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Η παρούσα Οδηγία συντάχθηκε από τους συγγραφείς της, απευθυνόμενη κυρίως 
στους αναλυτές – ερευνητές που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη ανάλυση, με 
σκοπό την εναρμόνιση των αναλυτικών μεθόδων των διαφόρων εργαστηρίων και 
στόχο την έκδοση αξιόπιστων αποτελεσμάτων-γνωματεύσεων. Δευτερευόντως, οι 
πληροφορίες της οδηγίας μπορεί να φανούν χρήσιμες και σε παραγωγούς 
μελισσοκόμους και σε όσους ασχολούνται επαγγελματικά ή/και ερευνητικά με τα 
μελισσοκομικά φυτά και την ανταπόδοσή τους (reward) προς τις μέλισσες- 
επικονιαστές.  



 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η μικροσκοπική εξέταση του μελιού, γνωστή και ως γυρεολογική ή 
γυρεοσκοπική ή μελισσοπαλυνολογική ανάλυση, αποτελεί εφαρμογή της 
παλυνολογίας (η επιστήμη που μελετά τη γύρη γενικά) και παρόλο που είναι μια 
από τις παλαιότερες και πιο ‘παραδοσιακές’ αναλύσεις που γίνονται στο μέλι, 
σήμερα εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική εργαστηριακή μέθοδο (‘μέθοδο 
ρουτίνας’) που μπορεί να δώσει πληροφορίες και να καθορίσει τη βοτανική 
προέλευση για τις περισσότερες κατηγορίες μελιού (εξαιρούνται μέλια 
μελιτώματος, όπως ελάτης, βελανιδιάς, Metcalfa, ή μέλια με παραπάνω από ένα 
τύπους υπο-αντιπροσωπευόμενων ειδών). Μικροσκοπικά χαρακτηριστικά  σε 
ορισμένες κατηγορίες ελληνικών αμιγών (ή ‘μονοανθικών’) μελιών έχουν ήδη 
θεσμοθετηθεί στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ), άρθρο 67α. 

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η μελισσοπαλυνολογική ανάλυση μπορεί να 
δώσει ενδείξεις και για τη γεωγραφική προέλευση του μελιού. Επιπλέον, η 
μικροσκοπική εξέταση δίνει στοιχεία ή ενδείξεις για διάφορους χειρισμούς που 
επιδρούν στην ποιότητα του μελιού: τη διαδικασία εξαγωγής του μελιού, τυχόν 
υπερ-φιλτράρισμα ή ζύμωση, καθώς και για άλλους χειρισμούς, όπως στις 
περιπτώσεις όπου εντοπίζονται ξένα προς το μέλι στοιχεία, π.χ. άμυλο, 
υπολείμματα υποκατάστατων γύρης (π.χ. αλεύρι σόγιας) κ.α., που δεν αναμένονται 
να παρατηρούνται στο ίζημα του μελιού [άρθρο 67 του ΚΤΠ (εθνικό μέτρο 
ενσωμάτωσης οδηγίας 2001/110/ΕΚ), CODEX STAND 12-1981]. 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  

 

Η μικροσκοπική εξέταση του μελιού δεν απαιτεί σχετικά ακριβό εξοπλισμό, ούτε 
ακριβά αναλώσιμα, καθώς πραγματοποιείται με τη χρήση απλής εργαστηριακής 
φυγοκέντρου και οπτικού μικροσκοπίου. Ωστόσο, απαιτεί υψηλά εξειδικευμένο 
προσωπικό, με ανάλογη εκπαίδευση και ιδιαίτερες ικανότητες. Ο αναλυτής θα 
πρέπει κατ’ αρχάς να αναγνωρίζει σωστά το είδος κάθε γυρεόκοκκου στο 
μικροσκόπιο, με όλες τις πιθανές μορφές-θέσεις που μπορεί να έχει. Γι’αυτόν τον 
σκοπό είναι πολύ χρήσιμη η δημιουργία πρότυπης συλλογής γυρεόκοκκων απ’ 
ευθείας από μελισσοκομικά φυτά, αλλά και η διασταύρωση πληροφοριών σε 
αξιόπιστες σχετικές ιστοσελίδες με φωτογραφίες και βάσεις δεδομένων για 
γυρεόκοκκους. Με την ανάπτυξη του διαδικτύου, αυτές οι σελίδες έχουν 
πολλαπλασιαστεί πολύ γρήγορα τα τελευταία χρόνια (βλ. Βιβλιογραφία). 

