
Η ευρύχωρη κυψέλη 
πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα και χειρισμοί

Υπήρχαν πάντα διχογνωμίες όσον αφορά την επιλογή μεγέθους της 
κατοικίας του μελισσοσμήνους, της κυψέλης. Ιδανικό μέγεθος και σχήμα 
είναι της σφαιρικής κυψέλης που μάλιστα θα μπορούσε να προσαρμόζει 
τον όγκο της ανάλογα με τον όγκο του σμήνους των μελισσών και των 
πλαισίων που αυτό καταλαμβάνει



Δεν είναι μόνο οι κηρήθρες που σαν στρογγυλές φέτες 
τοποθετημένες παράλληλα σχηματίζουν ένα σφαιρικό 

σχήμα.

Αυτό θα το δείτε και στις σφήκες, ένα συγγενές με την μέλισσα είδος, που κάποια 
υποείδη του, κατασκευάζουν επιπλέον ένα προστατευτικό περίβλημα που 
μοιάζει με σφαιρικό κέλυφος. Ειρήσθω εν παρόδω ότι ο άνθρωπος έμαθε να 
φτιάχνει χαρτί βλέποντας τις σφήκες. Συγκεκριμένα οι Κινέζοι παρατήρησαν ότι 
οι σφήκες μασούσαν ξύλο και έφτιαχναν ένα πολτό και με αυτόν τον πολτό που 
ήταν ένα είδος χαρτοπολτού έχτιζαν τις κηρήθρες τους και το προστατευτικό 
κέλυφος. 



Κυψέλες οριζόντιας και κάθετης ανάπτυξης

Η σφαιρική λοιπόν κυψέλη είναι ανέφικτη, οπότε καταφεύγουμε σε κυψέλες 
διαφορετικής στερεομετρίας όπως είναι οι ορθογώνιες παραλληλεπίπεδες 
κυψέλες που μεταχειριζόμαστε σήμερα. Χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: της 
οριζόντιας και της κάθετης ανάπτυξης.



Γιατί σχηματίζουν μελισσόσφαιρα οι μέλισσες

Αιτία του ότι οι μέλισσες κάνουν μελισσόσφαιρα είναι πως ο λόγος επιφάνειας 
προς όγκο έχει για την σφαίρα τη μικρότερη τιμή σε σχέση με όλα τα άλλα 
στερεά και είναι 3/r (όπου r η ακτίνα της σφαίρας)

Για σύγκριση να αναφέρω ότι για τον κύβο είναι 6/α (α είναι η ακμή). Μικρότερος 
λόγος σημαίνει μικρότερη επιφάνεια σε σχέση με τον όγκο που περικλείει. 
Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας φυσικός νόμος, φυσική και μαθηματικά, 
όμως η φύση λειτουργεί με φυσικούς νόμους, είναι ταυτισμένη με τους 
φυσικούς νόμους. 

Δεχόμενοι ότι η διάχυση ενέργειας είναι ανάλογη με την επιφάνεια 
αντιλαμβανόμαστε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η μελισσόσφαιρα όσο δηλαδή 
μεγαλύτερο είναι το σμήνος τόσο μικρότερες σχετικά είναι οι θερμικές 
απώλειες που έχει. Και μάλιστα οι θερμικές απώλειες ενέργειας είναι 
αντιστρόφως ανάλογες της ακτίνας της μελισσόσφαιρας. 

Ένας από τους παράγοντες που τα μικρά σμήνη νεκρώνονται το χειμώνα 
είναι ακριβώς οι σχετικά μεγάλες απώλειες θερμότητας λόγω του μικρού 
τους μεγέθους.



Όποτε επιδιώχθηκε η δημιουργία μικρών μελισσιών τα 
αποτελέσματα ήταν καταστροφικά

Όσο πιο δυνατό είναι το μελίσσι τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να 
επιβιώσει τον χειμώνα και να έχει καλή ανάπτυξη την άνοιξη, αρκεί να έχει 
στην διάθεση του επαρκή αποθέματα τροφής. Όποτε επιδιώχθηκε η 
δημιουργία μικρών μελισσιών τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά. Στην 
βιβλιογραφία είναι γνωστή η περίοδος των δεκαετιών 1880 και 1890 που οι 
θιασώτες της λεγόμενης σύμπτυξης στις ΗΠΑ υπέστησαν καταστροφική 
μείωση των κυψελών και του εισοδήματος τους. (Δες στο ABC and XYZ of 
BEE CULTURE των εκδόσεων Α. Ι. ROOT, έκδοση 1929, σελίδες 218 και 
522, τα λήμματα “Contraction” και “The Monumental mistake of the 80s and 
90s”)

