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H μεταλλευτική δραστηριότητα στη Χαλκιδική θα επηρεάσει σημαντικά  το περιβάλλον της 

μέλισσας και συνεπώς την ίδια τη  μελισσοκομία  

 

 

Μ Ε Λ Ι Σ Σ Ο Κ Ο Μ Ι Α

Γνώση - εμπειρία Χλωρίδα - περιβάλλον

 

Μια μελισσοκομία η οποία στηρίζεται σε δυο ποδάρια. Το ένα είναι η γνώση, η εμπειρία του 

μελισσοκόμου, η χημεία του με τις μέλισσες, η ικανότητά του να εντοπίζει τα προβλήματα 

και να τα λύει είτε αυτά λέγονται αρρώστιες είτε φυτοφάρμακα είτε απουσία τροφών και να 

λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα στον κατάλληλο χρόνο. 

Το άλλο ποδάρι είναι η μελισσοκομική χλωρίδα , τα φυτά από τα οποία οι μέλισσες θα 

συλλέξουν τις τροφές τους.  Τα αγριολούλουδα της ελληνικής φύσης, οι κουμαριές , τα 

ρείκια, τα πουρνάρια , οι μυρτιές, τα πεύκα, τα έλατα , οι βαλανιδιές  και όλα εκείνα τα φυτά 

που οι μέλισσες χρησιμοποιούν για να εξασφαλίσουν τη τροφή και το καταφύγιό τους . Οι 

μέλισσες παίρνουν αλλά και δίνουν υπηρεσία στα φυτά την επικονίαση σ’ ένα αυστηρά 

καθορισμένο σύστημα  συνύπαρξης όπου η παρουσία του ενός είναι απαραίτητη για την 

επιβίωση του άλλου. Ένα «δούναι και λαβείν» που δίνει ζωή και συνέχεια στη φύση. 

 



 

Λέγεται ότι εάν χαθούν οι μέλισσες θα χαθούν και οι άνθρωποι σε διάστημα 4 χρόνων.  Δεν 

είναι σίγουρο ότι  τα λόγια αυτά ανήκουν στον Αϊσταϊν.  Σίγουρο όμως είναι ότι ενέχουν μια 

μεγάλη αλήθεια γιατί: 

 Χωρίς τις μέλισσες   η παραγωγή φρούτων, λαχανικών, σπόρων θα ήταν ιδιαίτερα 

περιορισμένη.  

Χωρίς τις μέλισσες η διατροφή μας θα περιοριζόταν στο καλαμπόκι, το σιτάρι και το ρύζι και 

το σιτάρι. 

 Xωρίς τις μέλισσες το χρώμα και η ομορφιά της φύσης θα χανόταν. 

 Χωρίς τις μέλισσες δεν θα επικονιαζόταν το 84% των καλλιεργούμενων φυτών και θα  

εξέλιπε το  80% της άγριας βλάστησης . 

Χωρίς τις μέλισσες δεν θα υπήρχε επικονίαση, τα φυτά δεν θα έδιναν καρπούς και σπόρους, 

δεν θα υπήρχαν ζώα, ο άνθρωπος η ζωή.   

 

 

 

Υποβάθμιση & 
καταστροφή της 
φυτικής βλάστηση

-Αποψίλωση 3238 στρ. δάσους
-Απόθεση φυσικής γης και κάλυψη 

επιφανειακής βλάστησης
-Υποβιβασμός της υπεδάφειας στάθμης νερού
-Ξήρανση του επιφανειακού εδάφους
-Διάβρωση
-Ρύπανση των καλλιεργειών

770 στρ: μακκία βλάστηση 

346 στρ. βαλανιδιές

2121 στρ. Οξιές

 

H μεταλλευτική δραστηριότητα στην Χαλκιδική μαζί με τα δένδρα του δάσους κουτσουρεύει 

και το «καλό ποδάρι» της μελισσοκομίας. Το περιβάλλον-χλωρίδα.  Με την αποψίλωση 3238 

στρ. δάσους, την απόθεση φυσικής γης και κάλυψη της επιφανειακής βλάστησης, τον 

υποβιβασμό της υπεδάφειας στάθμης νερού, την ξήρανση του επιφανειακού εδάφους και την 

διάβρωση υποβαθμίζει   & καταστρέφει τη φυσική βλάστηση, δημιουργεί ιδιαίτερα αρνητικό 



περιβάλλον για τις μέλισσες. Ότι επηρεάζει τη φύση ότι επηρεάζει τα φυτά επηρεάζει και τις 

