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ΒΙΟ-ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΑΛΛΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ 
 
 

Ενότητα 1η:  
 

Τα είδη µελισσών εκτός της κοινής µέλισσας 
 
1. Περιληπτική περιγραφή των ειδών 

Πάνω από 20.000 είδη µελισσών υπάρχουν στον κόσµο και ανήκουν σε 700 
περίπου γένη και 10 οικογένειες (πίνακας 1, Εικόνα 1). Το ελάχιστο µέγεθός τους 
είναι 2 χιλιοστά και το µέγιστο 39 χιλιοστά. Η συντριπτική πλειοψηφία των ειδών ζει 
µοναχική ζωή σύµφωνα µε την οποία το συζευγµένο θηλυκό βγαίνει από τη 
διαχείµαση την άνοιξη ή το καλοκαίρι, φτιάχνει τη φωλιά του, ωοτοκεί και πεθαίνει 
χωρίς άλλη φροντίδα για τους απογόνους. Οι απόγονοι διαχειµάζουν συνήθως στο 
στάδιο της νύµφης. Μερικά είδη µελισσών ζουν σε οµάδες (συν-αθροιστικά είδη) 
χωρίς να παρατηρούνται χαρακτηριστικά κοινωνικής συµπεριφοράς, άλλα έχουν 
ηµικοινωνική ζωή και ορισµένα µόνο σχηµατίζουν πραγµατικές κοινωνίες (για 
περισσότερες πληροφορίες ανά οικογένεια και φωτογραφίες µπορείτε να ανaτρέξετε στα βιβλία: Ο' 
Toole & Raw, 1991 και Bellmann, 1995, 2005).  
 
 
Πίνακας 1. Οικογένειες, κυριότερες υπό-οικογένειες και γένη της υπέρ-οικογένειας 
Apoidea  
 
Οικογένεια  Υπό-οικογένεια Γένος Βαθµός 

κοινωνικότητας 
Colletidae Colletinae Colletes Μοναχικά  
 Hylaeinae Hylaeus Μοναχικά  
Stenotritidae  Stenotritus Μοναχικά  
Melittidae  Melittinae Melitta Μοναχικά  
 Dasypodinae Dasypoda Μοναχικά  
Halictidae Nominae Nomia Μοναχικά  
 Halictinae Halictus Μοναχικά  
  Lasioglossum Μοναχικά  
 Dufoureinae Dufourea Μοναχικά  
Oxaeidae   Μοναχικά  
Andrenidae Andreninae Andrena Μοναχικά  
 Panurginae Panurgus Μοναχικά  
Ctenoplectridae   Μοναχικά  
Megachilidae Megachilinae Megachile Μοναχικά  
  Osmia Μοναχικά  
Fidelidae Fidelinae Neofidelia Μοναχικά  
  Fidelia Μοναχικά  
Apidae Anthophorinae Anthophora Μοναχικά  
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  Eucera Μοναχικά 
 Nomadinae Nomada Μοναχικά  
 Xylocopinae Xylocopa Μοναχικά  
Apidae Apini Apis Κοινωνικά  
 Bombini Bombus Ηµικοινωνικά  
  Psithyrus Ηµικοινωνικά  
 Euglossini Euglossa Μοναχικά  και     

Ηµικοινωνικά 
 Meliponini Melipona Κοινωνικά 
  Trigona Κοινωνικά  
 
 

   
   
Εικόνα 1.  Μέρος της συλλογής ειδών µελισσών του Ινστιτούτου Μελισσοκοµίας  
 
 
• Οικ. Colletidae 

Περιλαµβάνει µέλισσες κατώτερης φυλογενετικής εξέλιξης. Είναι είδη 
µοναχικά, µε κοντή προβοσκίδα. Η υπο-οικογένεια Colletinae περιλαµβάνει µετρίου 
µεγέθους έντοµα που κατασκευάζουν τη φωλιά τους στο έδαφος. Ανοίγουν στοές και 
στο τέλος της κάθε µίας κατασκευάζουν ένα κελί το οποίο εφοδιάζουν µε τροφή και 
στη συνέχεια αφήνουν ένα αυγό πάνω στο µίγµα της τροφής. Λέγονται και 
‘µεµβρανοποιοί’ µέλισσες γιατί επενδύουν το κάθε κελί εσωτερικά µε στρώµα λεπτής 
µεµβράνης που προέρχεται από τις εκκρίσεις του αδένα Dufour και η οποία είναι 
αδιαπέραστη στο νερό και στους παθογόνους οργανισµούς που πιθανά βρίσκονται 
στο χώµα. Το γένος Colletes συναντάται σε όλον τον κόσµο εκτός της Αυστραλίας 
(O'Toole & Raw, 1991) (Εικόνα 2). 

 

 

Εικόνα 2. Μέλισσα του
γένους Colletes 



Στην υπο-οικoγένεια Hylaeinae ανήκουν έντοµα µικρά τα οποία µοιάζουν µε 
σφήκες. Οι Hylaeus είναι µικρές, µαύρες και γυαλιστερές µέλισσες. Είναι ίσως οι 
µοναδικές µέλισσες που κατασκευάζουν τα κελιά τους από µετάξι µέσα σε τρύπες 
των ξύλων. 

Τα Colletidae είναι ολίγο-λεκτικά έντοµα, τα περισσότερα είδη εµφανίζονται 
τον Ιούνιο και µερικά τον Ιούλιο (Proctor et al., 1996). Είναι αποκλειστικοί 
επικονιαστές του Daucus carota (καρότο) και ειδών του γένους Vaccinium. Άλλα 
φυτά που επισκέπτονται είναι τα Reseda, Calluna, Achillea και τα κίτρινα Asteraceae.  
 
• Οικ. Stenotritidae 

Μοναχικές µέλισσες της Αυστραλίας που πετούν γρήγορα. Κατασκευάζουν 
βαθιές φωλιές στο έδαφος και µερικές φορές συναντώνται σε µεγάλες συναθροίσεις 
(O'Toole & Raw, 1991).   

 
• Οικ. Melittidae 

Η µικρή αυτή οικoγένεια έχει αντιπροσώπους στην Ευρώπη, Ασία, Αφρική 
και Β. Αµερική. Μερικά είδη κατασκευάζουν φωλιές σε ξύλα, αλλά τα περισσότερα 
τις κατασκευάζουν στο έδαφος και επενδύουν τα κελιά εσωτερικά µε εκκρίσεις του 
αδένα Dufour. Είναι είδη µοναχικά, εκτός του γένους Dasypoda όπου δύο ή 
περισσότερα θηλυκά µοιράζονται µία φωλιά. Είναι ολίγο-λεκτικά έντοµα και το είδος 
Melitta leporina είναι καλός επικονιαστής των ειδών Trifolium (τριφύλλια) (O'Toole 
& Raw, 1991). 
 