Τελικά επεκράτησαν οι σώφρωνες απόψεις των μελισσοκόμων “που υπό την 
καθοδήγηση των A. I. Root, Καρόλου Dadant και άλλων υπερασπιστών των 
δυνατών κυψελών που η γονοφωλιά τους καταλαμβάνει δυο θαλάμους 
Langstroth ή ενα θάλαμο μεγάλου μεγέθους. Η σχολή αυτή των 
μελισσοκόμων που πίστευε στα δυνατά μελισσοσμήνη απέδειξε ότι η θεωρία 
της ήταν ορθή επιτυγχάνοντας τεράστιες σοδειές μελιού”



Dadant ως προς Langstroth

Οι θιασώτες των ισχυρών σμηνών εφαρμόζοντας πρόληψη της σμηνουργίας 
διατηρούσαν τα σμήνη τους δυνατά είτε διατηρώντας τη γονοφωλιά σε δύο 
θαλάμους Langstroth εφαρμόζοντας τη μέθοδο Demaree ή άλλες παρόμοιες 
είτε χρησιμοποιώντας μία κυψέλη με ευρύχωρη γονοφωλιά σε ένα θάλαμο 
που επαρκούσε και για την πιο γόνιμη βασίλισσα, όπως η κυψέλη Dadant. 

Το ζήτημα είναι πια από τις δυο θα μπορούσε να προτιμηθεί. Και οι δυο είναι οι 
πιο ευρείας χρήσης σε παγκόσμιο επίπεδο από κάθε άλλη κυψέλη, με την 
Langstroth να είναι τοσο κοινή που σε πολλές χώρες, όπως και στη δική μας,
να αποκαλείται standard (πρότυπο).



Οι δικές μου εμπειρίες από την Dadant 

η επιρροή του brother Adam

Έχω δουλέψει σε όλη μου τη ζωή την κυψέλη Langstroth όπως οι περισσότεροι 
από μας, επίσης γνωρίζω από την μελισσοκομική μου δραστηριότητα στη 
Σουηδία την κυψέλη Svea και την κυψέλη Lågnormal που και οι δύο είναι 
μικρότερες από τη Langstroth. Επίσης εδώ στην Ελλάδα δοκίμασα επί αρκετά 
χρόνια την κυψέλη Dadant. Γνωρίζω και την χρήση μιας κυψέλης οριζόντιας 
ανάπτυξης με πλαίσια Langstroth που κατασκεύασε και χρησιμοποιούσε τις 
δύο τελευταίες δεκαετίες της ζωής του ο πατέρας μου, τις οποίες και 
κληρονόμησα μετά τον θάνατό του.

Στην απόφασή μου να δοκιμάσω την κυψέλη Dadant που είναι πιο ευρύχωρη 
από την Langstroth επηρεάστηκα από τον brother Adam όταν αυτός 
επισκέφτηκε το νησί μας την Ρόδο. Ήδη πριν γνωρίσω προσωπικά τον 
brother Adam χρησιμοποιούσα την μέλισσα του την Buckfast στην οποία έχω 
παραμείνει πιστός μέχρι σήμερα. Η Κυψέλη Dadant που χρησιμοποίησα ήταν 
αυτή των 12 πλαισίων που χρησιμοποιούσε ο brother Adam.



Επάρκεια χώρου – μια συμπαγής γονοφωλιά

Σε σχέση με τη Langstroth η Dadant έχει κατά την γνώμη μου αρκετά πλεονεκτήματα και 
ένα μειονέκτημα: είναι πολύ βαριά και δύσκολη στη μεταφορά της. Λόγω και του 
όγκου της δεν είναι εύκολο ακόμα και μόνη η γονοφωλιά να μεταφερθεί από ένα 
άτομο. 

