ου Επιστημονικού Συνεδρίου 
Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας 21-23 Μαίου 2004, Αθήνα. Σελίδα 70. 

[Οι χρωματικές διακυμάνσεις των σβώλων γύρης που συλλέγουν οι μέλισσες και οι 
οποίες είναι διαφορετικές για κάθε φυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την γρήγορη 
αναγνώριση του φυτού αν και ο τρόπος δεν είναι απόλυτα ακριβής. Αυτή είναι η πρώτη 
προσπάθεια να δημιουργηθεί το δειγματολόγιο αναφοράς και να καταγραφούν οι 
χρωματικές διακυμάνσεις της γύρης στην Ελλάδα αρχίζοντας από τη γύρη των φυτών 
της Πελοποννήσου. Το Χρωματικό δειγματολόγιο γύρης δημιουργήθηκε με βάση την 
τετραχρωμία (σύστημα CMYK). Το χρωματολόγιο αυτό περιέχει 6.000 αποχρώσεις (με 
ποσοστά του μαύρου χρώματος που κυμαίνονται από 0-50%) και μπορεί να επεκταθεί 
και σε άλλες 5.000 αποχρώσεις. Η εκτύπωσή του έγινε σε μορφή πόστερs και σε μορφή 
βιβλίου. Οι σβώλοι γύρης διαχωρίστηκαν σε χρώματα, για το κάθε χρώμα καταγράφηκε 
ο κωδικός του αριθμός με βάση το ποσοστό κάθε χρώματος του χρωματολόγιου και στη 
συνέχεια έγινε μικροσκοπική αναγνώριση των γυρεόκοκκων. Για κάθε φυτό 
καταγράφηκαν από μία έως και τέσσερις  βασικές χρωματικές διακυμάνσεις της γύρης].  

89. Μ. Μπόκαρη, Δ. Αράπογλου, Λ. Χαριστός, Φ. Χατζήνα (2011) Συγκεντρώσεις 
Οξαλικού οξέος στα προϊόντα της μέλισσας, μέλι και βασιλικός πολτός. 
Πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου, Ναύπλιο, 11-14 
Οκτωβρίου, 

[Ο στόχος της εργασίας αυτής ήταν να ελέγξει τις πιθανές ανιχνεύσιμες ποσότητες του 
οξαλικού οξέος στο μέλι και στο βασιλικό πολτό, έτσι ώστε να γίνει πληρέστερα 
κατανοητή η δράση του. Βασιλικός πολτός συλλέχθηκε από βασιλικά κελιά μελισσιών 
στα οποία: A: δεν έγινε καμία εφαρμογή με οξαλικό οξύ, Β1: έγινε μία εφαρμογή με 3,5% 
οξαλικού οξέος σε 50% διάλυμα ζάχαρης, Β2: έγινε και δεύτερη εφαρμογή με 3,5% 
οξαλικού οξέος σε 50% διάλυμα ζάχαρης στα ίδια μελισσοσμήνη 10 ημέρες μετά την 
πρώτη εφαρμογή, Γ1: έγινε μία εφαρμογή με 3,2% οξαλικού οξέος σε 33% διάλυμα 
ζάχαρης και Γ2: έγινε και δεύτερη εφαρμογή με 3,2% οξαλικού οξέος σε 33% διάλυμα 
ζάχαρης στα ίδια μελισσοσμήνη 10 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή. Αντίστοιχα, σε 
τρία μελισσοσμήνη (Δ, Ε και Ζ) χρησιμοποιήθηκε η δοσολογία 3,2% οξαλικού οξέος σε 
33% διάλυμα ζάχαρης για 2 εφαρμογές και συλλέχθηκαν αντίστοιχα 3 δείγματα μελιού 
(Δ = μάρτυρας).] 