• Οικ. Hallictidae 

Είναι µεγάλη οικογένεια και είδη της συναντώνται σε όλες τις χώρες του 
κόσµου. Έχουν µεταλλικά χρώµατα, είναι οι πιο συχνοί επισκέπτες των ανθέων µετά 
τις κοινές µέλισσες και άλλα είδη είναι ολίγο-λεκτικά ενώ άλλα πολύ-λεκτικά. 
Κατασκευάζουν φωλιές στο έδαφος ή σε σαπισµένα ξύλα. Οι στοές που ανοίγουν 
καταλήγουν σε κελιά τα οποία επενδύονται εσωτερικά µε εκκρίσεις του αδένα Dufour 
και στα οποία τοποθετούν µια µπάλα από γύρη και µέλι.  

Όλα τα κελιά βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και η φωλιά παίρνει το σχήµα της 
χτένας. Όλα τα είδη είναι µοναχικά, µερικά όµως βρίσκονται σε µεγάλες 
συναθροίσεις όπως το είδος Nomia melanderi το οποίο κατασκευάζει µεγάλο αριθµό 
από φωλιές σε πολύ µικρό χώρο (π.χ. 2100 φωλιές / m2 εδάφους) (O'Toole & Raw, 
1991) (Εικόνα 3, 4).  

 

   
Εικόνα 3.  Μέλισσα του γένους Halictus (α) και γένους  Lasioglossum (β) 
 



 

Εικόνα 4. Systropha planidens 

 
 
Η Nomia melanderi (υπο-οικογένεια Nominae) εµφανίζεται στα τέλη Ιουλίου 

και σε ένα µήνα κατασκευάζει 15-20 κελιά. Ονοµάζεται και αλκαλική µέλισσα γιατί 
προτιµάει αλκαλικά εδάφη και είναι σηµαντικός επικονιαστής κύρια της Medicago 
sativa, αλλά και των Trifolium spp., Helianthus annuus (ηλίανθου) και Brassica spp. 
(λάχανου) (Kevan et al., 1990). Εξ' αιτίας της σηµαντικότητας του είδους αυτού στην 
επικονίαση της µηδικής γίνεται και τεχνητή εκτροφή του. Άλλα φυτά που 
επισκέπτεται είναι η Mentha και το Allium cepa. Tα γένη Hallictus και Lasioglossum 
ανήκουν στην υπο-οικογένεια Hallictinae και ονοµάζονται και 'µέλισσες του ιδρώτα' 
γιατί προσελκύονται από αυτόν. Εµφανίζονται συνήθως τον Απρίλιο αλλά µερικά 
είδη εµφανίζονται ακόµη και τον Ιούνιο (Proctor et al., 1996). 

Σε µερικά είδη όπως τα Hallictus dumplex και Lasioglossum zephyrum 
παρατηρούνται µερικά χαρακτηριστικά κοινωνικότητας. Το συζευγµένο θηλυκό, 
ξεκινά µία νέα φωλιά την άνοιξη. Τα πρώτα θηλυκά που εκκολάπτονται το Μάιο 
ασχολούνται µε τη διεύρυνση της φωλιάς και τη συλλογή τροφής ενώ η µητέρα 
µέλισσα ωοτοκεί. Στο στάδιο αυτό η κοινωνία µπορεί να απαριθµεί  και 45 θηλυκά 
άτοµα. Στα µέσα Ιουνίου µερικά θηλυκά ζευγαρώνουν και αντικαθιστούν τη µητέρα 
που πεθαίνει. ∆ιαχειµάζουν σαν ενήλικα άτοµα (O'Toole & Raw, 1991). 
 
• Οικ. Oxaeidae 

Περιλαµβάνει µεγάλες µέλισσες, που πετούν γρήγορα και έχουν µεταλλικά 
χρώµατα στην κοιλιά. Είναι µοναχικά είδη και κατασκευάζουν φωλιές στο έδαφος. 
Υπάρχουν µόνο στις ξηρές τροπικές περιοχές.  
  
• Οικ. Andrenidae  

Άτοµα της οικογένειας αυτής βρίσκονται παντού εκτός της Αυστραλίας. Όλα 
τα είδη κατασκευάζουν φωλιές στο έδαφος και στην πλειοψηφία τους είναι µοναχικά 
είδη. Τα θηλυκά κάποιων ειδών χτίζουν φωλιές σε µεγάλες συναθροίσεις ενώ άλλα 
µοιράζονται µέρη της φωλιάς (µία κοινή είσοδο). Τα τέλεια αρσενικά, σκάβουν το 
έδαφος και βοηθούν τα θηλυκά να εκκολαφθούν µε τα οποία και ζευγαρώνουν 
αµέσως (O'Toole & Raw, 1991). 

Η πλειοψηφία των ειδών της υπο-οικογένειας Andreninae ανήκει στο γένος 
Andrena τα οποία και επενδύουν τα κελιά τους εσωτερικά µε εκκρίσεις του αδένα 
Dufour. Συχνά συναντώνται πολύ νωρίς την άνοιξη και συνήθως από το Μάρτιο και 
αργότερα. Πολλά είδη είναι ολίγο-λεκτικά και επισκέπτονται τα κίτρινα Asteraceae 
και είναι καλοί επικονιαστές των Brassicaceae (Σταυρανθή) και φυτών µεγάλης 
καλλιέργειας (Proctor et al., 1996) (Εικόνα 5).  

 



 

     
 
Εικόνα 5 . (α) Αndrena thorasica, (β) Andrena skita 
 
 

Πολλά είδη της υπο-οικογένειας Panurginae είναι σχεδόν χωρίς τρίχες και 
έχουν ευδιάκριτα κρεµµώδη και κίτρινα σηµάδια στο σώµα τους. Κατασκευάζουν τις 
φωλιές τους στην άµµο και δεν επενδύουν τα κελιά µε εκκρίσεις (O'Toole & Raw, 
1991) (Εικόνα 6). 
 
 

 

Εικόνα 6. Panurgus calcaratus

 
 

• Οικ. Ctenoplectridae 
Μικρή οικoγένεια τροπικών κύρια ειδών. Είναι µοναχικά είδη, 

κατασκευάζουν φωλιές στο έδαφος και είναι γνωστά για τη συλλογή φυτικών ελαίων.  
 