Τα πλεονεκτήματα που εγώ διαπίστωσα είναι:

1. Ο μεγάλος χώρος που προσφέρεται για γονοφωλιά (12 βαθιά πλαίσια) που είναι 
αρκετός για μία συνηθισμένης γεννητικότητας βασίλισσα σχεδόν όλες τις εποχές 
του χρόνου στις κλιματικές συνθήκες της Ρόδου εκτός από μία επέκταση που η 
βασίλισσα μπορεί να κάνει ανεβαίνοντας και στον πρώτο μελιτοθάλαμο κατά την 
κορύφωση της γεννητικότητας της την άνοιξη. Δεν χρειάζονται λοιπόν οι επίπονοι 
χειρισμοί με την γονοφωλιά σε δύο θαλάμους που συνήθως έχουμε στη Langstroth.

2. Για τον ίδιο λόγο δεν χρειάζεται η χρήση διαφράγματος. Στις δικές μας τουλάχιστον 
κλιματικές συνθήκες της Ρόδου η βασίλισσα που βρίσκεται σε κυψέλη Dadant 
κατεβαίνει και βρίσκεται πάντα όλη την υπόλοιπη χρονιά εκτός από την κορύφωση 
της άνοιξης στην γονοφωλιά εγκαταλείποντας με βεβαιότητα τον αβαθή 
μελιτοθάλαμο (θαλαμάκι) στον οποίο πολύ σπάνια κυρίως κατά τον Απρίλιο έχει 
επεκτείνει τη γέννα της.



Εύκολος τρύγος – ανανέωση κηρηθρών

3. Για τον προηγούμενο λόγο ότι δηλαδή η βασίλισσα δεν ανεβαίνει στον αβαθή 
μελιτοθάλαμο τα πλαίσια στα οποία αποθηκεύεται το μέλι παραμένουν 
καθαρά (χωρίς κουκούλια μελισσών) για πολύ μεγαλύτερο διάστημα από 
ότι αυτά που χρησιμοποιούνται στη γονοφωλιά, και το μέλι τρυγιέται 
ευκολότερα από αυτά επειδή έχουν μόνο συλλέκτριες. Επίσης για τον 
τρύγο είναι εύκολα εφικτή η χρήση βαλβίδων διαφυγής από τους αβαθείς 
μελιτοθαλάμους, επειδή οι εργάτριες τους εγκαταλείπουν ευκολότερα από 
ότι εγκαταλείπουν θαλάμους που περιέχουν πλαίσια που έχουν φιλοξενήσει 
γόνο (αρκούν 24 ώρες).

4. Ο Μελισσοκόμος έχει τη δυνατότητα στο δεύτερο τρύγο του πεύκου που στα 
δικά μας μέρη (Ρόδο) τα μελίσσια έχουν περιοριστεί στη γονοφωλιά και μη 
έχοντας γύρες έχουν ελάχιστο γόνο, να τρυγήσει και τα πλαίσια της 
γονοφωλιάς και να αντικαταστήσει αυτά πού είναι παλιά και μαυρισμένα. 
Να πω εδώ ότι σε κάποιες χώρες τα πλαίσια αλλάζονται κάθε δεύτερο 
χρόνο, για την αποφυγή μολυσματικών ασθενειών και όχι μόνο.



Μεγάλη κυψέλη με δυο εισόδους
5. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι πως λόγω του μεγάλου βάθους της γονοφωλιάς οι 

μέλισσες υποφέρουν λιγότερο από την υγρασία που σχηματίζεται στην κυψέλη 
ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, επειδή η μελισσόσφαιρα περιβάλλεται από 
περισσότερο ελεύθερο χώρο, βρίσκεται ψηλά και απέχει περισσότερο από την 
είσοδο, εκεί που γίνεται η συμπύκνωση των υδρατμών. Αν μάλιστα υπάρχει 
δεύτερη μικρή είσοδος πάνω από την πρώτη σε μία απόσταση περίπου 10 -15 
εκατοστών όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στις βόρειες χώρες, τότε οι συνθήκες 
ελέγχου της υγρασίας γίνονται ακόμα καλύτερες. Επειδή δημιουργείται ένα ρεύμα 
αέρος μεταξύ της πάνω και της κάτω εισόδου αποβάλλονται πιο αποτελεσματικά οι 
υδρατμοί συμπυκνούμενοι κυρίως στην κάτω είσοδο ενώ οι μέλισσες 
χρησιμοποιούν την πάνω είσοδο. Αργότερα, οι μέλισσες, τους ζεστούς μήνες του 
χρόνου, όταν αναπτυχθούν μπορούν να χρησιμοποιούν και τις δύο εισόδους αν και 
προτιμούν την πάνω. Πάντως να τονίσω ότι και η πάνω είσοδος βρίσκεται στο ύψος 
του κάτω μέρους της μελισσόσφαιρας που στην περίπτωση της βαθιάς κυψέλης 
αυτό είναι απόλυτα εφικτό. (Τέτοιες εισόδους είδα να χρησιμοποιεί στην Σαλαμίνα ο 
κ Ανδρέας Παππάς και οι συνεργάτες του, που επίσης χρησιμοποιούν βαθιά 
καπάκια ισχυριζόμενοι ότι αυτό ευνοεί το μελίσσι και θερμικά και από άποψη 
αναπνοής και ελέγχου του διοξειδίου του άνθρακα). Επίσης η υγρασία ελέγχεται με 
λυσιτελή τρόπο χρησιμοποιώντας μερικά ή ολικά δικτυωτή βάση. Και στην 
περίπτωση αυτή η υγρασία δεσμεύεται με την υγροποίηση της εκεί, και 
αποβάλλεται συμπυκνωμένη από το πιο χαμηλό μέρος της κυψέλης. 