90. Κ. Κυριακοπούλου, Χρ. Εμμανουήλ, Κ. Μαχαίρα, Μ. Μπουγά, Φ. Χατζήνα (2011) 
Προσδιορισμός γενετικών αλλοιώσεων σε κύτταρα αιμολέμφου μελισσών. 
Πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου, Ναύπλιο, 11-14 
Οκτωβρίου,  

[Παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων για τις επιδράσεις τοχιικών παραγόντων στο 
DNA των κυττάρων της αιμολέμφου της μέλισσας. Μία πρώτη προσέγγιση για την 
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ανάπτυξη της μεθοδολογίας στις μέλισσες, με στόχο τον έλεγχο δοαφόρων τοξικών 
περιβαλλοντικών παραγόντων. Από την αομολέμφο των μελισσών είναι σχετικά εύκολο 
να πάρεις μεμονωμένα κύτταρα. Γίενται επίσης προσπάθεια τη χρήση των 
Υποφαρυγγικών αδέων] 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑ 

1o.  Τίτλος ‘Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της 
βαρροϊκής ακαρίασης των μελισσών 

Η εφαρμογή της στρατηγικής αντιμετώπισης της βαρρόα αποτέλεσε σχέδιο το οποίο 
εφαρμόστηκε σε μια περιορισμένη και ελεγχόμενη έκταση για δύο συνεχή έτη. Για την 
εφαρμογή της στρατηγικής αντιμετώπισης της βαρρόα επιλέγεται αρχικά ο Ν. 
Χαλκιδικής. Λόγω του μεγάλου αριθμού μελισσοσμηνών στο νομό και των συνεχών 
μετακινήσεών τους το σχέδιο εφαρμόστηκε σε μια συγκεκριμένη περιοχή, το νότιο 
τμήμα της χερσονήσου της Κασσάνδρας. Έγινε μαζική εφαρμογή με οξαλικό οξύ. Την 
ίδια εποχή παρουσιάστηκαν πολύ μεγάλες απώλειες από Νοσεμίαση. Το πρόγραμμα δεν 
ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό του λόγω μεγάλων απωλειών από 
Νοσεμίαση. Λόγω των πολύ μεγάλων αυτών απωλειών ελέγθησαν δείγματα μελισσών 
και ανακαλύφθηκε ότι υπάρχει και στην Ελλάδα το Nosema ceranae, το οποίο και 
προκάλεσε προφανώς τις απώλειες αυτές. 

 

2o.  Τίτλος ‘ΕΝΤΕΡ 2001- Βιο-ποικιλότητα ειδών μελισσών-
επικονιαστών’ 

Η μελέτη της πανίδας και της συμβολής των εντόμων και ειδικότερα των μελισσών 
στην επικονίαση είναι αναμφισβήτητα πολύ μεγάλης σημασίας. Επιπλέον, η προστασία 
της άγριας πανίδας της χώρας μας θα έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση και της 
αυτοφυούς χλωρίδας της χώρας μας. Η μέχρι τώρα όμως γνώση για την βιοποικιλότητα 
των ειδών μελισσών στη χώρα μας είναι μηδαμινή. Αυτή η έλλειψη γνώσης αλλά και 
τεχνογνωσίας ως προς την αναγνώριση των ειδών μελισσών καθιστά την ερευνητική 
αυτή εργασία πολύ σημαντική αν και είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Ο 
προσκαλεσμένος ερευνητής  έχει μια πλούσια δράση στο ενεργητικό του σε 
συνεργασίες με διάφορα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα –εργαστήρια στην 
Ευρώπη και αλλού και η συμβολή του στο έργο αυτό θεωρείται σημαντική. Η 
συνεργασία του με το εργαστήριό μας θα καταστήσει δυνατή τη συμμετοχή και του 
Ινστιτούτου Μελισσοκομίας στο δίκτυο των εργαστηρίων που δραστηριοποιούνται στο 
ίδιο χώρο.  

Τα αποτελέσματα του έργου ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Ήταν χαρακτηριστική η 
μειωμένη βιο-ποικιλότητα των μελισσών στις περιοχές με εντατική εκμετάλλευση. Το 
αποτέλεσμα της επικονίασης στις ίδιες περιοχές ήταν επίσης μειωμένο, πιθανότατα ως 
αποτέλεσμα της μειωμένης ύπαρξης ειδών και πληθυσμού μελισσών 
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3o.  Τίτλος ‘Χρήση του οξαλικού οξέως στην αντιμετώπιση 
της βαρροϊκής ακαρίασης’ 

Χρησιμοποιήθηκε διένυδρο οξαλικό οξύ για ην καταπολέμηση του Βαρρόα.. έγιναν 
εφαρμογές με διαφορετκούς τρόπους και συγκεντρώσεις και μετρήθηκε η 
αποτελεσματικότητα σε μελισσοσμήνη με παρουσία και απουσία γόνου. Τα 
αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά και ορίστηκε η δοσολογία με την πλέον μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα . Μετρήθηκε επίσης η ανεκτικότητα και η δυναμικότητα των 
μελισσμηνών. Το οξαλικό οξύ δύναται να χρησιμοποιηθεί ως ακαρεοκτόνο χωρίς να 
προκαλεί προβλήματα στα μελισσοσμήνη και χωρίς να επιβαρύνει τα προίόντα της 
κυψέλης με υπολείμματα. 