• Οικ. Megachilidae 

Μεγάλη οικογένεια µοναχικών και συν-ανθροιστικών εντόµων σε όλον τον 
κόσµο. Περιλαµβάνει έντοµα που χρησιµοποιούν κύρια υπέργειες στοές για να 
κατασκευάσουν κελιά από λάσπη, ρητίνη ή φυτικές ίνες και ανάλογα ονοµάζονται 
‘χτίστριες’ ή ‘φυλλοκόφτρες’ µέλισσες. Πολλά είδη έχουν ευδιάκριτες λουρίδες από 
ανοιχτόχρωµες τρίχες στην κοιλιά και µερικά φέρουν έντονα κίτρινα σηµάδια 
(O'Toole & Raw, 1991) (Εικόνα 7, 8).  

Οι µέλισσες του γένους Megachile είναι οι γνωστές φυλλοκόφτρες µέλισσες. 
Κόβουν στρογγυλεµένα φύλλα, τα κουλουριάζουν, τα µασούν και, και προσθέτουν 
αδενικές εκκρίσεις, µε αποτέλεσµα αυτά να κολλούν µεταξύ τους και να σχηµατίζουν 
ένα είδος δαχτυλήθρας. Κάθε τέτοια δαχτυλήθρα αποτελεί και ένα κελί της φωλιάς 
που βρίσκεται σε στοές ξύλων.  



 

     
 

Εικόνα 7.  Μέλισσες του γένους Megachile 
 
 
 

 

Εικόνα 8. Μέλισσα του γένους   
Lithurgus 

 
 

Για την κατασκευή των κελιών οι φυλλοκόφτρες µέλισσες προτιµούν τα 
φύλλα της τριανταφυλλιάς και του τριφυλλιού. Ο αριθµός των φύλλων που 
χρειάζεται για κάθε κελί εξαρτάται από την διάµετρο της φωλιάς (14-16 κοµµάτια για 
διάµετρο στοάς 6-7 χιλιοστά). Με τον τρόπο αυτό σχηµατίζονται µικρά 
διαµερίσµατα/ κελιά τα οποία εφοδιάζονται µε µίγµα γύρης και µελιού, και 
σφραγίζονται αφού αποτεθούν τα αυγά (ένα σε κάθε κελί).  

Το γνωστότερο είδος είναι η Megachile rotundata, είναι ολίγο-λεκτικό είδος 
και ο σηµαντικότερος επικονιαστής της Medicago sativa και των Trifolium spp. Τα 
τελευταία χρόνια η επικονίαση της µηδικής κύρια στις ΗΠΑ στηρίζεται αποκλειστικά 
στην τεχνητή εκτροφή και πολλαπλασιασµό της φυλλοκόφτρας µέλισσας. 

Οι χτίστριες µέλισσες ανήκουν στο γένος Osmia και η διαφορά τους µε τις 
φυλλοκόφτρες είναι στο ότι χρησιµοποιούν λάσπη για να κατασκευάσουν τα κελιά 
τους. Ονoµάζονται και ‘µέλισσες των οπωρώνων’ γιατί είναι δραστήριες από νωρίς 
την άνοιξη όταν οι θερµοκρασίες είναι ακόµη χαµηλές για τις κοινές µέλισσες και 
είναι καλοί επικονιαστές του Malus domestica και του Prunus amygdalus όπως 
επίσης και διάφορων Brassicaceae. Τεχνητές φωλιές των Osmia µπορούν να 
µεταφερθούν σε έναν οπωρώνα και να αυξήσουν το µελισσο-δυναµικό της περιοχής 
την περίοδο της επικονίασης (O'Toole & Raw, 1991) (Εικόνα 9). 
 
 



     
 
Εικόνα 9. Μέλισσες του γένους Osmia 
 
• Οικ. Fidelidae  

Μικρή οικογένεια γρήγορων µοναχικών µελισσών που φέρουν πυκνό τρίχωµα 
στο σώµα τους. Το γένος Neofidelia βρίσκεται στη Χιλή και το γένος Fidelia στη Ν. 
Αφρική. Είναι µία παράξενη οικογένεια µελισσών, που συνδυάζει κάποια αρχέγονα 
χαρακτηριστικά των Colletidae και Andrenidae µε κάποια περισσότερο εξελιγµένα 
χαρακτηριστικά των Megachilidae όπως το γεγονός ότι συλλέγουν τη γύρη στο κάτω 
µέρος της κοιλιάς και όχι στα πόδια (όπως και οι Megachilidae) (O'Toole & Raw, 
1991).  
 
• Οικ. Apidae 

Πολύ µεγάλη οικογένεια που περιλαµβάνει έντοµα µοναχικά (ανθοφόρες, 
µελισόκουκοι, ξυλοκόπες), ηµικοινωνικά (βοµβίνοι) και κοινωνικά (άκεντρες 
µέλισσες, κοινές µέλισσες).  
 
--    Υπό-οικ. Anthophorinae 

Μεγάλη υπό-οικογένεια µοναχικών µελισσών µε είδη σε όλον τον κόσµο που 
διαφέρουν µορφολογικά και ηθολογικά µεταξύ τους (Εικόνες 10, 11, 12, 13). Πολλά 
είδη είναι µεγαλόσωµα και µοιάζουν µε βοµβίνους. Η κατασκευή της φωλιάς τους 
διαφέρει πολύ, άλλα είδη κατασκευάζουν φωλιές στο έδαφος και επενδύουν τα κελιά 
εσωτερικά µε εκκρίσεις του αδένα Dufour, άλλα σε βλαστούς, άλλα σε ξύλο και άλλα 
είδη είναι παρασιτικά.  

 

    
 
Εικόνα 10. Μέλισσα του γένους Anthophora (α) και του γένους Amegilla (β) 
 
 



 

   
 
Εικόνα 11. Eucera: (a) Synhalonia grandis (β) Eucera spp. male 
 
 

   

Εικόνα 12. Μέλισσα του γένους
Anthidium 

 
 
Τα περισσότερα είδη έχουν πολύ µακριά προβοσκίδα, µερικές φορές πιο 

µακριά και από το σώµα τους. Πολλά είδη έχουν έντονα µεταλλικά χρώµατα και 
µοιάζουν µε σφήκες (O'Toole & Raw, 1991). Στην υπό-οικoγένεια Anthophorinae 
(ανθοφόρες µέλισσες) συν-περιλαµβάνονται εννέα οµάδες από τις οποίες οι τρεις 
απαρτίζονται από παρασιτικές µέλισσες. Τα περισσότερα είδη είναι ολίγο-λεκτικά, 
κάποια είδη επισκέπτονται αποκλειστικά τα Malvaceae (Μαλαχώδη), κάποια άλλα 
συλλέγουν έλαια από τα Malpigiaceae, και κάποια άλλα επικονιάζουν τα 
Orchidaceae. Οι Anthophora είναι σκοτεινόχρωµες µέλισσες που εµφανίζονται νωρίς 
την άνοιξη (Proctor et al., 1996). 