μέλισσες. Από τα 3238 στρ. δάσους τα 770 στρ. είναι μακκία βλάστηση δηλαδή κουμαριές, 

ρείκια, πουρνάρια, μυρτιές κ.ά τα οποία όχι μόνο στηρίζουν τα μελίσσια τους φθινοπωρινούς 

μήνες αλλά αποτελούν καταφύγιο για τα μελίσσια. 346 στρ. είναι  βαλανιδιές οι οποίες 

δίνουν ωραιότατο και θρεπτικό μέλι από μελιττώδεις εκκρίσεις  και οι απώλειες 

συμπληρώνονται με 2121 στρ. Οξιές. Πέραν από αυτά  σε ακτίνα χιλιομέτρων η ξήρανση του 

εδάφους, η ρύπανση και η διάβρωση του εδάφους  και η ρύπανση των φυτών με βαρέα 

μέταλλα δημιουργούν  περιβάλλον που οι μέλισσες δεν μπορούν να επιβιώσουν. Σε 

υποβαθμισμένο έδαφος τα φυτά δεν υπάρχουν και εάν υπάρξουν είναι ασθενικά, αδύναμα 

χωρίς νέκταρ και γύρη.Με άλλα λόγια η μεταλλευτική δραστηριότητα κουτσουρεύει μαζί με 

τα δένδρα και τη μελισσοκομία, μιας και της κόβει το ένα ποδάρι τη χλωρίδα και το 

περιβάλλον. 

 

3116 τόνοι σκόνης ανά ώρα

Θειούχες ενώσεις βαρέων μετάλλων

(αρσενικό, κάδμιο, χρώμιο, μόλυβδο κ.ά)

 

3100 τόνοι σκόνης θα παράγονται κάθε ώρα. Η σκόνη αυτή θα μεταφέρεται σε αποστάσεις οι 

οποίες  ξεπερνούν τα   100 -150 ΚΜ Η σκόνη αυτή θα είναι επιβαρυμένη με θειούχες ενώσεις 

βαρέων μετάλλων όπως αντιμονίου, αρσενικού, βαρίου, καδμίου, χρωμίου, χαλκού, 

μολύβδου κ.ά) θα μετακινείται με το άνεμο σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 100 χιλιόμετρα. 

Η σκόνη αυτή θα επικάθηται  στα φυτά, στο νερό στις μελιτώδεις εκκρίσεις της πεύκης και 

θα ρυπαίνουν νερό, φυτά, περιβάλλον της μέλισσας 
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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η σκόνη αυτή θα καλύπτει ολόκληρη τη Χαλκιδική, θα 

μεταφέρεται μέχρι την Καβάλα και  Θάσο, Θεσσαλονίκη και ακόμα παραπέρα. Και αυτή 

είναι μόνο μια εστία ρύπανσης φανταστείτε να υπάρχει και μια δεύτερη στο Κιλκίς,  μια 

τρίτη στην Κομοτινή-Αλεξανδρούπολη . Ηδη η εταιρεία RIO TINTO απέκτησε οριστική 

παραχώρηση έκτασης 90.000 στρ. μετά από διεθνή διαγωνισμό που έγινε το 2002 και Η 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Μεταλλευτικής Θράκης βρίσκεται στη 

διαδικασία της έγκρισης  

 

 

Πώς μπορεί να επηρεάσει η σκόνη τις μέλισσες

Ρύπανση των φυτών Απουσία νέκταρος + γύρης

Επιβαρυμένο νέκταρ ή γύρη

 

Η μάρανση των φυτών: α)  Σκόνη που θα επικάθηται στο υπέργειο τμήμα των φυτών και θα 

εμποδίζει τη φωτοσύνθεση και τη διαπνοή των φυτών, β)  βαρέα μέταλλα τα οποία θα 

προσλαμβάνονται από το ριζικό σύστημα ή θα απορροφούνται  από τα  στομάτια των φύλλων 

επηρεάζουν σημαντικές τις φυσιολογικές και μεταβολικές λειτουργίες των φυτών, 



εμποδίζουν τον σχηματισμό πρωτεϊνών την μεταφορά ζαχάρων και άρα παραγωγή νέκταρος 

και γύρης. Αυτοφυή και καλλιεργούμενα φυτά τα οποία αναπτύσσονται σε εδάφη ρυπασμένα 

με βαρέα, προσλαμβάνουν και συσσωρεύουν τα βαρέα μέταλλα στους ιστούς στο νέκταρ και 