 

4o.  Τίτλος ‘Στήριξη φορέων πιστοποίησης αυτόχθονων 
βασιλισσών’ 

Έγινε Διαπίστευση του Εργαστηρίου ελέγχου Ποιότητας  βασιλισσών, καθορίστηκε το 
πεδίο δοκιμών και οι προδιαγραφές πιστοποίησης της Ποιότητας βασιλισσών μελισσών 

 

5o.  Τίτλος ‘Μελέτη της επίδρασης των γενετικά 
τροποποιημένων καλλιεργειών, των 
φυτοπροστατευτικών ουσιών και των 
ατμοσφαιρικών ρύπων στη μελισσοκομία’ 

Ο στόχος του προγράμματος είναι η καταγραφή των δυσμενών επιδράσεων κυρίως του 
imidacloprid και της Cry A1 σε μελισσοσμήνη. Η επίδραση των παραπάνω ουσιών θα 
γίνει με συμβατικους τρόπους μέτρησης της δυναμικότητας των μελισσμηνών, με 
αναλύσεις της κανονικής λειτουργίας της καρδιακής λειτουργία των μελισσών και με 
την ανάπτυξη νέας μεθόδου ανάλυσης επιδράσεων στο DNA 

 

6o.  Τίτλος ‘Διερεύνηση της  δραστηριότητας  πτήσης των 
μελισσών υπό συνθήκες επίδρασης 
φυτοπροστατευτικών ουσιών και ρύπανσης, με 
τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων 
καταγραφής της κίνησης στην είσοδο των 
κυψελών’ 

Στόχος του έργου είναι η διερεύνηση της επίπτωσης που πιθανά έχουν τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα (π.χ. imidacloprid) καθώς και η ρύπανση του 
περιβάλλοντος στην κίνηση, τη δραστηριότητα και την επιβίωση των μελισσών με τη 
χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων καταγραφής της κίνησης (bee counters). Τα 
ηλεκτρονικά αυτά συστήματα αποτελούν καινοτόμα τεχνολογία και δίνουν 
σημαντικότατες, λεπτομερείς και ακριβείς πληροφορίες για τη δραστηριότητα των 
μελισσών στη διάρκεια της ημέρας και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
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7o.  Τίτλος ‘Διάσωση, Βελτίωση και Διατήρηση γενετικού 
υλικού ελληνικών πληθυσμών μελισσών – 
ΧΑΡΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑ - Ο χαρακτηρισμός και 
ταυτοποίηση της Μακεδονικής, Κεκρόπιας και 
Κρητικής μέλισσας μέσω φυσικής και τεχνητής 
γονιμοποίησης- η δημιουργία της βάσης για το 
Εθνικό πρόγραμμα διατήρησης και βελτίωσης 
ελληνικών πληθυσμών μελισσών’ 

Απώτερος σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία της βάσης για το Εθνικό 
Πρόγραμμα διατήρησης και βελτίωσης συγκεκριμένων ελληνικών πληθυσμών 
μελισσών, μέσα από ένα καταφύγιο στο Τμήμα Μελισσοκομίας του ΕΛΓΟ ΄ΔΗΜΗΤΡΑ’ 

Οι στόχοι του έργου είναι πολλαπλοί.  

Να χαρακτηριστούν και να ταυτοποιηθούν αρχικά οι βασικοί ελληνικοί πληθυσμοί, 
με βάση τα μορφολογικά και γενετικά χαρακτηριστικά τους.  

Να χαρακτηριστούν οι ελληνικοί πληθυσμοί με βάση τα χαρακτηριστικά 
συμπεριφοράς και απόδοσής τους  

Να βρεθούν οι δείκτες εκείνοι που θα τους διακρίνουν μεταξύ τους  

Να συγκριθούν οι δύο διαθέσιμοι μέθοδοι γονιμοποίησης (τεχνητή σπερματέγχυση 
και φυσική ελεγχόμενη γονιμοποίηση) ως προς την αποτελεσματικότητά τους. 