 
 

   
 
Εικόνα 13. Μέλισσες του γένους (α) Thyreus και του γένους (β) Melecta 
 



 
-- Υπό-οικ. Nomadinae:  

Όλα τα είδη είναι παρασιτικά, ονοµάζονται και ‘µελισσόκουκοι’ και αφήνουν 
τα αυγά τους σε φωλιές άλλων µοναχικών µελισσών. Μερικές φορές µάλιστα 
αποµακρύνουν το αυγό ή την προνύµφη από τη θέση της και αφήνουν το δικό τους 
(O'Toole & Raw, 1991). Οι µέλισσες αυτές µοιάζουν µε σφήκες και είναι καλοί 
επικονιαστές  των Brassica spp (Εικόνα 14).  

 
 

 

Εικόνα 14. Μέλισσα του γένους
Nomada 

 
 
--  Υπό-οικ. Xylocopinae:  

Ανήκουν οι ‘µέλισσες ξυλοκόποι’ οι οποίες ονοµάστηκαν έτσι εξ' αιτίας της 
συνήθειά τους να σκάβουν µόνες τους στρογγυλεµένες στοές στο ξύλο 
κατασκευάζοντας τις φωλιές τους όπου τοποθετούν τα αυγά τους πάνω σε πάστα από 
γύρη και µέλι. Είναι µεγάλου µεγέθους έντοµα, πολύ δυνατές µέλισσες και άριστοι 
επικονιαστές του Salvia officinalis (φασκοµηλιά) και του Beta vulgaris 
(ζαχαρότευτλo). Το γένος Xylocopa προσφέρει επικονίαση των ανθέων µε δονήσεις 
και όταν τα άνθη που επισκέπτεται έχουν βαθύ ανθικό σωλήνα κλέβει το νέκταρ 
τρυπώντας τους ανθικούς σωλήνες χωρίς να επισκέπτεται το άνθος από εµπρός 
(O'Toole & Raw, 1991) (Εικόνα 15). 
 
 

 

Εικόνα 15. Μέλισσα του
γένους Xylocopa 

 



 
--   Υπό-οικ. Bombinae:  

Περιλαµβάνει µεγάλα έντοµα, τα Bombini και τα Euglossini, και συναντώνται 
σ' όλον τον κόσµο εκτός της Αφρικής και της Αυστραλίας.  
--Τα Bombini είναι οι αληθινοί βοµβίνοι, ζουν ηµικοινωνική ζωή και τα κυριότερα 
γένη είναι Psithyrus και Bombus, από τα οποία το πρώτο περιλαµβάνει παρασιτικές 
µέλισσες των δεύτερων. Στο γένος Bombus ανήκουν περίπου 200 είδη από τα οποία 
πολλά είναι κοινά στην χώρα µας (Anagnostopoylos 2005; Prys-Jones & Corbet, 
1987) (Εικόνα 16). Το χειµώνα διαχειµάζει µόνο το συζευγµένο θηλυκό (βασίλισσα) 
σε καλά προφυλαγµένα µέρη, στο έδαφος. Νωρίς την άνοιξη, αφού το έντοµο τραφεί 
για µερικές ηµέρες µε νέκταρ και γύρη έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι ωοθήκες του, 
βρίσκει µία κατάλληλη θέση στο έδαφος για την κατασκευή της φωλιά του. Συνήθως 
προτιµάει εγκαταλειµµένες φωλιές ποντικών ή φυσικές κοιλότητες σε χώρους που 
δεν έχουν οργωθεί  (στάδιο µοναχικής ζωής). 

Την αρχική αυτή φωλιά, την επιστρώνει εσωτερικά µε λεπτή στρώση χόρτων. 
Στη συνέχεια κατασκευάζει ένα κελί από κερί σε σχήµα κυπέλλου και χρησιµοποιεί 
το κελί αυτό για την αποθήκευση του µελιού. Σε άλλα κελιά τοποθετεί γύρη, ωοτοκεί 
και τα σφραγίζει. Η ανάπτυξη των προνυµφών στα διάφορα είδη βοµβίνων γίνεται µε 
δύο διαφορετικούς τρόπους: α) αποθηκεύουν γύρη σε ξεχωριστά κελιά από εκείνα 
του γόνου και στη διάρκεια ανάπτυξης των προνυµφών ανοίγουν τα κελιά και τις 
ταΐζουν µε µίγµα από µέλι και γύρη. β) τα κελιά του γόνου επικοινωνούν µε την 
αποθηκευµένη γύρη και οι προνύµφες τρέφονται άµεσα χωρίς τη µεσολάβηση του 
ενήλικου εντόµου. Τα κέρινα κελιά χρησιµοποιούνται ξανά και ξανά για διάφορες 
χρήσεις. 

 
 

 

Εικόνα 16. Βοµβίνος 

 
 

Η βασίλισσα βοµβίνος πάντα επωάζει τα αυγά της και τα διατηρεί σε µία 
ορισµένη θερµοκρασία. Οι πρώτοι βοµβίνοι που εκκολάπτονται είναι µικρόσωµοι, 
είναι θηλυκά άτοµα, εργάτριες, δε ζευγαρώνουν, κάνουν όλες τις εργασίες που 
απαιτούνται στη φωλιά και στη συνέχεια γίνονται συλλέκτριες (στάδιο κοινωνικής 
ζωής). 

Όταν ο πληθυσµός της κοινωνίας αυξηθεί, τότε η βασίλισσα περιορίζεται 
στην ωοτοκία. Ο πληθυσµός µίας κοινωνίας βοµβίνων µπορεί να απαριθµεί µερικές 



εκατοντάδες άτοµα. Όταν πλησιάζει το φθινόπωρο παράγονται τα αρσενικά και τα 
αναπαραγωγικά θηλυκά άτοµα (οι καινούργιες βασίλισσες). Η παλιά βασίλισσα 
πεθαίνει και σε λίγο πεθαίνουν και όλες οι εργάτριες. Τα νέα άτοµα ζευγαρώνουν, τα 
αρσενικά πεθαίνουν µετά τη σύζευξη, ενώ τα συζευγµένα θηλυκά διαχειµάζουν για 
να αρχίσουν µια καινούργια φωλιά την επόµενη άνοιξη (Prys-Jones & Corbet, 1987).  