τη γύρη. Οι μέλισσες συλλέγουν και μεταφέρουν το επιβαρυμένο νέκταρ και γύρη στη 

κυψέλη τους με αποτέλεσμα να ρυπαίνονται τα προϊόντα τους να δηλητηριάζεται ο γόνος, να 

μειώνεται ο πληθυσμός και τέλος να χάνεται ολόκληρο το μελίσσι 

 

Πώς μπορεί να επηρεάσει η σκόνη τις μέλισσες

•Ρύπανση νερού 

Αδυναμία επιβίωσης

 

Το νερό είναι απαραίτητο για τη διατροφή των μελισσών, την εκτροφή γόνου και τη ρύθμιση 

της θερμοκρασίας της κυψέλης τους καλοκαιρινούς μήνες. Χωρίς νερό  οι μέλισσες δεν 

μπορούν να επιβιώσουν. Το επιφανειακό νερό σύμφωνα με όσα  ακούσαμε θα ρυπανθεί και 

θα μετατραπεί από πηγή ζωής σε πηγή θανάτου.  

 

Πώς μπορεί να επηρεάσει η σκόνη τις μέλισσες

Αδυναμία εντοπισμού τροφής από τις μέλισσες.

 

Η όραση των μελισσών είναι ιδιαίτερα φτωχή. Ουσιαστικά οι μέλισσες στηρίζουν στην 

όσφρηση για να επικοινωνήσουν και να βρουν τη τροφή τους. Σύγχρονες μελέτες απέδειξαν 

ότι οι μέλισσες ακολουθούν οσμητικά μονοπάτια από το άρωμα των φυτών από απόσταση 

1000 έως 1500 μέτρα. Οι διάφοροι ρυπαντές αναμειγνύονται με το άρωμα αυτό των φυτών, 

το αλλοιώνουν με αποτέλεσμα οι μέλισσες να αποπροσανατολίζονται, να μην μπορούν να 

εντοπίσουν τη τροφή τους και να επιστρέφουν στην κυψέλη τους άπραγες-όσες επιστρέψουν 

και δεν θανατωθούν από τις τοξικές ουσίες του περιβάλλοντος. Το γεγονός αυτό καταπονεί 

το μελίσσι, η βασίλισσα σταματά να ωοτοκεί, ο γόνος περιορίζεται και το μελίσσι 

συρρικνώνεται. Η καταστροφή των οσμητικών μονοπατιών των φυτών και μελισσών 

θεωρείται σήμερα μια από τις κύριες αιτίες του συνδρόμου κατάρρευσης των μελισσών.     

 



Πώς μπορεί να επηρεάσει η σκόνη τις μέλισσες

Ρύπανση των μελιτωδών 

εκκρίσεων

Θανάτωση του μελιτογόνου 

εντόμου

 

α) Οι μελιτώδεις εκκρίσεις της πεύκης και της δρυς καθώς επίσης και η γύρη της καστανιάς 

είναι εκτεθειμένα στην ρύπανσή τους από αιωρούμενη σκόνη Αντιθέτως  το νέκταρ στα 

ανθοφόρα φυτά προστατεύεται από τα πέταλα του άνθους αλλά ρυπαίνεται μέσω του χυμού. 

Με τον τρόπο αυτό το πευκόμελο ή δασόμελο θα υποβαθμιστεί ποιοτικά και οι έλληνες 

μελισσοκόμοι θα χάσουν μια εξαιρετική μελισσοκομική νομή. β) Το ίδιο το μελιτογόνο 

έντομο το Marchalina hellenica κοινώς εργάτης κινδυνεύει να εξαφανιστεί είτε γιατί θα 

δηλητηριαστεί από το επιβαρυμένο χυμό της πεύκης είτε από την άμεση έκθεσή του στην 

σκόνη. 

 

Πώς μπορεί να επηρεάσει η σκόνη τις μέλισσες

έξαρση ασθενειών των μελισσών

 

Η μεταλλευτική δραστηριότητα στη Χαλκιδική θα έχει ως αποτέλεσμα την έξαρση ασθενειών 

στις μέλισσες. Οι μέλισσες προσβάλλονται από πολλές αρρώστιες , οι οποίες είναι ενδημικές. 

Οι μέλισσες μπορούν να τις ελέγξουν με μηχανισμούς τους οποίους έχουν αναπτύξει. Οι 

μηχανισμοί αυτοί είναι γνωστοί και τεκμηριωμένοι . Οι ασθένειες όμως εμφανίζονται και 

δημιουργούν προβλήματα όταν οι μέλισσες καταπονηθούν.  