Να χρησιμοποιηθεί η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από τους Έλληνες επιστήμονες 
τα τελευταία κυρίως έτη  

Να διασώσουμε ότι υπάρχει από γενετικό υλικό και να δημιουργήσουμε ένα 
δυναμικό καταφύγιο 

Να αποκτήσει η χώρα ένα τρόπο ελέγχου του εισαγόμενου γενετικού υλικού 

Να δημιουργηθούν οι βάσεις για τη βελτίωση του γενετικού αυτού υλικού 

Να δώσουμε στον Έλληνα  μελισσοκόμο ένα δυναμικό εργαλείο για να αυξήσει την 
παραγωγή του. 

 

 

8o.  Τίτλος COLOSS- Prevention of Honey bee Colony Losses 

Πρόγραμμα ‘Cost’ για τη χρηματοδότηση των συναντήσεων της ομάδας COLOSS. Οι 
στόχοι της COLOSS είναι:  

1. Η συγκέντρωση κατά το δυνατόν ακριβέστερων δεδομένων για τις απώλειες 
μελισσοσμηνών 

2. Η διερεύνηση των παραγόντων που οδήγησαν ή οδηγούν δε απώλειες (ως 
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παράγοντες θεωρούνται, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, φυτοπροστατευτικές 
ουσίες, διατροφή, ασθένειες όπως βαρρόα, νοσεμίαση και ιοί, φαρμακευτικές 
αγωγές και άλλες μελισσοκομικές πρακτικές).  

3. Η ανάπτυξη ερευνητική δραστηριότητα σε νέους τομείς, όπως οι ιώσεις, το 
Nosema ceranae, επιδράσεις από το περιβάλλον.  

4. Η πρόταση μέτρων για τη μελλοντική αποφυγή ή μείωση των απωλειών 

 

 

9o.  Τίτλος ‘Bee Surveillance- SNAT’ 

Ερωτηματολόγιο ομάδας που δημιουργήθηκε από την EFSA για τη διαπίστωση των 
Εθνικών προγραμμάτων παρακολούθησης των απωλειών των μελισσών, των 
αδυναμιών τους και τα αποτελέσματά όπου αυτά τελικά υπάρχουν. 

 

10o.  Τίτλος SUPER-B ‘Sustainable Pollination in Europe’ 

Το SUPER-Β θα συγκεντρώσει τις επιστημονικές κοινότητες που εμπλέκονται στη 
διατήρηση και την αειφόρο διαχείριση των οικοσυστημικών υπηρεσιών που 
προκαλείται από επικονιαστές. > 70 των καλλιεργειών μας χρειάζονται τα έντομα για τη 
βέλτιστη της επικονίασης; αυτές περιλαμβάνουν πολλά φρούτα, ξηρούς καρπούς, 
ελαιούχα φυτά, ίνες και λαχανικά με κάποιες να μην παράγουν χωρίς έντομα 
επικονίασης. Η άμεση οικονομική αξία της επικονίασης των καλλιεργειών από τα έντομα 
στην ΕΕ είναι > 14 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Επιπλέον > 80 άγριων φυτικών 
ειδών επωφελούνται από επικονιαστές για την παραγωγή φρούτων και σπόρων, 
καθιστώντας την επικονίαση ένα βασικό σύστημα υπηρεσιών για το οικοσύστημα και 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Το SUPER-Β θα συνδυάζει την επιστημονική 
απόδειξη (υφιστάμενες και νέες γνώσεις) και την κοινωνική ανατροφοδότηση για την 
ανάπτυξη στρατηγικών διατήρησης των επικονιαστών. Συγκεκριμένα, η δράση θα (1) 
προσδιορίσει τον ρόλο των εντόμων επικονίασης στον τομέα της γεωργίας και άλλων 
οικοσυστημάτων? (2) θα διευκρινίσει τις βέλτιστες πρακτικές για τον μετριασμό της 
απώλειας της επικονίασης, και (3) θα συγκρίνει και θα αντιπαραβάλλει τις 
σημαντικότερες κινητήριες δυνάμειςγια  την απώλεια των επικονιαστών. Τα 
αποτελέσματά θα διαδοθούν στην ευρεία κοινότητα των δικαιούχων (επιστήμονες, 
αγρότες, μελισσοκόμοι, βιομηχανία, φορείς χάραξης πολιτικής, οι ΜΚΟ και το κοινό 