Πολλά από τα άνθη που προτιµούν να επισκέπτονται οι βοµβίνοι είναι 
χωνοειδή και έχουν µακρύ ανθικό σωλήνα, κάνοντας τη συλλογή του νέκταρος 
δύσκολη υπόθεση. Έχει παρατηρηθεί ότι οι βοµβίνοι δείχνουν µια ισχυρή προτίµηση 
για τα µπλε και πορφυρά σε σχέση µε τα λευκά και κίτρινα άνθη (υπάρχει αναλογία 
µε το βάθος του ανθικού σωλήνα) (Βrian, 1954, 1957). Οι συλλέκτριες βοµβίνοι 
πολλές φορές µαρκάρουν µε φεροµόνες τα εξαντληµένα άνθη που επισκέφτηκαν για 
να µην τα επισκεφτούν άλλες εργάτριες µέχρι το άνθος να µπορεί να δώσει και πάλι 
νέκταρ. Η οσµή της γύρης και του νέκταρος που είδη βρίσκονται στη φωλιά ή που 
µόλις προσκοµίστηκαν αποτελεί µια άλλη πηγή πληροφοριών για τις άλλες 
συλλέκτριες. ∆εν έχει παρατηρηθεί όµως άλλου είδους επικοινωνία µεταξύ των 
µελών µιας κοινωνίας βοµβίνων (Proctor et al., 1996).  

Οι βοµβίνοι θεωρούνται από τους πιο αποτελεσµατικούς επικονιαστές των 
Morus nigra (µουριά), Gossypium herbaceum (βαµβάκι), Medicago sativa, Trifolium 
spp., Vicia sativa (βίκος), Vicia fava (κουκιά), αλλά και ειδών των Solanaceae 
(Σολανώδη) που επικονιάζονται µε δονήσεις του άνθους. Είναι ενδεικτικό ότι σε 3 
εβδοµάδες άνθησης της µηδικής, οι βοµβίνοι επισκέπτονται 200.000 άνθη περίπου 
ενώ οι κοινές µέλισσες µόνο 3.000 άνθη. Επίσης οι βοµβίνοι είναι πολύ καλοί 
επικονιαστές ειδών που αναπτύσσονται σε θερµοκήπια όπως Lycopersicon 
esculentum (ντοµατιά), Fragaria x ananassa (φραουλιά) και Cucumis sativus 
(αγγουριά), κι αυτό γιατί αντίθετα µε τις κοινές µέλισσες δεν ενοχλούνται να πετούν 
σε περιορισµένους χώρους. Υπερτερούν επίσης των κοινών µελισσών γιατί 
παραµένουν δραστήριες ακόµα και κατά τις ψυχρότερες και σκοτεινότερες ηµέρες 
(Heinrich, 1972, 1975, 1976).  

Ο αριθµός όµως των βοµβίνων, όπως και των µοναχικών µελισσών, 
επηρεάζεται σηµαντικά από τις συνθήκες περιβάλλοντος, τις καλλιεργητικές 
φροντίδες του εδάφους, τα εντοµοκτόνα, τη διακύµανση της νεκταροέκκρισης και 
πολλούς άλλους παράγοντες (Osborne et al., 1991). Τα τελευταία χρόνια γίνεται 
τεχνητή εκτροφή βοµβίνων, σε µικρές κυψέλες, έτσι ώστε να  παράγονται 
περισσότερες γενεές ανά έτος για να καλύπτονται οι απαιτήσεις της αγοράς για 
επικονίαση (Εικόνα 17). 

 
 

 

Εικόνα 17. Φωλιά βοµβίνων 



 
-- Euglossini (µακρύγλωσσες µέλισσες)  

Βρίσκονται µόνο στην τροπική Αµερική. Τα περισσότερα είδη έχουν 
µεταλλικά χρώµατα (πράσινο, µπλε, χάλκινο, πορφυρό) και µερικά άλλα µοιάζουν µε 
τους βοµβίνους. Σχεδόν όλα έχουν πολύ µακριές προβοσκίδες και πετούν πολύ 
γρήγορα. Τα αρσενικά είναι συνδεδεµένα µε την επικονίαση των Orchidaceae των 
οποίων και είναι οι αποκλειστικοί σχεδόν επικονιαστές. Κατασκευάζουν φωλιές 
υπόγειες ή υπέργειες µε λάσπη και ρητίνη. Μερικά είδη είναι µοναχικά και άλλα ηµι-
κοινωνικά (O'Toole & Raw, 1991).  
 
--   Υπό-οικ. (Μeliponini) 'Ακεντρες µέλισσες:  

Είναι πολύ διαδεδοµένη υπό-οικογένεια στις τροπικές περιοχές και κύρια στη 
Ν. Αµερική. Αν και δεν υπάρχουν στην χώρα µας, η αναφορά σ’ αυτές κρίνεται 
αναγκαία για µια ολοκληρωµένη γνώση των ειδών µελισσών που υπάρχουν στον 
πλανήτη µας και επειδή η συνεισφορά τους στην επικονίαση είναι αναµφισβήτητη, αν 
σκεφτεί κανείς ότι ήταν οι µόνες µέλισσες µαζί µε τους βοµβίνους και τα µοναχικά 
είδη που υπήρχαν στην Αµερική µέχρι τον 17ο αιώνα, όταν και εισήχθηκε η κοινή 
µέλισσα. 

Είναι κοινωνικά έντοµα µε κάποιες διαφορές στη βιολογία και οικολογία τους 
από τις κοινές µέλισσες. Κατασκευάζουν τις φωλιές τους στο έδαφος, σε κορµούς 
δένδρων ή σε φωλιές τερµιτών. Οι µέλισσες αυτές είναι γνωστές από την εποχή των 
'Ινκας και των Αζντέκων και οι σηµερινοί κάτοικοι των περιοχών αυτών τις κρατούν 
σε ξύλινες κυλινδρικές κατασκευές (O'Toole & Raw, 1991). 

Τα σπουδαιότερα γένη είναι οι Melipona και οι Trigona. Οι µέλισσες αυτές 
λέγονται άκεντρες όχι γιατί δεν έχουν κεντρί αλλά γιατί δεν το χρησιµοποιούν 
ενάντια στους εχθρούς τους. Συνήθως ενοχλούν τον κάθε εισβολέα µπαίνοντας στα 
αυτιά, στο στόµα και στις µύτες του σε µεγάλους αριθµούς, τον δαγκώνουν δυνατά 
και κάποια είδη παράγουν επίσης δηλητήριο ή καυστικό υγρό που το διοχετεύουν µε 
το δάγκωµα (O'Toole & Raw, 1991).  

