Version of February 2015

European Union Reference
Laboratory for honey bee health

ΜΙΚΡΟ ΣΚΑΘΑΡΙ ΚΥΨΕΛΗΣ
Λατινική ονομαςία: Aethina tumida (Murray)

To ΜΣΚ ανιχνεφτθκε ςτθν Νότια Ιταλία τον Σεπτζμβριο του
2014. Η εμφάνιςι του περιορίηεται ςτθ Βορειοδυτικι περιοχι
Κοινό όνομα: Μικρό Σκακάρι Κυψζλθσ
τθσ Καλαβρίασ και ςε ζνα μόνο μελιςςοκομείο ςτθ Σικελία
Συντομογραφία “ΜΣΚ”
(τελευταία δεδομζνα Φεβρουάριοσ 2015). Επικαιροποιθμζνεσ
πλθροφορίεσ τθσ τρζχουςασ κατανομισ του παραςίτου είναι
διακζςιμεσ ςτον ιςτότοπο του Ιταλικοφ Εκνικοφ Εργαςτθρίου
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Αναφοράσ και του Ευρωπαϊκοφ Εργαςτθρίου Αναφοράσ .
Το ΜΣΚ είναι παραςιτικό νόςημα υποχρεωτικήσ δήλωςησ ςτην Ευρωπαϊκή Ένωςη. Υπάρχει νομικι απαίτθςθ για
οποιαδιποτε επιβεβαίωςθ του ΜΣΚ. Συνεπϊσ είναι υποχρεωμζνοι οι μελιςςοκόμοι από τον νόμο να κοινοποιοφν κάκε φποπτο
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εφρθμα. Μετά τθν ειςαγωγι του ΜΣΚ ςτθν Ιταλία, προςτατευτικά μζτρα ζχουν τεκεί ςε εφαρμογι . Η αποςτολι μελιςςϊν,
βομβίνων, μθ επεξεργαςμζνων μελιςςοκομικϊν υποπροϊόντων, μελιςςοκομικοφ εξοπλιςμοφ κακϊσ και κθρικρα με μζλι που
προορίηεται για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ είναι απαγορευμζνα από μολυςμζνεσ περιοχζσ. Η νομοθεςία τησ ΕΕ απαγορεφει
πλζον (με εξαίρεςθ τθ Νζα Ζθλανδία) τισ ειςαγωγζσ μελιςςοδεμάτων ι αποικιϊν από Τρίτεσ Χϊρεσ. Επιτρζπεται θ ειςαγωγι
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βαςιλιςςϊν μελιςςϊν από ζναν πολφ περιοριςμζνο αρικμό χωρϊν εκτόσ τθσ ΕΕ . Οι κανονιςμοί ειςαγωγών και τα μζτρα
προςταςίασ είναι θ κφρια άμυνα ενάντια ςτθν ειςαγωγι και εξάπλωςθ του ΜΣΚ ςτθν ΕΕ. Είναι ςυνεπϊσ ηωτικό ο κάκε
μελιςςοκόμοσ να ςζβεται τθ νομοκεςία τθσ ΕΕ και να επικεωρεί τακτικά τισ αποικίεσ του για τθν παρουςία του ΜΣΚ (βλζπε
παρακάτω).
Ζημιζσ ςτισ αποικίεσ: Το ςκακάρι μπορεί να πολλαπλαςιαςτεί Εθνικά Συςτήματα Καταγραφήσ Μελιςςοκόμων: Είναι
ςε μεγάλουσ αρικμοφσ ςτισ προςβεβλθμζνεσ αποικίεσ όπου εξαιρετικά ςθμαντικό να καταγραφοφν όλοι οι μελιςςοκόμοι
τρϊει γόνο, μζλι και γφρθ. Κάτω από οριςμζνεσ ςυνκικεσ, το ςτισ εθνικζσ βάςεισ δεδομζνων. Όταν είναι άγνωςτεσ οι
ΜΣΚ καταςτρζφει κθρικρεσ και προκαλεί ηθμιά ςτθν
κζςεισ των μελιςςοκομείων και αποικιϊν που κινδυνεφουν να
κθρικρα και αλλοίωςθ του μελιοφ τρεφόμενο από αυτό και
αφοδεφοντασ ςε αυτό. Όταν θ προςβολι από το ςκακάρι προςβλθκοφν από το ΜΣΚ, τότε ςε περίπτωςθ ειςαγωγισ του
είναι πολφ υψθλι και ανεξζλεγκτθ, τότε καταςτρζφεται θ ςκακαριοφ διακυβεφεται θ πικανι ζγκαιρθ ανίχνευςθ,
εξάλειψθ ι ακόμα και θ μακροπρόκεςμθ διαχείριςι του.
αποικία ι το μελιςςοςμινοσ εγκαταλείπει τθν κυψζλθ.