 

11o.  Τίτλος: ‘Survivability of European honey bee colonies with 
regard to genotype and environmental adaptation. 
COLOSS’ 
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Η υπόθεση ήταν ότι ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στις απώλειες των 
αποικιών είναι η χρήση των κακώς προσαρμοσμένων μελισσών, επειδή χρησιμοποιείται 
γενετικό υλικό με ανεπαρκή ζωτικότητα, που δεν είναι καλά προσαρμοσμένο σε τοπικά 
επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες. Για να αξιολογήσουμε αυτή την υπόθεση, και 
να διαφωτίσουμε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του γονότυπου και του περιβάλλοντος 
στις μέλισσες, πραγματοποιήσαμε ένα κοινό πείραμα, όπου ερευνητικές ομάδες από 11 
ευρωπαϊκές χώρες, αξιολόγησαν τις επιδόσεις όλων μαζί 621 αποικιών μελισσών από 
16 διαφορετικές γενετικές καταγωγές σε 21 διαφορετικά μελισσοκομεία 

 

12ο.  Τίτλος: The effects of sub lethal doses of several pesticides 
and acaricides on honey bees after chronic 
exposure – a laboratory assessment 

Στη μελέτη αυτή συγκαταλέγονται ένα αριθμός νεονικοτινοειδών, αλλά και 
μελισσοφαρμάκων. Στόχος είναι η καταγραφή της βιωσιμότητας των μελισσών στο 
εργαστήριο και η ανάπτυξη του λιπώδους ιστού και των υποφαρυγγικών τους αδένων 

 

13ο.  Τίτλος: ‘Field assessment of impacts of different 
neonicotinoids on honey bee queens and drones- 
Pilot study’ 

Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησησε μέσα από την ομάδα εργασίας COLOSS.2  και έχει ως 
στόχο την καταγραφή των δευτερογενών επιδράσεων των νεονικοτινοειδών στην 
αναπαραγωγική ικανότητα των βασιλισσών και των κηφήνων. Είναι μία πρωτοβουλία 
της Ελλάδος, σε ένα κοινό πείραμα στο οποίο συμμετέχουν διάφορες χώρες με σκοπό 
τον έλεγχο των παραπάνω σε διαφορετικούς πληθυσμούς μελισσών 

 

14ο. Τίτλος: Investigation of pollen diversity availability for 
honey bee foraging’ 

Η ιδέα πίσω από την εργασία είναι το γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις 
αναγκαζόμαστε να τροφοδοτήσουμε με πρωτεΐνες τις μέλισσές μας για να αναπτυχθούν 
πληρέστερα. Ανά περιοχή, ανάλογα με το πόσο πλούσια είναι σε γύρη, αυτό αλλάζει. Και 
δεν είναι η ποσότητα της γύρης που παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο αλλά η ποιότητα και η 
ποικιλομορφία των φυτών από τα οποία προέρχεται. Πλούσια γύρη σε αριθμό φυτών, 
άρτια ανάπτυξη του μελισσιού, καθόλου ανάγκη πρωτεϊνικής υποστήριξης, μηδαμινό 
κόστος.  

Στόχοι της εργασίας αυτής είναι: Η ταυτοποίηση των περιοχών με υψηλή / χαμηλή 
ποικιλομορφία σε γύρη / Ο προσδιορισμός των εποχιακών αλλαγών στην πολυμορφία 
της γύρη / Σύγκριση ενδιαιτημάτων (π.χ. πόλη εναντίον των αγροτικών περιοχών)/ 
Ενεργοποίηση της κρίσης των μελισσοκόμοι στο να συγκρίνουν τις διαφορετικές πηγές 
τροφής 
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15ο. Τίτλος: Συσχέτιση  του αριθμού των ωοφόρων σωλήνων με 
τον αριθμό των τριχιδίων των φτερών των 
βασιλισσών μελισσών 