Τα περισσότερα εργαστήρια της Ευρώπης ακολουθούν σήμερα για την ποιοτική 
μελισσοπαλυνολογική ανάλυση, την εναρµονισµένη µεθοδολογία της International 
Honey Commission (IHC) που δημοσίευσαν οι von der Ohe και συν., 2004, στο 
Apidologie Vol.35/ No Suppl. 1, µε τίτλο ’Harmonized methods of melissopalynology’, 
και αποτελεί ελαφρώς τροποποιημένη έκδοση της παλαιότερης μεθόδου της 
διεθνούς επιτροπής International Commission for Bee Botany (ICBB) που είχαν 



 
 

δημοσιεύσει οι Louveaux και συν., 1978. Στην εναρμονισμένη νεότερη μέθοδο, 
δίνονται λεπτομέρειες για την προετοιµασία του παρασκευάσµατος και τον τρόπο 
καταµέτρησης των γυρεόκοκκων, ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατό η 
παραλλακτικότητα μεταξύ των εργαστηρίων.  

Στη συνέχεια όμως απαιτείται και σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων 
καταμέτρησης. Σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι η 
νεκταροδοτική ή μη- αξία ορισμένων ειδών (π.χ. είδη που δε δίνουν νέκταρ αλλά 
μόνο γύρη, δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στους τελικούς υπολογισμούς) και η 
παρουσία υπο- ή υπερ- αντιπροσωπευόμενων ειδών. Η κατανόηση και η ερμηνεία 
των αποτελεσμάτων της μικροσκοπικής εξέτασης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 
έκδοση ορθών αποτελεσμάτων. Για την τελική απόδοση της βοτανικής προέλευσης 
του μελιού, συνιστάται η συνδυαστική εξέταση μικροσκοπικών, φυσικο-χημικών και 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών.  

Στην παρούσα οδηγία, δίνονται πληροφορίες για τα κυριότερα μη-
νεκταροδοτικά φυτά καθώς και τα υπερ- και υπο- αντιπροσωπευόμενα φυτά που 
απαντώνται σε ελληνικά μέλια. Οι πληροφορίες αυτές έχουν συλλεχθεί μετά από 
μακροχρόνιες εργασίες-παρατηρήσεις των συγγραφέων στο πεδίο, από 
συνεργασίες με μελισσοκόμους, ανταλλαγές στα πλαίσια της ομάδας εργασίας της 
IHC και μέσα από τη βιβλιογραφία. 

Οι κατάλογοι που δίνονται είναι δυναμικοί, επιδέχονται αλλαγές και δεν είναι 
εξαντλητικοί σε καμία περίπτωση, καθώς είναι γνωστό ότι η χλωρίδα-βλάστηση 
μιας περιοχής μπορεί να επηρεαστεί από καινούρια καλλιεργούμενα 
αγροτικά/καλλωπιστικά είδη, πυρκαγιές, αλλαγές χρήσεων γης, κ.α. 

 

Μη-νεκταροδοτικά φυτά σε ελληνικά μέλια 

Δεδομένου ότι τα μη-νεκταροδοτικά φυτά (γυρεοδοτικά ή ανεμόφιλα) 
εξαιρούνται από τον υπολογισμό του ποσοστού της γύρης ενός φυτού στο μέλι, θα 
πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση μεταξύ των εργαστηρίων στην ταυτοποίηση των 
γυρεόκοκκων αυτών των φυτών και στην κατάταξή τους ή όχι στα μη-νεκταροδοτικά 
φυτά.  

Η ορθή ταυτοποίηση των γυρεόκοκκων είναι μια δύσκολη διαδικασία που 
απαιτεί εμπειρία από τον αναλυτή, γνώση της χλωρίδας της περιοχής και βάσεις 
δεδομένων με τη μορφολογία των γυρεόκοκκων. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχουν 
στοιχεία για τη νεκταροέκκριση (ή μη) των φυτών. Η κατάταξη ή όχι των φυτών στα 
μη-νεκταρογόνα είδη είναι καθοριστική στον προσδιορισμό της βοτανικής 
προέλευσης μελιών από πολλές περιοχές της χώρας μας. Στον Πίνακα 1 που 
ακολουθεί δίνεται ο κατάλογος με τους κυριότερους  τύπους γυρεόκοκκων μη-
νεκταροδοτικών φυτών που απαντώνται σε ελληνικά μέλια, σε αλφαβητική σειρά 
της οικογένειάς τους. ΠΡΟΣΟΧΗ: ο κάθε τύπος μπορεί ν’αντιστοιχεί σε περισσότερα 
από ένα φυτικά είδη! 

