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‘Μύθοι και αλήθειες’

Το πρόβληµα
Η µετανάστευση των µελισσοφάγων την άνοιξη και το φθινόπωρο από την
Κύπρο αποτελεί ένα θαυµάσιο γεγονός για τους φυσιολάτρες και
πτηνοπαρατηρητές. Συγχρόνως όµως, οι µελισσοκόµοι στην Κύπρο δεν
χαίρονται µε την έλευσή τους γιατί τους θεωρούν ως ένα από τους κύριους
υπεύθυνους για καταστροφές στα µελίσσια τους, επειδή οι µελισσοφάγοι,
όπως λέει και το όνοµά τους τρώνε µέλισσες.
Επειδή το θέµα µε τους µελισσοφάγους και τους µελισσοκόµους προκύπτει
τακτικά στην Κύπρο, στο παρελθόν η ∆ηµοκρατία έδινε στους µελισσοκόµους
άδειες για εκφοβισµό των µελισσοφάγων.
Ο Πτηνολογικός Σύνδεσµος Κύπρου, µε αφορµή αυτό το γεγονός, διοργάνωσε
µε χρηµατοδότηση από το Εθνικό Αγροτικό ∆ίκτυο (ΕΑ∆) ηµερίδα στις 20
Ιουνίου 2011 µε τίτλο ‘Η επίπτωση των µελισσοφάγων στα µελίσσια και πιθανές
εναλλακτικές λύσεις για τη διαχείριση των περιοχών κυψελών (µελίσσια)’. Η
ηµερίδα αποτέλεσε µια καλή αρχή για τη συνεργασία ειδικών επιστηµόνων
ώστε να εφαρµοστούν εναλλακτικές λύσεις για τη διαχείριση των µελισσιών.
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Ο µελισσοφάγος (Merops apiaster)
Οι µελισσοφάγοι είναι µεταναστευτικό, εντοµοφάγο είδος που περνά από την Κύπρο την
άνοιξη και το φθινόπωρο σε αρκετές χιλιάδες, αλλά συγκεντρώνεται σε συγκεκριµένες
περιοχές που λειτουργούν ως ‘χωνί’ στη αποδηµία. Περιοχές της Κύπρου από όπου περνούν
πολλοί µελισσοφάγοι το φθινόπωρο είναι το Ακρωτήρι, ο Ακάµας, η πεδιάδα Πάφου, η
κοιλάδα Έζουσας και άλλες.
Το είδος έχει µη ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης (χαρακτηρίζεται ως ‘Εξαντληµένο’) στην
Ευρώπη και είναι προστατευόµενο στην Κύπρο από το 2003. Οι λόγοι µείωσης δεν είναι καλά
γνωστοί, αλλά πιθανόν η εντατικοποίηση της γεωργίας (εντοµοκτόνα), η λαθροθηρία και η
‘καταπολέµηση’ του είδους να αποτελούν τους κύριους παράγοντες.
Το είδος τρέφεται µε µεγάλα έντοµα, όπως µέλισσες, µπάµπουρες, σφήκες, µυρµήγκια,
λιβελούλες, ακρίδες, σκαθάρια κ.α. Αυτά, τα κυνηγά κυρίως εφορµώντας από ανυψωµένα
σηµεία επίβλεψης. Σκάβει την φωλιά του σε όχθες και φωλιάζει σε µικρές αποικίες. Στην
Κύπρο φωλιάζουν λίγες δεκάδες ζευγάρια.
Το είδος είναι προστατευόµενο βάση της Κυπριακής (152(Ι)/2003) και της Ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας (2009/147/ΕΚ). Η νοµοθεσία επιτρέπει την παραχώρηση παρεκκλίσεων αλλά µόνο
όταν υπάρχει έλλειψη ικανοποιητικών εναλλακτικών λύσεων και για συγκεκριµένους µόνο
λόγους, και οι όποιες παρεκκλίσεις εφαρµόζονται µε αυστηρά ελεγχόµενο και στοχευµένο
τρόπο.

Ο µελισσοφάγος είναι εντοµοφάγο είδος, που τρώει πολλά άλλα έντοµα που είναι
επιζήµια στην γεωργία και µελισσοκοµία, π.χ. σφήκες, ακρίδες. Στην πραγµατικότητα
ένας µελισσοφάγος θα προτιµήσει πιο µεγάλα, πιο δυσκίνητα και χωρίς κεντρί
έντοµα (Cramp 1999, Fry 1983) και οι µέλισσες αποτελούν τροφή για τους
µελισσοφάγους όχι επειδή τις προτιµούν αποκλειστικά άλλα επειδή είναι σε µεγάλη
αφθονία και συχνά η πρόσβαση σε αυτές είναι πολύ εύκολη. Για την ακρίβεια ένας
µελισσοφάγος κάνει και καλό σε ένα µελίσσι µε το να τρέφεται µε εχθρούς των
µελισσών όπως οι σφήκες.
Επιπλέον µια πρόσφατη µελέτη (Alfallah etal, 2010) έδειξε ότι οι µελισσοφάγοι δεν
αποτελούν το κύριο εµπόδιο που αποτρέπει τις µέλισσες να βγουν από την κυψέλη
τους για αναζήτηση τροφής, αλλά στοιχεία όπως η διαθεσιµότητα της τροφής και
κλιµατικές συνθήκες.
Ο πυροβολισµός των µελισσοφάγων εκτός από λάθος και παράνοµος, είναι και
αναποτελεσµατικός σαν µέτρο και µπορεί να επιφέρει και το αντίθετο αποτέλεσµα
γιατί οι µέλισσες ορµούν στον σκοτωµένο µελισσοφάγο και τον τσιµπούν και µπορεί
έτσι να χαθούν πολύ περισσότερες µέλισσες.