Η μέχι τώρα μεθοδολογία του Διαπιστευμένου εργαστηρίου για την ποιότητα των 
βασιλισσών περιλαμβάνει κι έναν θανατογόνο έλεγχο, την μέτρηση των ωοφόρων 
σωλήνων. Βασισμένη σε μία πολύ παλαιότερη δημοσίευση, θα προσπαθήσουμε να 
συσχετίζουμε τον αρθιμό των τριχιδίων στο φτερρό της βασίλισσας με τον αριθμό των 
ωοφόρων σωλήνων με στόχο την εύρεση της σχέσης μεταξύτους και την απώτερη χρήση 
της μη θανατογόνου μεθόδου για την αξιολόγηση των βασιλισσών 

 

16ο. Τίτλος: ‘Έρευνα για το βαθμό προσβολής των 
μελισσοσμηνών της χώρας μας από το πρωτόζωο 
Nozema apis, αίτιο της νοζεμίασης, ασθένειας των 
μελισσών’ 

Σκοπός του προτεινόμενου έργου ήταν η διάγνωση του Nosema ceranae με μοριακούς 
δείκτες στην Ελλάδα, και η καταγραφή των οι περιοχών στις οποίες συναντάται σε 
σχέση με την κλασική μορφή της νοσεμίασης που προκαλείται από το Nosema apis.  

Στόχοι του προγράμματος ήταν: η έγκαιρη διάγνωση σε αρχικό στάδιο, η καταγραφή 
της διασποράς και της επέκτασης, η συνύπαρξη των δύο διαφορετικών μορφών 
νοσεμίασης και η εξέλιξή τους, η συνύπαρξή της νοσεμίασης με άλλες ασθένειες ή 
καταστάσεις και ο έλεγχος παθολογο-ανατομικών ευρημάτων. 

 

17ο.  Τίτλος ‘Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τη 
μελιτοέκκριση του πεύκου και του έλατου’  

Το ανωτέρω ερευνητικό πρόγραμμα είχε σαν σκοπό να καλύψει το μεγάλο κενό που 
υπήρχε στη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τις μελιττοεκκρίσεις στα 
πευκοδάση (κλιματολογικές ή σχετικές με τη βιολογία του εντόμου Marchalina 
hellenica). Δεδομένου ότι οι μελιτοεκκρίσεις των πεύκων είναι υπεύθυνες για την 
παραγωγή του 60% περίπου του ελληνικού μελιού, η ανεύρεση δεικτών που θα 
προσδιορίζουν την πιθανή έναρξη, διάρκεια και ποσότητα των μελιτοεκκρίσεων θα είναι 
προς όφελος όλου του μελισσοκομικού κόσμου. Η έρευνα αυτή ασφαλώς και δεν 
τελειώνει με το τέλος του προγράμματος αυτού, ανοίγει όμως δρόμους πλήρους 
διερεύνησης των παραγόντων που επηρεάζουν τις μελιτοεκκρίσεις 

 

18ο.  Τίτλος ‘Μελέτη της γενετικής δομής των πληθυσμών 
μελισσών στην Ελλάδα’ 
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Η μορφολογία της Ελλάδας ευνοεί τη διαφοροποίηση των πληθυσμών της μέλισσας. Η 
ανάλυση της βιοποικιλότητας της οικιακής μέλισσας Α. mellifera και συγκεκριμένα ο 
χαρακτηρισμός των φυλών (υπο-ειδών) και οικοτύτων της Ελλάδας μπορεί να 
χρησιμεύσει στη δημιουργία τόπων διατήρησης (καταφυγίων) και τράπεζας 
πληροφοριών γενετικού υλικού. Επίσης η μελέτη επέτρεψε την εκπαίδευση των 
Ελλήνων Επιστημόνων στις μεθόδους μοριακής βιολογίας και μορφομετρίας που 
εφαρμόζονται από τους Γάλλους 

 

19ο.  Τίτλος ‘Μελέτη και καταγραφή της μελισσοκομικής χλωρίδας 
της Πελοποννήσου’ 