Πολλές φορές η είσοδος της φωλιάς εξέχει σα σωλήνας έξω από την κυρίως 
φωλιά. Για να σχηµατίσουν τη φωλιά τους εκκρίνουν κερί, συλλέγουν πρόπολη, 
προσθέτουν λάσπη και φύλλα και την επενδύουν εσωτερικά. Κατασκευάζουν 
κατακόρυφα κελιά από κερί για την αποθήκευση γύρης και µελιού αλλά και για την 
ανάπτυξη των ατελών µορφών του γόνου.  

Τα κελιά του γόνου έχουν άνοιγµα προς τα πάνω, βρίσκονται σε ειδική 
περιοχή της φωλιάς και πολλές φορές (στις Melipona) σχηµατίζουν παράλληλες 
επίπεδες επιφάνειες και περικλείονται από ειδικό κάλυµµα. Σε µερικά είδη του γένους 
Trigona, τα κελιά έχουν διαφορετικό µέγεθος για την προνύµφη της εργάτριας, του 
κηφήνα ή της βασίλισσας. Όπως και στις µοναχικές µέλισσες, το κάθε κελί 
εφοδιάζεται µία µόνο φορά µε τροφή, και αφού τοποθετηθεί το αυγό, σφραγίζεται. 

Η συζευγµένη βασίλισσα είναι πολύ µεγαλύτερη από τις εργάτριες, εκκρίνει 
φεροµόνες και καταβροχθίζει τα τυχόν αυγά εργατριών που ωοτοκούν πριν 
ωοτοκήσει η ίδια. Έτσι, εφοδιάζεται µε επιπλέον πρωτεΐνες για την ανάπτυξη των 
γονάδων της και κρατά σε συνοχή την κοινωνία 'καταστέλλοντας κάθε ανταρσία'. 
Όταν η κοινωνία µεγαλώσει και ο διαθέσιµος χώρος της φωλιάς περιοριστεί, τότε 
κάποιες εργάτριες βρίσκουν µία νέα φωλιά, κατασκευάζουν κελιά, τα εφοδιάζουν µε 
τροφή και όταν η νέα βασίλισσα εκκολαφθεί φεύγει και εγκαθίσταται στην νέα φωλιά 
µαζί µε µέρος της παλιάς κοινωνίας. Η βασίλισσα ζευγαρώνει µόνο µία φορά 
(Michener, 1974). 



Στις κοινωνίες των άκεντρων µελισσών παρατηρούνται διάφοροι τρόποι 
επικοινωνίας και µετάδοσης πληροφοριών, κύρια για τη θέση της τροφής. Ο 
απλούστερος τρόπος επικοινωνίας, είναι η οσµή της γύρης και του νέκταρος που 
υπάρχουν ή εισέρχονται στη φωλιά. 'Ένας περισσότερο εξελιγµένος τρόπος 
επικοινωνίας είναι το µαρκάρισµα της θέσης τροφής µε φεροµόνη, ή το µαρκάρισµα 
του µονοπατιού που οδηγεί στη θέση της τροφής. 'Άλλοι τρόποι, είναι το συννόδεµα, 
για λίγο, µιας νέας εργάτριας προς την κατεύθυνση της φωλιάς ή οι φιγούρες ζικ-ζακ 
που κάνουν οι µέλισσες στη φωλιά µε σύγχρονη δηµιουργία ήχων που η διάρκειά 
τους δηλώνει την απόσταση της τροφής (παρόµοια µε τις κοινές µέλισσες). 'Έχει 
επίσης παρατηρηθεί ότι οι άκεντρες µέλισσες πετούν για να συλλέξουν τροφή σε 
µικρές οµάδες και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα πολλές µέλισσες µαζί να γνωρίζουν την 
ίδια θέση τροφής (Lindauer, 1961).  
 
 
2. Χαρακτηριστικά της επικονιαστικής τους ικανότητας 

Όλα τα είδη µελισσών, κοινωνικά και µη, είναι σηµαντικοί επικονιαστές 
(εύτροπα έντοµα) τόσο των καλλιεργούµενων όσο και των αυτοφυών φυτών (πίνακας 
2). Ο σηµαντικότερος λόγος γι’ αυτό είναι η εξειδίκευσή τους στη φυτική τροφή. 
Ενήλικα έντοµα και προνύµφες τρέφονται αποκλειστικά µε νέκταρ και γύρη και 
µερικές φορές µε γλυκούς χυµούς και µελιτώµατα. Για να ανταποκριθούν καλύτερα 
στην προσφορά των φυτών, ανέπτυξαν µηχανισµούς και έχουν διαµορφωµένα όργανα 
τα οποία αυξάνουν την ικανότητά τους σαν επικονιαστές.  

Λόγω της αποκλειστικής διατροφή τους από τα φυτά, οι µέλισσες έχουν 
ανάγκη να συλλέγουν και να µεταφέρουν µεγάλες ποσότητες νέκταρος και γύρης 
αλλά και να επισκέπτονται µεγάλο αριθµό ανθέων σε κάθε ταξίδι τους. Στην 
πλειοψηφία τους τα µοναχικά είδη ζουν για µία περιορισµένη χρονική διάρκεια, 
επισκέπτονται ένα µικρό αριθµό φυτικών ειδών στα οποία και εξειδικεύονται (ολίγο-
λεκτικά, ολιγότροπα έντοµα), και οι πληθυσµοί τους κυµαίνονται από χρόνο σε 
χρόνο. Τα ηµικοινωνικά είδη συναντώνται σε µεγαλύτερους πληθυσµούς, είναι 
δραστήρια για µεγαλύτερη χρονική διάρκεια και εκµεταλλεύονται και επικονιάζουν 
ένα ευρύτερο φάσµα φυτικών ειδών (µεσότροπα έντοµα).  

Τα στοµατικά µόρια των µελισσών είναι τα περισσότερο προσαρµοσµένα από 
όλων των άλλων εντόµων για την αναρρόφηση του νέκταρος και την επεξεργασία της 
γύρης των φυτών (Εικόνα 18). Η προβοσκίδα των µελισσών είναι µεγάλη και ικανή 
να φτάνει τα ανθικά νεκτάρια στο µεγαλύτερο αριθµό φυτικών ειδών. 