Εναλλακτικές λύσεις για αποθάρρυνση
των µελισσοφάγων
Εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν είναι οι εξής:
• η χρήση ταινιών και µπαλονιών που αντανακλούν το φως και κυκλώνουν το χώρο
των κυψελών,
• κανονάκια θορύβου ή φωνές πανικού για πτηνά,
• γεράκια ροµπότ ή και αληθινά γεράκια,
• η παγίδευση των µελισσοφάγων και µεταφορά τους µε αυτοκίνητο µακριά (40χλµ)
ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους, µια µέθοδος που έχει χρησιµοποιηθεί αρκετά
στο Ισραήλ, και
• η σωστή τοποθέτηση (ελάχιστη απόσταση 200 µέτρων) των κυψελών µακριά από
σηµεία εφόρµησης π.χ. σύρµατα και καλώδια τα οποία χρησιµοποιούν οι
µελισσοφάγοι για να εφορµούν σε µέλισσες.
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Στοιχεία επικοινωνίας
Τι µπορώ να κάνω για να αποτρέψω τους
µελισσοφάγους από το µελίσσι µου;
•

∆εν υπάρχει η τέλεια λύση και µέθοδος. Χρειάζεται ένα συνδυασµός
µεθόδων και εφαρµογών για να είναι αποτελεσµατικός ο εκφοβισµός
και η αποθάρρυνση των µελισσοφάγων.

•

Μπορείτε να διαλέξετε ένα συνδυασµό µεθόδων αποθάρρυνσης αλλά ως
βασικό διαλέξτε να µην τοποθετούνται τα µελίσσια σε απόσταση
µικρότερη από 200µ από σύρµατα, καλώδια ή δέντρα µε γυµνά κλαδιά.

•

Μην πυροβολάτε τους µελισσοφάγους, ο πυροβολισµός πέραν του ότι
δεν είναι αποτελεσµατικός, µπορεί να προκαλέσει και µεγαλύτερες ζηµιές,
επειδή οι µέλισσες ορµούν και τσιµπούν τον σκοτωµένο µελισσοφάγο και
πεθαίνουν.

•

Αναζητήστε να µάθετε τα αποτελέσµατα ειδικής µελέτης που έχει
εξαγγείλει το Τµήµα Γεωργίας για τις επιπτώσεις των µελισσοφάγων στα
µελίσσια.

•

Επικοινωνήστε µε τους φορείς που αναφέρονται στο φυλλάδιο για
περισσότερες πληροφορίες.

Τµήµα
•
•
•
•

Γεωργίας, Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκοµίας
∆ιεύθυνση: Λουκή Ακρίτα, Τ.Κ. 1412, Λευκωσία
Τηλ: 22408536, 22408534
Ηλεκτρονική διεύθυνση: plantprotection@da.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.moa.gov.cy/da

Μελισσοφάγοι
και µέλισσες

Ταµείο Θήρας
• ∆ιεύθυνση: Υπουργείο Εσωτερικών, 1453, Λευκωσία
• Τηλ: 22867786, Φαξ: 22867780
• Ηλεκτρονική διεύθυνση: wildlife.thira@cytanet.com.cy
• Ιστοσελίδα: www.cypruswildlife.gov.cy

Πτηνολογικός Σύνδεσµος Κύπρου
• ∆ιεύθυνση: Τ.Θ. 28076, 2090 Λευκωσία, Κύπρος
• Τηλ: 22455072, Φαξ: 22455073
• Ηλεκτρονική διεύθυνση: birdlifecyprus@birdlifecyprus.org.cy
• Ιστοσελίδα: www.birdlifecyprus.org

Παγκύπριος Σύνδεσµος Μελισσοκόµων
• ∆ιεύθυνση: Λεωφόρος Σταυρού 34, 2035, Στρόβολος, Λευκωσία
• Τηλ: 22420051 Φαξ: 22420094
• Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@cybees.org
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Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές
Τµήµα Γεωργίας

Εκτύπωση σε ανακυκλωµένο χαρτί
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