
מחוקרת הדבורים שלנו, כמה עובדות על דבורים
אוניברסיטת חיפה: תמר קיסר' פרופ

ות דבורים מגלים מינים חדשים                        /וחוקרי, מיני דבורים1000-בישראל חיות למעלה מ��
.כל הזמן
דבורת הדבש                                   : רק שניים בויתו, מתוך מיני הדבורים שחיות בישראל��

ודבורת בומבוס האדמה                         ( שבויתה לפני אלפי שנים לטובת הדבש שהיא מייצרת)
(.שנה לטובת שירותי האבקה בחממות50-שבויתה לפני כ)
גם דבורת הבומבוס                 . כפיות דבש בממוצע1.5-דבורת הדבש תייצר כ, במהלך חייה��

.אך לא בכמות מספיק גדולה לרדייה מסחרית, מייצרת דבש
.בשנים האחרונות הורחב השימוש בדבורי בומבוס להאבקה במטעים נשירים��
,                  (בעיקר דבורים)מהצמחים שאנחנו אוכלים זקוקים להפרייה על ידי חרקים 75%��

.ממיני צמחי הבר שגדלים בארץ2,700וכמוהם גם רבים מבין 
קיסר בשבתון בימים  ' בה נמצאת פרופ, במעבדה באוניברסיטת קווין מרי שבלונדון��
.הצליחו חוקרים ללמד דבורי בומבוס להבקיע שערים במשחק כדורגל בתמורה למזון, אלה
שמסכנים  , הדבורים המבויתות נמצאות תחת מתקפה מתמדת של טפילים ומחלות��

'                     גיבוי'יהיה בידינו , אם נשכיל לשמר ולטפח אותן. את שירותי ההאבקה שהן מספקות לנו
.לצורך ביות מאביקים מסחריים נוספים בעת הצורך



מעניין אם הדבורה שמייצרת את הדבש כמזון לעצמה ועבור הפועלות והזחלים האחרים  
...מודעת גם לסגולות הרפואיות שיוחסו לו לאורך השנים, בכוורת

כבר בימי המצרים הקדמונים נהגו , היסטוריון של רפואה ורוקחות, אפרים לב' לדברי פרופ
ואפילו בבבל העתיקה השתמשו בדבש , להשתמש בדבש במרשמים לטיפול בעיניים

ומחקרים הראו שבימינו נעשה שימוש בדבש כחומר מחטא הפועל נגד חיידקים , לרפואה
.ופטריות

,  נמצאו עדויות לדבש כמרפא קטרקט, במסמכים רפואיים מהגניזה הקהירית שהוא חקר
,  היו חובשים בו פצעים, בכוויות, כאבי חזה וריאה, במטפל בשיגרון, כמבריק שיניים

.הגבראכחמורידים בעזרתו חום ואפילו מגבירים בעזרתו את התאווה המינית ואת 

ר  "לדברי ד. והוא כמעט לחלוטין נטול חלבונים, (82%-כ)הדבש מורכב בעיקרו מסוכרים 
הדבורים זקוקות לכמות הגבוהה של הסוכרים בדבש , חוקר חרקים חברתיים, פריבמןאיל 

ולכן , דבורה בוגרת כמעט שאינה זקוקה לחלבונים. כדי לייצר מספיק אנרגיה בשביל לעוף
כן , והמלכה שמייצרת ביצים, אולם הזחלים המתפתחים, יכולה לחיות על צוף ודבש בלבד

.ולכן עבורם אוספות הפועלות אבקנים בנפרד, (בנוסף לסוכרים בדבש)זקוקים לחלבונים 
��שתהיה שנה דבש