Σκοπός του έργου αυτού ήταν η ορθολογική αξιοποίηση, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, του 
συνόλου των εκτάσεων της Πελοποννήσου που παρουσιάζουν κυρίαρχη ή σημαντική 
φυτοκάλυψη από αξιόλογα ή εκμεταλλεύσιμα μελισσοκομικά φυτά. Ειδικότερα: Η 
διεύρυνση των γνωστών και ήδη αξιοποιούμενων, μελισσοβοσκών, με παράλληλη 
δυνατότητα διεύρυνσης του παραγωγικού μελισσοκομικού δυναμικού της χώρας. Η 
αξιολόγηση της συμβολής των μελισσοκομικών φυτών, τόσο στην παραγωγή μελιού, 
όσο και στην ανάπτυξη των μελισσοσμηνών. Ο εξορθολογισμός της συγκέντρωσης-
διασποράς των μελισσοκομείων στις πιο αποδοτικές μελισσοβοσκές, προς όφελος 
επίσης της επικονίασης μεγαλύτερου αριθμού φυτικών ειδών σε κάθε περιοχή, με 
μείζονες θετικές συνέπειες στη διατήρηση και βελτίωση της ποικιλότητας της χλωρίδας 

 

20ο. Τίτλος ‘Αξιολόγηση της τοχικότητας φυτοφαρμάκων στη 
μέλισσα με το συνδυασμό ηλεκτροφυσιολογικών και 
ιστοχημικών μεθόδων προσαρμοσμένων 
αποκλειστικά και μόνο στη καρδία και το πεπτικό 
σύστημα δύο φυλών, της Apis mellifera carnica 
ενδημική της Σλοβενίας και Apis mellifera macedonic a 
ενδημική της Ελλάδας’ 

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι να μελετηθούν σε  ιστούς  απομονωμένους  σε 
φυσιολογικό ορρό (με σύσταση ανάλογη της αιμολέμφου)  παράλληλα  α) οι 
ηλεκτροφυσιολογικές ιδιότητες, π.χ. το σύστημα των βηματοδοτικών δυναμικών και η 
δύναμή από τις  ρυθμικές συσπάσεις των ανωτέρω συστημάτων παρουσία κανονικού 
ορρού (μαρτυράς) και παρουσία εντομοκτόνου και β) μετά τον ηλεκτοφυσιολογικό 
θάνατο (διακοπή της απόκρισης του ιστού) να μελετηθεί  η  ιστοχημία των κυττάρων 
τους με στόχο τους αποπτωτικούς μηχανισμούς. Η συνδυασμένη μελέτη  θα συντελέσει 
στην  όσο το δυνατόν καλύτερη ερμηνεία  του τρόπου  δράσης των διαφόρων 
φυτοφαρμάκων. Τα δύο εργαστήρια έχουν ήδη σημαντική εμπειρία σε σχετικές έρευνες 

 

21ο.  Τίτλος ‘Υλοχρηστική αναβάθμιση πολλαπλής χρήσης των 
δασών Χαλέπιου πεύκης’ 
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Ο στόχος του προγράμματος ήταν η εύρεση δένδρων που εκπληρούν ‘αποδεκτά 
κριτήρια’ δασικών προϊόντων: ξύλο, ρητίνη, μελιτοπαραγωγή (με βάση το ποσοστό 
προσβολής από το έντομο Marchalina hellenica) σύμφωνα με τις αρχές της 
Υλοχρηστικής. Η καταγραφή των δένδρων βασίστηκε σε φαινοτυπικές και ποσοτικές 
μετρήσεις των δένδρων χαλέπιου πεύκης 

 

22ο.  Τίτλος ‘Εναλλακτικές μορφές αντιμετώπισης της βαρρόα’ 

Ελέγχθηκε η αποτελεσματικότητα του φορμικού, του  γαλακτικού οξέος και του API-
LIFE VAR εναντίον της βαρρόα και οι επιπτώσεις στις μέλισσες και τα προϊόντα της. Τα 
στάδια του έργου ήταν: 1. Εφαρμογή γαλακτικού οξέος διαφορετικής πυκνότητας σε 
αναπτυγμένα μελίσσια και σε παραφυάδες σε διάφορες εποχές του έτους. Επίδραση της 
συγκέντρωσης του οξέος στην αντικατάσταση των βασιλισσών. 2. Διερεύνηση της 
αποτελεσματικότητας και της  μελισσο-τοξικότητας των ατμών του φορμικού οξέως σε 
διάφορες θερμοκρασίες περιβάλλοντος  3. Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και 
της  μελισσο-τοξικότητας του Api – life Var, σε διάφορες θερμοκρασίες περιβάλλοντος 

 

23ο.  Τίτλος ‘Συνεργασία εργαστηρίων ανάλυσης μελιού με σκοπό 
τη μελέτη των φυσικών και χημικών 
χαρακτηριστικών του μελιού’ 