 

 



 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Κυριότεροι τύποι γυρεόκοκκων μη-νεκταροδοτικών φυτών που 
απαντώνται σε ελληνικά μέλια 

  Οικογένεια 
τύπος γυρεόκοκκου (σε επίπεδο 
οικογένειας, γένους ή είδους) 

1 Actinidiaceae Actinidia 

2 Anacardiaceae Pistacia 

3 Arecaceae (Palmae) Arecaceae (Palmae) 

4 Asteraceae Ambrosia 

5 Asteraceae Artemisia 

6 Asteraceae Xanthium 

7 Betulaceae Betulaceae 

8 Caprifoliaceae Sambucus 

9 Caryophyllaceae Caryophyllaceae 

10 Chenopodiaceae/Amaranthaceae Chenopodiaceae/Amaranthaceae 

11 Cistaceae Cistaceae 

12 Cupressaceae/Taxaceae  Cupressaceae/Taxaceae  

13 Cyperaceae Cyperaceae 

14 Ephedraceae Ephedra 

15 Euphorbiaceae Chrozophora 

16 Euphorbiaceae Mercurialis 

17 Euphorbiaceae Ricinus 

18 Fabaceae  Calicotome / Genista / Cytisus 

19 Fagaceae Fagus 

20 Fagaceae Quercus coccifera / ilex Τ 

21 Fagaceae Quercus pubescens / ithaburensis Τ 

22 Fumariaceae Hypecoum 

23 Hypericaceae Hypericum 

24 Juglandaceae Juglans 

25 Juncaceae Juncaceae 

26 Moraceae/Urticaceae/Cannabaceae Moraceae/Urticaceae/Cannabaceae 

27 Oleaceae Fraxinus 

28 Oleaceae Olea 

29 Oleaceae Phillyrea 

30 Papaveraceae Papaver  

31 Pinaceae Pinaceae 

32 Plantaginaceae Plantago 

33 Platanaceae Platanus  

34 Poaceae (Graminae) Poaceae*  

35 Poaceae (Graminae) Zea 

36 Polygonaceae Rumex 

37 Primulaceae Cyclamen 

38 Rafflesiaceae Cytinus  

39 Ranunculaceae Anemone coronaria T 

40 Ranunculaceae Anemone hortensis T 

41 Ranunculaceae Ranunculus** 

42 Rosaceae Poterium  



 
 

  Οικογένεια 
τύπος γυρεόκοκκου (σε επίπεδο 
οικογένειας, γένους ή είδους) 

43 Scrophulariaceae Verbascum 

44 Typhaceae Typha 

45 Ulmaceae Ulmus 

46 Vitaceae Vitis 
* όλα τα είδη εκτός από τα Zea (που έχουν διακριτό, μεγαλύτερο μέγεθος)  
**Ranunculus, Pulsatilla, άλλα είδη Anemone που δεν αναφέρονται ως ξεχωριστός τύπος 

 

 