Η αίσθηση της όρασης είναι πολύ καλά ανεπτυγµένη σε όλες τις µέλισσες. 
∆ιακρίνουν το υπεριώδες και άλλα τρία βασικά χρώµατα, αλλά δε διακρίνουν το 
κόκκινο χρώµα από το µαύρο. Όλες οι µέλισσες αντιλαµβάνονται το πολωµένο φως 
και προσανατολίζονται ακόµα και σε συννεφιασµένες ηµέρες (Menzel, 1990 από 
Proctor et al. 1996; Von Frisch, 1950).  

Η αίσθηση της όσφρησης είναι επίσης πολύ καλά ανεπτυγµένη στις µέλισσες. 
Τα αισθητήρια όργανα βρίσκονται στις κεραίες και έχουν τη δυνατότητα να 
διακρίνουν 10 µέχρι και 100 φορές ασθενέστερες οσµές από ότι ο άνθρωπος (Von 
Frisch, 1950, 1967). Η πλειοψηφία των λουλουδιών που επισκέπτονται οι µέλισσες 
δεν έχουν ισχυρό άρωµα και η δική µας όσφρηση δε µπορεί να τα διακρίνει. Στις 
µέλισσες, η όραση είναι η κύρια αίσθηση που τις οδηγεί στην τροφή από απόσταση, 
αλλά η όσφρηση είναι εκείνη που θα τις κάνει να διερευνήσουν το άνθος από κοντά 
(Free, 1970). Η όσφρηση παίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στην επικοινωνία µεταξύ των 
κοινωνικών µελισσών, στην ένδειξη της ποιότητας της τροφής αλλά και στην 
αναγνώριση της φωλιάς τους. Είναι χαρακτηριστικό των µελισσών το ότι παράγουν 



ένα σηµαντικό αριθµό φεροµονών µε τις οποίες προσελκύουν ή επηρεάζουν 
γενικότερα άτοµα του ίδιου είδους (Von Frisch, 1950). 

 

 
 
Εικόνα 18.  Μέλισσα Anthophora fulvitarsis, µε χαρακτηριστικά µεγάλη προβοσκίδα 

 
 Ο τρόπος συλλογής της γύρης διαφέρει στα διάφορα είδη µελισσών (O' Toole 
& Raw, 1991) (Εικόνα 19). Στο γένος Hylaeus (Colletidae) η γύρη µεταφέρεται στο 
κοινωνικό στοµάχι του εντόµου µαζί µε το νέκταρ αν και στο σώµα του εντόµου 
υπάρχουν διακλαδισµένες τρίχες, προσαρµογή που σε άλλες µέλισσες βοηθάει στη 
συλλογή της γύρης. Τα έντοµα της οικογένειας Megachilidae έχουν πυκνό και κυρτό 
τρίχωµα στους κοιλιακούς στερνίτες και σκληρές τρίχες στο εσωτερικό των πίσω 
ποδιών τους όπου και µεταφέρουν τη γύρη. 
 Τα γένη Colletes (Colletidae) και Adrena (Adrenidae) µεταφέρουν τη γύρη 
στις βούρτσες των πίσω ποδιών τους και στο κάτω µέρος του θώρακα, ενώ το είδος 
Dasypoda (Melittidae) έχει πεπλατυσµένο το µεταταρσό των πίσω ποδιών και πυκνό 
και µακρύ τρίχωµα σε όλο το πίσω πόδι. Από όλα τα µοναχικά είδη µελισσών η 
Dasypoda µεταφέρει τις µεγαλύτερες ποσότητες γύρης. Στα πίσω τους πόδια 
µεταφέρουν τη γύρη και τα έντοµα των υπο-οικογενειών Apini (Apis, κοινή µέλισσα), 
Meliponini (Melipona,Trigona, άκεντρες µέλισσες) και Bombini (Bombus, βοµβίνοι) 
της οικογένειας Apidae. 
 

   
 

Εικόνα 19.  Μέλισσες του γένους Osmia και κοινή µέλισσα (Apis). Η Osmia συλλέγει τη 
γύρη στο κάτω µέρος της κοιλιάς της µε τη βοήθεια σκληρών πορτοκαλόχρωµων 
τριχών ενώ η κοινή µέλισσα στα πίσω της πόδια.   
 



Όλα τα κοινωνικά είδη της οικ. Apidae έχουν ειδικές κατασκευές στην 
εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του πίσω ζεύγους ποδιών τους, τα 
χαρακτηριστικά κάνιστρα, για τη µεταφορά της γύρης. Μερικά είδη µοναχικών 
µελισσών όπως και τα κοινωνικά είδη προσθέτουν νέκταρ από τον πρόλοβό τους στη 
γύρη για να την κάνουν περισσότερο κολλώδες και εύκολη στη µεταφορά. 
 Η αλληλεξάρτηση των µελισσών και των φυτών είναι µερικές φορές πολύ 
στενή.  Η ανθική σταθερότητα που δείχνουν οι κοινές µέλισσες (Apis mellifera) σε 
κάθε ταξίδι συλλογής τροφής ή και σε ακόλουθα ταξίδια είναι χαρακτηριστική (Free, 
1963). Την ιδιότητα αυτή παρατηρούµε και σε είδη των Andrena, Hallictus , 
Megachile, Lasioglossum και Bombus, αλλά σε µικρότερο βαθµό (Chambers, 1946; 
Grant, 1950). Με την ιδιότητά τους αυτή, οι µέλισσες µαθαίνουν να εκµεταλλεύονται 
καλύτερα και αποδοτικότερα το κάθε φυτικό είδος, ενώ στα φυτά εξασφαλίζεται η 
µεταφορά των γαµετών τους. Η ανθική σταθερότητα επηρεάζεται από διάφορους 
παράγοντες όπως, η διαθεσιµότητα της τροφής για µεγάλο χρονικό διάστηµα, η 
έλλειψη ελκυστικότερων πηγών τροφής, η ανταγωνιστικότητα και οι υπάρχουσες 
οσµές της φωλιάς. Είναι επίσης γεγονός, ότι επειδή οι µέλισσες είναι σε θέση να 
διακρίνουν τα άνθη διαφορετικών ποικιλιών και να µένουν σταθερές µόνο στη µία 
δεν ευνοείται η σταυρό-επικονίαση (Free, 1963; 1966).  