Οι στόχοι του προγράμματος είναι: Α. Βελτίωση και ανάπτυξη νέων μεθόδων ανάλυσης 
του μελιού. Β. Εναρμόνιση των Εργαστηρίων ανάλυσης του μελιού. Γ. Εξειδίκευση των 
εργαστηρίων ανάλυσης του μελιού. Δ. Ολοκλήρωση της ταυτότητας των αμιγών 
κατηγοριών ελληνικού μελιού (σε σάκχαρα, ένζυμα, ιχνοστοιχεία, άρωμα, κ.ά.). 
Ταυτοποίηση του θυμαρίσιου μελιού 

 

24ο.  Τίτλος ‘Μελέτη της βιοοικολογίας των μελιτογόνων 
εντόμων της ελάτης’ 

Στόχοι του έργου ήταν: Η καταγραφή των μελιτογόνων εντόμων του ελάτου, στους 
κυριότερους προορισμούς μεταφοράς μελισσοσμηνών, π.χ. Μαίναλο, Πάρνωνας, 
Παρνασσός, Οίτη, Αίνος, Ν. Πίνδος. Ο εντοπισμός της περιοχής εξάπλωσης καθώς και 
του ποσοστού εποικισμού των δύο κοκκοειδών Physokermes hemicryphus και  
Eulecanium sericeum  και τριών αφίδων Mindarus abietinus, Cinara abieticola και Cinara 
pectinatae που παρασιτούν στο έλατο (Santas, 1988). 

 

25ο.  Τίτλος: ‘Γενετική Διάγνωση του Nosema spp. (αίτιου της 
Νοσεμίασης των μελισσών) και πιθανών ιώσεων 
που προκαλεί δευτερογενώς’- Συνεργασία με  
Βέλγιο 
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Πραγματοποιήθηκε μία εις βάθος μελέτη των ιώσεων, των μικροσποριδίων και των 
βακτηρίων (Αμερικάνικης  & Ευρωπαϊκής Σήψης) σε δείγματα μελισσών από όλο τον 
Ελλαδικό χώρο. Σκοπός της διερεύνησης ήταν η δημιουργία μίας συνολικής εικόνας 
των παραγόντων που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας των μελισσοσμηνών στην 
Ελλάδα.  Αυτή είναι και η πρώτη φορά που αντιστοίχιση έρευνα λαμβάνει χώρα σε όλη 
την Ελλάδα. Επιπλέον, ήταν πολύ ενδιαφέρον να καταγράψουμε  τη δημιουργία 
πιθανής σχέσης μεταξύ των λοιμώξεων και των απωλειών. 

 

26ο.  Τίτλος: ‘Chemical analysis of Greek and Turkish propolis- 
Evaluation of the effect of Greek and Turkish 
propolis on American foulbrood disease- 
laboratory assay’ 

Στόχος της συνεργασίας ήταν η συλλογή δειγμάτων πρόπολης από τις δύο χώρες, η 
σύγκριση μεταξύ τους σε σχέση με την χημικη τους σύσταση και την γεωγραφική 
περιοχή,, και η χρήση της πρόπολης ως αντιβακτηριακού παράγοντα ενάντια στην 
Αμερικάνικη σήψη. Η έρευνα έδειξε ότι η Ελληνική πρόπολη χαρακτηρίζεται ως 
‘μεσογειακή’ και ομοιάζει με εκείνη της Τουρκίας από τις παραλιακές ζώνες. 
Αποδείχτηκε δε ότι η πρόπολη είναι ως ένα βαθμό ικανή να περιορίσειθ την ανάπτυξη 
του βακτηρίδιου που προακαλεί την Α. σήψη  

 

27ο.  Τίτλος: Use of HiveAlive™ against Nosema -field trials 
2013-2014 

Η πρώτη χρήση του HiveAlive™, σε μεσογειακές συνθήκες και συνθήκες αγρού. Η χρήση 
του για 2 έτη, σε τροφοδοσία μελισσοσμηνών πριν και μετά το χειμώνα είχε θεαματικά 
αποτελέσματα στην αύξηση του πληθυσμού των μελισσομσηνών και την μείωση του 
ποσοστού προσβολής από Νοσεμίαση. Ϊσως αποτελέσει μάι λύση για την μείωση των 
επιπτώσεων από τη Νοσεμίαση στις μεοσγειακές χώρες.  

 

 