Υπερ- και υπο- αντιπροσωπευόμενα φυτά σε ελληνικά μέλια 

Η ποσότητα της γύρης που πέφτει στο νέκταρ όταν η εργάτρια μέλισσα 
εργάζεται στο άνθος ποικίλει ανάλογα με τη βιολογία και μορφολογία του άνθους 
και των γυρεόκοκκων. Για παράδειγμα, όσο πιο μεγάλο μέγεθος έχουν οι 
γυρεόκοκκοι, τόσο πιο μικρές οι πιθανότητες να βρεθούν στο νέκταρ σε μεγάλο 
αριθμό. Επίσης, τα ποσοστά των γυρεόκοκκων μπορούν να περιοριστούν από 
διάφορους παράγοντες όπως την παρουσία εξωανθικών νεκταρίων, την έλλειψη 
συγχρονισμού μεταξύ ωρίμανσης του ανθήρα (δηλ. γυρεόκοκκων) και παραγωγής 
νέκταρος από το φυτό, μερική ή ολική στειρότητα ανθήρων κ.α. Αυτά όλα τα 
χαρακτηριστικά είναι τυπικά για κάθε διαφορετικό φυτικό είδος και κατά συνέπεια, 
αυτό μπορεί εξ’ αρχής να χαρακτηρισθεί ως ‘υπερ-αντιπροσωπευόμενο’ ή ΄υπό-
αντιπροσωπευόμενο’ στο μέλι. Η ενδιάμεση περίπτωση χαρακτηρίζεται ως 
‘κανονικά αντιπροσωπευόμενο είδος’. 

Έτσι, σύμφωνα με την εναρµονισµένη µεθοδολογία της International Honey 
Commission (IHC), κατά τη μικροσκοπική εξέταση, για να εκτιμηθεί ορθά η βοτανική 
προέλευση του μελιού, ο αναλυτής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα φυτά που 
δίνουν υπεράριθμη γύρη (υπερ-αντιπροσωπευόμενα) και τα φυτά που δίνουν 
ολιγάριθμη γύρη (υπο-αντιπροσωπευόμενα). Η μεγαλύτερη δυσκολία ερμηνείας 
αποτελεσμάτων εμφανίζεται όταν σε δείγματα μελιού συνυπάρχει γύρη και από τις 
δύο κατηγορίες φυτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν δηλαδή ένα ή περισσότερα 
υπερ-αντιπροσωπευόμενα είδη υπάρχουν στο μέλι παρουσία υπο-
αντιπροσωπευόμενου είδους, συνιστάται να γίνεται μία δεύτερη καταμέτρηση των 
γυρεόκοκκων αφαιρώντας τους γυρεόκοκκους των φυτών που δίνουν υπεράριθμη 
γύρη και υπολογίζοντας εκ νέου τα ποσοστά. Η διαδικασία συνιστάται να 
ακολουθείται όταν τα υπερ-αντιπροσωπευόμενα είδη υπάρχουν σε μια σχετική 
συχνότητα τέτοια που μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά το αποτέλεσμα της πρώτης 
μέτρησης, και ταυτόχρονα άλλοι παράγοντες (ποσοτική ανάλυση γύρης, 
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά κτλ) καταδεικνύουν 
ότι η παρουσία νέκταρος του υπερ-αντιπροσωπευόμενου είδους είναι χαμηλή. 

Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί δίνεται ο κατάλογος με τα κυριότερα  υπερ- και 
υπο-αντιπροσωπευόμενα φυτά που απαντώνται σε ελληνικά μέλια, σε αλφαβητική 
σειρά οικογένειας. 

 

 



 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Κύρια υπερ- και υπο- αντιπροσωπευόμενα φυτά που απαντώνται σε 
ελληνικά μέλια 

  Οικογένεια φυτικό γένος 

 

Υπερ-αντιπροσωπευόμενα 

1 Boraginaceae Echium 

2 Fagaceae Castanea 

3 Myrtaceae Eucalyptus 

4 Myrtaceae Myrtus  

 

Υπο-αντιπροσωπευόμενα 

1 Asteraceae Helianthus 

2 Ericaceae Arbutus 

3 Fabaceae Robinia 

4 Lamiaceae Lavandula 

5 Lamiaceae Thymbra 

6 Lamiaceae Thymus 

7 Lamiaceae Salvia 

7 Malvaceae Gossypium 

8 Rutaceae Citrus 

9 Tliaceae Tilia 
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•    http://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Artenliste#C    

•    http://www.izsum.it/Melissopalynology/pollen.htm?3   

•    https://www.paldat.org/   

•    https://www.pollenwarndienst.at/AT/en/aerobiology/pollen-atlas.html    

•    http://www.pollenatlas.net/  

•    https://globalpollenproject.org/   

• https://www.moh.gov.cy/MOH/SGL/sgl.nsf/All/EA0407CA40B071D3C22583
C5003E696B?OpenDocument   

• http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/patrimonio_arqueologico
/larc/pollenatlasofportugal.pdf   

•    http://apsa.anu.edu.au/   

•    http://rcpol.org.br/en/homepage/   