 



Απουσία τροφών
Ρύπανση του αέρα, της τροφής και του 

νερού 

Οι δηλητηριάσεις και απώλειες 

πληθυσμού.

Ο περιορισμός στην ανάπτυξη των 

μελισσιών 

Καταπόνηση του μελισσιού

 

Παράγοντες που καταπονούν τις μέλισσες είναι  και τα όποια αποτελέσματα της 

μεταλλευτικής δραστηριότητας στην Χαλκιδική όπως η  απουσία τροφών , η ρύπανση του 

αέρα, της τροφής και του νερού, οι δηλητηριάσεις και απώλειες πληθυσμού. Οι παράγοντες 

αυτοί οδηγούν στον περιορισμό της  ανάπτυξης των μελισσιών και στις αρρώστιες .  

 

Πυκνότητα μελισσιών στην Χαλκιδική

84 μελίσσια/km2

 

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο για δύο λόγους: 

α) Στην Χαλκιδική έχουμε μεγάλη συγκέντρωση μελισσιών το Φθινόπωρο, για την 

εκμετάλλευση των μελιτωδών εκκρίσεων του εντόμου Marchalina hellenca το οποίο 

παρασιτεί στη Χαλέπειο και Τραχεία πεύκη. Τα μελίσσια αυτά προέρχονται από όλη την 

Ελλάδα . Λόγω του περιορισμένου χώρου τοποθετείται το ένα κοντά στο άλλο . Υπολογίζεται 

η πυκνότητα μελισσιών στην Χαλκιδική είναι 84 μελίσσια/km
2
 όταν ο μέσος όρος στην 

Ελλάδα είναι μόλις 11 ο οποίος μάλιστα είναι ο υψηλότερος στην Ευρώπη. Η γειτνίαση αυτή 

των μελισσών έχει ως αποτέλεσμα την μετάδοση των ασθενιειών από μελίσσι σε μελίσσι. 

Αρρώστιες όπως η Νοσεμίαση, η ασκοσφαίρωση και άλλες  μεταφέρονται πολύ γρήγορα  

από μελίσσι σε μελίσσι και από μελισσοκομείο σε μελισσοκομείο. 

β) Οι μέλισσες είναι τα μοναδικά παραγωγικά ζώα τα οποία εάν ασθενήσουν δεν δικαιούνται 

θεραπείας αλλά θα πρέπει να καταστραφούν δια της πυράς. Εκτός από το παρασιτικό άκαρι 

βαρρόα οι μελισσοκόμοι δεν έχουν και δεν νομιμοποιούνται να χρησιμοποιήσουν στην 

κυψέλη θεραπευτικά σκευάσματα εναντίον των ασθενειών.  

 

 



 

 

Η μεταλευτική δραστηριότηατα στην Χαλκιδική θα επηρεάσει επίσης αρνητικά και την 

ανάπτυξη και επιβίωση και άλλων ειδών μελισσών  επικονιαστών όπως είναι τα διάφορα είδη 

των οικ. Αpidae, Anthophoridae, Megachilidae, Halictidae, Colletidae τα οποία κάνουν τις 

φωλιές τους στο έδαφος. Η δραματική μείωση του αριθμού των μελισσών και των άλλων 

επικονιαστών εντόμων θα περιορίσει ακόμα περισσότερο την αυτοφυή βλάστηση, την 

παραγωγή σπόρων, λαχανικών, καρπών και γενικά στον πολλαπλασιασμό των φυτών  των 

οποίων η ύπαρξη εξαρτάται από την επικονίαση.  

 

 

Πρόσφατα συρματοπλέγματα στην Χαλκιδική. Μαζί με αυτά, ήρθε και η λεηλασία,  η 

ρύπανση του νερού, του εδάφους της τροφής  και όλα τα φυσικά αγαθά. Η μεταλλευτική 

δραστηριότητα στην Χαλκιδική παράλληλα με τα ολέθρια αποτελέσματα που θα έχει στη 

Μελισσοκομία είναι ενάντια των ανθρώπινων δικαιωμάτων του μελισσοκόμου κι κάθε 

πολίτη αυτής της γης να ζει να κινείται, να αναπνέει ελεύθερα και να απολαμβάνει τη φύση   

 

 

 



ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΤΗΣ  ΜΕΛΙΣΣΑΣ

ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ, ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟ ΧΡΩΜΑ 

ΚΑΙ Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 

 

Η μεταλλευτική δραστηριότητα στη Χαλκιδική σηματοδοτεί το τέλος της μελισσοκομίας 

στην Χαλκιδική, στη Θάσο, και σ’ όλη τη Μακεδονία 

 

 


