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Περιεχόμενο 
Ερευνήθηκαν οι μονωτικές ιδιότητες του φελλού ως δομικό υλικό στη σύγχρονη μελισσοκομία, και οι επιπτώσεις 
του στη θερμορύθμιση σε κυψέλες με σμήνη της ιταλικής μέλισσας Apis mellifera ligustica, σε σύγκριση με τις 
παραδοσιακές κυψέλες από ξύλο έλατου. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Sassari (ΒΔ 
Σαρδηνία, Ιταλία). Χρησιμοποιήθηκαν πειραματικές κυψέλες φελλού-ξύλου Dadant-Blatt με τοιχώματα πάχους 3 
εκ., κυρίως από φελλό (83%) και μόνο ένα λεπτό εσωτερικό στρώμα ξύλου (0,5 εκ.). Έγινε σύγκριση με τις τυπικές 
κυψέλες Dadant-Blatt από ξύλο έλατου, που χρησιμοποιήθηκαν ως ελεγχτικές. Οι πειραματικές κυψέλες 
κατασκευάστηκαν στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ξύλου Montarbu και Pixinamanna, που διαχειρίζεται η 
Περιφερειακή Υπηρεσία Δασών  της Σαρδηνίας (FoReSTAS). 

 

Στόχος 
Ο στόχος αυτής της έρευνας ήταν: α) να αυξήσει την απόδοση θερμορύθμισης των κυψελών χρησιμοποιώντας 
φελλό στην κατασκευή τους, βελτιώνοντας έτσι την υγεία των μελισσών και την παραγωγικότητά τους, β) να 
συμβάλει στη διατήρηση παραδοσιακών μελισσοκομικών πρακτικών των μεσογειακών συστημάτων, καθώς τα 
ιστορικά ευρήματα υποδεικνύουν μια ευρεία χρήση φελλού στην κατασκευή παραδοσιακών κυψελών, γ) να 
προωθηθεί μια καλύτερη χρησιμοποίηση ενός δευτερεύοντος προϊόντος της βιομηχανίας μεταποίησης φελλού 
(κοκκοποιημένος φελλός), δ) να παραχθούν ελαφρύτερες και πιο ανθεκτικές κυψέλες, σε σύγκριση με τις ξύλινες, 
και ε) να προωθηθεί ο φελλός ως βασικό προϊόν και πηγή εσόδων από παραδοσιακά αγροδασοκομικά συστήματα. 

 

Αποτελέσματα 
Συγκριτικά με τις κυψέλες ελέγχου, οι πειραματικές από φελλό/ξύλο έδειξαν ένα πιο σταθερό μοτίβο εσωτερικής 
θερμοκρασίας, αποτελεσματικότερη θερμορύθμιση κατά τη διάρκεια του χειμώνα, μικρότερο χρονικό διάστημα 
που χρειάζεται για την αποκατάσταση της θερμοκρασίας της κυψέλης μετά το άνοιγμα (αναφορικά με τον θάλαμο 
γεννήσεων). Για το τελευταίο, η μείωση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της εξαγωγής των πλαισίων (5 λεπτά) 
ήταν χαμηλότερη στις κυψέλες από φελλό/ξύλο, σε σύγκριση με τις ξύλινες, φτάνοντας τους 32,06°C έναντι των 
31,60°C. Μετά το κλείσιμο της κυψέλης, οι κυψέλες από φελλό/ξύλο χρειάστηκαν 12 λεπτά για να φτάσουν τους 
36,56°C, ενώ οι ξύλινες 24 λεπτά για να φτάσουν τους 35,10°C. Λόγω των μικρότερων αναγκών σε θέρμανση, 
παρατηρήθηκε χαμηλότερη κατανάλωση μελιού από τις αποικίες κατά τους χειμερινούς μήνες, κατά μέσο όσο 3,5 
κιλά μέλι/κυψέλη σε κλιματικές συνθήκες Μεσογείου. 
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Προτάσεις 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα προτείνεται η χρήση φελλού για την κατασκευή σύγχρονων αλλά ταυτόχρονα και 
παραδοσιακού τύπου κυψελών από φελλό/ξύλο. Αυτό μπορεί να συμβάλει σε μια μεγαλύτερη οικονομική και 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα πολυλειτουργικών μεσογειακών αγροδασικών συστημάτων, αλλά και στη μείωση 
χρήσης μονωτικών υλικών από ορυκτά, ειδικά όταν οι χειμερινές θερμοκρασίες μπορεί να είναι χαμηλότερες από 
αυτές που σημειώθηκαν κατά την παρούσα έρευνα. Όσον αφορά τις λεπτομέρειες κατασκευής, οι διαστάσεις των 
κυψελών φελλού/ξύλου, βάσει του μοντέλου Dadant-Blatt, είναι 52,0 x 34,8 εκ., με τοιχώμαατα πάχους 3 εκ. 
κατασκευασμένα κυρίως από φελλό (83%), και μόνο ένα λεπτό εσωτερικό στρώμα ξύλου (0,5 εκ.). 