Πωσ να αναγνωρύζετε το Aethina tumida
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Το ενήλικο
Τα ενιλικα ζχουν μικοσ 5-7 mm και φάρδοσ 2.5-3.5 mm
(ζνα τρίτο του μεγζκουσ μιασ εργάτριασ). Αρχικά το
ςκακάρι (μετά τθν μεταμόρφωςι του από νφμφθ) είναι
ανοιχτόχρωμο, μετά ςκουραίνει (καςτανό ζωσ μαφρο).
Κεφάλι, κϊρακασ και κοιλιά είναι καλά διαχωριςμζνα.
Βαςικό χαρακτθριςτικό του ςκακαριοφ είναι ότι οι κικεσ
των φτερϊν (ζλυτρα - d) είναι μικρότερεσ από τθν
κοιλιά, ζτςι ϊςτε το άκρο τθσ κοιλιάσ να είναι
εκτεκειμζνο (e). Επίςθσ ζχει κεραίεσ ροπαλοειδοφσ
ςχιματοσ (f).

http://www.izsvenezie.it
https://sites.anses.fr/en/minisite/abeilles/eurl-bee-health-home
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Commission Implementing Decision 2014/909/EU of 12 December 2014
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Council Directive 92/65/EEC of 13 July 1992 and Commission Regulation (EC) No 206/2010 of 12 March 2010
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Η προνφμφη
Η προνφμφθ είναι το επιβλαβζσ ςτάδιο ςτθν αποικία
όταν εμφανιςτεί ςτθν κυψζλθ. Αναπτφςςεται ςε
περίπου 1 cm μικοσ, είναι υπόλευκθ και μπορεί με
τθν πρϊτθ ματιά να μασ κυμίηει τισ προνφμφεσ του
μεγάλου κθρόςκορου (Galleria mellonella). Ωςτόςο,
κατόπιν προςεκτικισ εξζταςθσ μπορεί εφκολα να
διαφοροποιθκεί λόγω τθσ παρουςίασ τριϊν ηευγϊν
μακριϊν πρόςκιων ποδιϊν (a), ραχιαίων ακάνκων ςε
κάκε ςωματικό δακτφλιο (b) και δυο μεγάλων
ακάνκων που προεξζχουν από το οπίςκιο τμιμα του
ςϊματοσ. (c).

Βιολογικόσ κύκλοσ
Το Aethina tumida μπορεί να ζχει πολλζσ γενεζσ ανά ζτοσ (1-6) ανάλογα με τισ
περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ.
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Το γονιμοποιημζνο θηλυκό γεννά αυγά (1.5 x 0.25 mm) ςε ςυςτάδεσ π.χ. ςε
ρωγμζσ ςτο ξφλο ςτθν κυψζλθ ι απευκείασ ςτα κελιά γόνου των μελιςςϊν (g
– το ςφράγιςμα ζχει απομακρυνκεί). Τα κθλυκά μποροφν κατά τθ διάρκεια
τθσ ηωισ τουσ να γεννιςουν χίλια ζωσ δυο χιλιάδεσ αυγά ςτθν κυψζλθ.
Το ςτάδιο τησ προνφμφησ διαρκεί 10-16 ημζρεσ. Οι προνφμφεσ είναι
παμφάγεσ και τρϊνε γόνο, γφρθ και μζλι.
Η ώριμη προνφμφη γίνεται νφμφη μετά από 15-60 ημζρεσ. Η νυμφοποίθςθ
πραγματοποιείται ςτο ζδαφοσ εκτόσ κυψζλθσ, ςυνικωσ ςε βάκοσ 1 cm - 30 cm εντόσ
ακτίνασ 20 m από τθν κυψζλθ. Σπάνια οι προνφμφεσ μποροφν να ςυρκοφν 200m για
να βρουν κατάλλθλο ζδαφοσ. Μαλακά και υγρά εδάφθ και μία κερμοκραςία άνω των
10°C είναι απαραίτθτα για τθν ολοκλιρωςθ του βιολογικοφ τουσ κφκλου, μολονότι το
ΜΣΚ μπορεί να επιβιϊςει και ςε χαμθλότερεσ κερμοκραςίεσ εδάφουσ ςφντομθσ διάρκειασ (<3 εβδομάδεσ).
Ενήλικα ςκαθάρια ςυνήθωσ αναδφονται μετά από 3-4 εβδομάδεσ αλλά μποροφν να εμφανιςτοφν ανά πάςα ςτιγμι ανάμεςα
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ςτθν 8 και 84 θμζρα ανάλογα με τθν κερμοκραςία. Ενιλικα μποροφν να πετάξουν τουλάχιςτον 10km για να προςβάλλουν
νζεσ αποικίεσ. Ενιλικα ςκακάρια μποροφν να επιβιϊςουν ζωσ και 9 θμζρεσ χωρίσ φαγθτό ι νερό, 50 ςε χρθςιμοποιθμζνθ
κθρικρα και αρκετοφσ μινεσ ςε φροφτα.