Το φαινόμενο της καμινάδας - μελισσοκόφινο
Εδώ να αναφέρω ότι είμαι κατά της χρήσης του καπακιού Αυστραλίας που με τις τέσσερις μεγάλες 

οπές αερισμού που έχει συντελεί στο φαινόμενο της καμινάδας. Κρύος αέρας δηλαδή 
περνάει εισερχόμενος από την είσοδο της κυψέλης περιλούζει ανερχόμενος την κυψέλη, και 
τη μελισσόσφαιρα αν αυτή έχει σχηματισθεί, αφαιρώντας θερμική ενέργεια και εξέρχεται 
θερμός πια από τις οπές αερισμού που έχει το καπάκι. Η απώλεια θερμικής ενέργειας 
μετριέται, με αυξημένες καταναλώσεις αποθεμάτων, και στην περίπτωση που κατά τους 
χειμερινούς μήνες τα αποθέματα αυτά εκλείψουν, και με απώλειες κυψελών. Η κυψέλη στο 
πάνω μέρος της πρέπει να είναι ένας θερμικά μονωμένος κώδωνας που κρατάει τον 
ανυψωμένο, λόγω της θερμότητας του, αέρα χωρίς να του επιτρέπει να διαφύγει. 

Όπως ήταν το μελισσοκόφινο. 



Καλύτερες συνθήκες περιβάλλοντος στο εσωτερικό της κυψέλης
έλεγχος υγρασίας, θερμοκρασίας και διοξειδίου του άνθρακα

Βέβαια εκτός από την υγρασία με την αναπνοή των μελισσών παράγεται και διοξείδιο του 
άνθρακα που και αυτό πρέπει να αποβληθεί από την κυψέλη και να αντικατασταθεί με 
φρέσκο οξυγονωμένο αέρα. Αν πάντως χρησιμοποιούνται καπάκια Αυστραλίας θα 
πρέπει τουλάχιστον κατά τους χειμερινούς μήνες να τοποθετείται πάνω από τα 
πλαίσια ύφασμα συλλογής πρόπολης (κερόπανο) έτσι ώστε να εμποδίζεται η ροή 
ψυχρού αέρα που ανέρχεται προς τα πάνω θερμαινόμενος από την μάζα της κυψέλης 
είτε αυτή έχει κάνει μελισσόσφαιρα είτε όχι. Το ύφασμα, αν δεν έχει προπολωθεί σε 
υπερβολικό βαθμό, παραμένει πορώδες και επιτρέπει την διαπίδυση των υδρατμών 
και του διοξειδίου του άνθρακα, ενώ εμποδίζει τα δυνατά ρεύματα. Ακόμα και τους 
θερινούς μήνες δεν εγκρίνω το καπάκι Αυστραλίας που δυσκολεύει το μελίσσι στη 
διαχείριση της θερμικής του ισορροπίας. Το καπάκι Αυστραλίας, κατά την γνώμη μου, 
είναι καλό μόνο για τις μεταφορές κυψελών, αν και σε αυτήν ακόμα την περίπτωση 
μπορεί να παρουσιάσει δυσάρεστες εκπλήξεις, όπως στην περίπτωση που οι 
μέλισσες έχουν γεμίσει με πρόπολη και έχουν φράξει το πλέγμα των οπών αερισμού.