 

Αντίκτυπο και αδυναμίες 
Η χρήση φελλού στην κατασκευή σύγχρονων κυψελών φαίνεται πολλά υποσχόμενη και θα μπορούσε να 
αντιπροσωπεύει μια ενδιαφέρουσα συνέργεια μεταξύ της μελισσοκομίας και της διαχείρισης των φελλόδεντρων. 
Λαμβάνοντας υπόψη το ήπιο κλίμα στην περιοχή διεξαγωγής της έρευνας, υπάρχουν ιδιαίτερες προοπτικές για την 
αύξηση της παραγωγής μελιού υπό εντονότερες κλιματικές συνθήκες. Για αυτό χρειάζεται επιπλέον στατιστική 
επιβεβαίωση, με την επέκταση της έρευνας σε μεγαλύτερο αριθμό κυψελών και για μεγαλύτερες περιόδους. 
Συγκεκριμένα, μια κυψέλη που βρίσκεται σε απομόνωση από το εξωτερικό περιβάλλον θα μπορούσε να 
αντιμετωπίσει προβλήματα εσωτερικής υπερθέρμανσης, τα οποία, στην περίπτωση αυτή, δεν θα μπορούν να 
αντισταθμιστούν αποτελεσματικά από τη ρυθμιστική λειτουργία των μελισσών. 

 

Μελλοντική εξέλιξη 
Η χρήση φελλού στην κατασκευή σύγχρονων κυψελών, παρέχει μια νέα ευκαιρία για την ενίσχυση της χρήσης αυτού 
του μη δασικού προϊόντος και τη βελτίωση της απόδοσης των κυψελών, όχι μόνο στο πλαίσιο του δάσους. Η χρήση 
αυτού του τύπου κυψέλης προωθεί την παραδοσιακή και αειφόρο χρήση των μεσογειακών αγροδασικών 
συστημάτων, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρησή τους. Επιπλέον, αυτές οι πρακτικές ενισχύουν τη μελισσοκομία με 
μια ποικιλία παροχών σε νέκταρ, γύρη και ρητίνες καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους, εξασφαλίζοντας τη συστηματική 
ανάπτυξη σμηνών μελισσών και μειώνοντας τους κινδύνους για την υγεία τους. Ακόμη, το μέλι είναι ένας σημαντικός 
πόρος για την ενίσχυση και τη συντήρηση αυτού του τύπου συστημάτων. 

 

 
Σύγκριση μεταξύ ημερήσιων διαβαθμίσεων της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, της θερμοκρασίας μέσα στις κυψέλες από 
φελλό/ξύλο, και της θερμοκρασίας των κυψελών αποκλειστικά από ξύλο (I.Floris). 
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 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 
role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 
networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 
Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 
collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. 
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