Μζθοδοι εξάπλωςησ. Η εξάπλωςθ του ΜΣΚ εμφανίηεται ωσ φυςικό επακόλουκο τθσ ικανότθτασ πτιςθσ. Η
εξάπλωςθ ενιςχφεται από τθν μεταφορά μελιςςοδεμάτων, αποικιϊν μελιςςϊν, μελιςςοςμθνϊν, πλαίςια κθρικρασ
με μζλι, κερί ι μελιςςοκομικό εξοπλιςμό. Μετακίνθςθ εδάφουσ, φροφτων και εναλλακτικϊν ξενιςτϊν (π.χ.
βομβίνεσ) μποροφν να αποτελζςουν δρόμουσ ειςαγωγισ του ΜΣΚ.
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Κριτόρια που θϋτουν υποψύα / Συνϋπειεσ προςβολόσ για την αποικύα
Κλινικά ςυμπτϊματα προςβολισ από το ΜΣΚ:
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Στοζσ μζςα ςτα πλαίςια (προνφμφεσ που ςκάβουν ςτοζσ διά
μζςου τθσ κθρικρασ)
- Καταςτροφι του γόνου (τρϊγεται από προνφμφεσ ΜΣΚ)
- Τροποποίθςθ του χρϊματοσ του μελιοφ και ηφμωςι του
Πωσ να ελζγξετε τισ κυψζλεσ ςασ:
Σθμειϊςετε ότι είναι πολφ δφςκολο να ανιχνεφςετε μικρό
αρικμό ςκακαριϊν, προνυμφϊν ι αυγϊν, ζτςι τακτικι
επικεϊρθςθ των αποικιϊν ςτα μελιςςοκομεία είναι
απαραίτθτθ για τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ. Υπάρχουν διάφορεσ παγίδεσ που επιτρζπουν τθν ανίχνευςθ των
ςκακαριϊν. Μια εφχρθςτθ παγίδα είναι καταςκευαςμζνθ από 4mm αυλακωτό πλαςτικό και τοποκετείται δια
μζςου τθσ ειςόδου ςτον πυκμζνα τθσ κυψζλθσ (h). Ενιλικα Α. tumida κρφβονται από τισ μζλιςςεσ μζςα ςτισ
ςιραγγεσ του αυλακωτοφ πλαςτικοφ.

Αν δεν ζχετε διακζςιμεσ παγίδεσ, μπορείτε να ελζγξετε φυςικϊσ τθν κυψζλθ αναηθτϊντασ δυο ςθμεία:
1. Μερικζσ φορζσ είναι πικανό να δείτε ενιλικα ςκακάρια να περιπλανϊνται ταχφτατα.
2. Στισ χειρότερεσ περιπτϊςεισ (δθλ. όταν θ προςβολι είναι πολφ βαριά) κα δείτε ηυμωμζνο μζλι, δφςοςμο, να
ρζει ζξω από τθν είςοδο τθσ κυψζλθσ ι ςκοφρα ίχνθ, ςαν κροφςτα ςτθν εξωτερικι επιφάνεια τθσ κυψζλθσ από τισ
περιπλανϊμενεσ προνφμφεσ.
Είναι καίριασ ςημαςίασ να ανιχνευτοφν άτυπα ςκαθάρια όςο το δυνατόν νωρίτερα.

Τι πρϋπει να κϊνουμε ςε περύπτωςη υποψύασ;
Άμεςα ειδοποιείτε την αρμόδια αρχή που θα εφαρμόςει τα κατάλληλα μζτρα προςταςίασ και περιοριςμοφσ ςτισ
μετακινήςεισ.
Όλα τα φποπτα Aethina tumida ενήλικα, προνφμφεσ ή αυγά πρζπει άμεςα να ςταλοφν ςτο Εκνικό Εργαςτιριο
Αναφοράσ και / ι ςτθν αρμόδια αρχι για την ταυτοποίηςη. Χρθςιμοποιείτε ςφραγιςμζνο περιζκτθ. Παρακαλϊ
δϊςτε όςο το δυνατόν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, το όνομα και τθ διεφκυνςι ςασ, το όνομα και τθν τοποκεςία
του μελιςςοκομείου. Να μην ςτζλνετε ταχυδρομικά ηωντανά ςκακάρια, αυγά ι προνφμφεσ. Σκοτϊςτε τα πρϊτα
τοποκετϊντασ τα για μια νφχτα ςτθν κατάψυξθ ι τοποκετϊντασ τα ςε αικανόλθ 70%.
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