Επαρκή αποθέματα μελιού και γύρης
αποτελεσματικός έλεγχος της σμηνουργίας

6.Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι στη βαθιά Κυψέλη των 12 πλαισίων υπάρχει αρκετός 
χώρος για αποθέματα μελιού και γύρης στα ακριανά πλαίσια αλλά και σαν στεφάνι 
μελιού στο πάνω μέρος της κηρήθρας που έχει ύψος ελάχιστα λιγότερο από τους 
30 πόντους. Αυτό, στην δική μου περιοχή, καθιστά περιττή την ανάγκη 
τροφοδοσίας του μελισσιού για την διαχείμαση.

7. Τέλος στις Dadant διαπίστωσα ότι η έφεση προς σμηνουργία ήταν εμφανώς μειωμένη. 
Αφενός επειδή λόγω του μεγάλου μεγέθους της γονοφωλιάς έδινε μεγαλύτερα 
περιθώρια χρόνου σε εμένα όταν έπρεπε να ελέγξω 200 κυψέλες για να 
προσθέσω πατώματα, αν δεν είχαν ήδη μπλοκάρει και βρίσκονταν σε κατάσταση 
δημιουργίας αφεσμών, περίπτωση που στην οποία έπρεπε να πάρω πιο 
χρονοβόρα και επίπονα μέτρα για την πρόληψη της σμηνουργίας στις κυψέλες 
που ήδη βρίσκονταν σε αυτήν την κατάσταση. Και αφετέρου επειδή αργότερα την 
άνοιξη, στην Dadant με την συνεκτική της γονοφωλιά, δεν παρουσιαζόταν το 
φαινόμενο του σχηματισμού βασιλικών κελιών που συνέβαινε στην Langstroth που 
η γονοφωλιά μοιρασμένη στους δύο θαλάμους διακοπτόταν από μια ζώνη μεταξύ 
των δύο θαλάμων πάχους μεγαλύτερου των 5 εκατοστών. 

Αυτές είναι οι εμπειρίες μου από την χρήση της κυψέλης Dadant.



Άλλες ευρύχωρες κυψέλες
Ουκρανία - Αργεντινή

Θα ήθελα να αναφερθώ και στα παραδείγματα της χρήσης κυψέλης μεγάλου όγκου και σε 
άλλες χώρες. Θα αναφερθώ στην Ουκρανία. Ας μη ξεχνάμε ότι η Ουκρανία είναι πρώτη 
σε παραγωγή μελιού στην Ευρώπη και πέμπτη σε όλο τον κόσμο έχει δε την υψηλότερη 
παραγωγή μελιού ανά κάτοικο στον πλανήτη. Στην Ουκρανία λοιπόν προτιμάται η 
ευρύχωρη Κυψέλη. Μάλιστα χρησιμοποιούν ένα τύπο που έχει στη γονοφωλιά 12 πλαίσια 
κάθετης ανάπτυξης, πολύ βαθιά, ενώ πάνω από αυτά μπαίνει ένας μελιτοθάλαμος με το 
μισό βάθος αλλά με 8 πλαίσια που έχουν στραφεί κατά 90 Μοίρες ως προς αυτά της 
γονοφωλιάς, ενώ μεταξύ των πατωμάτων δεν τηρείται διάστημα μέλισσας, δηλαδή οι 
κάτω πήχεις πατούν στους κηρηθροφορείς που είναι φτιαγμένοι από μεταλλικούς 
σωλήνες. Η Κυψέλη αυτή για τους λόγους που προανέφερα είναι ορισμένες φορές 
εφοδιασμένη με διπλές καθ' ύψος εισόδους. Κάτω από τη γονοφωλιά υπάρχει ένα 
διάστημα ύψους 10 με 15 εκατοστών για την συμπύκνωση της υγρασίας τον χειμώνα 
αλλά και την ανάπτυξη κηφηνόγονου την άνοιξη που αφαιρείται για την καταπολέμηση της 
Βαρρόας. Επίσης ορισμένες φορές τοποθετούν μελιτοθάλαμο και κάτω από τη 
γονοφωλιά, όπως αυτόν που χρησιμοποιούν από πάνω, πιστεύω, περισσότερο για την 
απαγωγή υγρασίας.
Να αναφέρω επίσης πως μεγαλύτερη κυψέλη στον κόσμο θεωρείται η Κυψέλη Perone 
της Αργεντινής, πού είναι μία κυψέλη ελάχιστης επέμβασης. 



Ευχαριστώ  