Μια άλλη χαρακτηριστική σχέση ορισµένων ειδών µελισσών και φυτών είναι 
η επικονίαση µε δονήσεις (Εικόνα 10α). Τα είδη του γένους Bombus και του γένους 
Xylocopa όταν επισκέπτονται τα άνθη του είδους Lycopersicum esculentum (ντοµάτα) 
αλλά και άλλων Solanaceae τα δονούν, µε αποτέλεσµα να διασκορπίζεται η γύρη και 
να επέρχεται επαρκής επικονίαση. Τα είδη αυτά δηµιουργούν δονήσεις µε τους µύες 
του θώρακα. Άλλα έντοµα που δε συµπεριφέρονται µε αυτόν τον τρόπο δεν 
επικονιάζουν το άνθος της ντοµάτας (Buchmann, 1983; Corbet et al. 1988).  

 
 

 

   
 
Εικόνα 20. α) Η επικονίαση µε δονήσεις και β) η επικονίαση των ορχιδέων 

 
Ακόµη πιο στενή είναι η σχέση κάποιων άλλων ειδών µελισσών µε τα φυτά 

που επικονιάζουν. Τα αρσενικά ειδών Andrena (Andrenidae) και Eucera 
(Anthophoridae) επικονιάζουν συγκεκριµένα είδη που ανήκουν στα Orchidaceae στην 
προσπάθειά τους να ζευγαρώσουν µε το δήθεν θηλυκό (ψευτο-ζευγάρωµα) (Εικόνα 
20β). Είδη των Euglossini επικονιάζουν τα Orchidaceae στην προσπάθειά τους να 



συλλέξουν αφροδισιακές ουσίες από τα άνθη, τις οποίες χρησιµοποιούν αργότερα για 
να προσελκύσουν τα θηλυκά του είδους τους, και τα Rediviva (Melittidae) συλλέγουν 
έλαια αντί για νέκταρ από τα άνθη, τα οποία µεταφέρουν πάνω στο φορτίο της γύρης 
(Vogel, 1969). 

Είναι επίσης γνωστό, ότι οι βοµβίνοι, οι Nomia και οι Megachile είναι 
εύτροποι επισκέπτες των Ψυχανθών και αυτό γιατί µπορούν να θέσουν σε λειτουργία 
το ‘µηχανισµό εκτίναξης των αναπαραγωγικών οργάνων' του άνθους των φυτών 
αυτών χωρίς κανένα πρόβληµα. Αυτός είναι και ο µόνος τρόπος να επέλθει 
επικονίαση στα φυτά αυτά. Η κοινή µέλισσα δεν είναι τόσο αποτελεσµατική στην 
πρακτική αυτή γιατί ο µηχανισµός εκτίναξης και ελευθέρωσης των αναπαραγωγικών 
οργάνων του άνθους της δηµιουργεί ενόχληση (Free, 1993). Η κολοκυθιά και η 
αγγουριά έχουν τους δικούς τους εξειδικευµένους επικονιαστές (Εικόνα 21). 

 
 

 
 

Εικόνα 21.  Οι επικονιαστές της κολοκυθιάς και αγγουριάς αντίστοιχα 
 

 
 
 



 
Ενότητα 2η:  
 

∆ιατήρηση και προστασία των ειδών µελισσών 
 
3. Κίνδυνοι που απειλούν τη βιο-ποικιλότητα των µελισσών 

Η στενή εξειδίκευση που δείχνουν οι µη κοινωνικές µέλισσες στα φυτά που 
επισκέπτονται είναι το αποτέλεσµα των τροφικών τους προτιµήσεων, της ανατοµικής 
τους κατασκευής καθώς και του κύκλου ζωής τους. Το µέρος που κατασκευάζουν τη 
φωλιά τους, τα υλικά που χρησιµοποιούν, η εποχή του έτους που είναι δραστήριες ή 
αναπαράγονται και ο ανταγωνισµός µε άλλα είδη επικονιαστές καθορίζουν τις 
σχέσεις τους κύρια µε την αυτοφυή βλάστηση. Το γεγονός ότι πολλά είδη φτιάχνουν 
τις φωλιές τους στο χώµα και αναπαράγονται εκεί κοντά δείχνει πόσο εξαρτηµένη 
είναι η διαβίωσή τους από την καλλιέργεια ή όχι του εδάφους. Εκτάσεις όπως 
λιβάδια, υγρότοποι, λόφοι µε θάµνους, φαράγγια, ηµιδασικές και δασικές εκτάσεις, 
κήποι, περίγυροι χωραφιών, πλάγια δρόµων, φράκτες, προσφέρουν αναµφισβήτητα 
τις περισσότερες θέσεις διατροφής και διαβίωσης των µη κοινωνικών µελισσών. 
∆ιάφοροι περιβαλλοντικοί και ανθρώπινοι παράγοντες καταστρέφουν τα φυσικά 
καταφύγια των µοναχικών µελισσών. Οι παράγοντες που µειώνουν τη βιο-
ποικιλότητα των µελισσών είναι:  
• η εντατική χρήση της αγροτικής γης  
• οι πολύ γρήγορες αλλαγές στη δοµή της γης, 
• το όργωµα χωραφιών για την καταστροφή των ζιζανίων 
• η καταστροφή των δασών  
• η αυξανόµενη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των λιπασµάτων  
• η µείωση των ενδιαιτηµάτων για τις µέλισσες  
• η υπερβολική, µη ελεγχόµενη βόσκηση και  
• οι εντατικές ανθρώπινες δραστηριότητες (τουρισµός, οικιστική δραστηριότητα) 

 
Με το όργωµα και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων µπορεί να 

καταστραφούν από τη µία οι φωλιές τους και από την άλλη τα ζιζάνια και τα αυτοφυή 
φυτά που τους είναι απαραίτητα για τη διαβίωσή τους. Σε αντίθεση µάλιστα µε τις 
κοινές µέλισσες, οι οποίες βρίσκονται υπό την προστασία του ανθρώπου, ο 
πληθυσµός των µη κοινωνικών µελισσών αυξάνεται πολύ δύσκολα. Επίσης οι κοινές 
µέλισσες, λόγω των µεγάλων πληθυσµών τους, ανταγωνίζονται τις µη κοινωνικές 
µέλισσες στην προσπάθεια συλλογής τροφής (και όχι το αντίθετο).  
  Είναι γεγονός ότι τα λιβάδια και οι φράχτες λιγοστεύουν, οι υγρότοποι 
αποξηραίνονται, οι θάµνοι και τα δένδρα καίγονται ή ξεχερσώνονται και στη θέση 
τους εµφανίζονται καλλιέργειες, κατοικίες και στην περίπτωση αναδασώσεων µόνο 
πευκοδάση. Οι στατιστικές της Ε. Κ. για τις αλλαγές αυτές είναι χαρακτηριστικές 
(Osborn et al. 1991): Απώλειες 55% και 57% αναφέρονται για τις υγρές λιβαδικές 
εκτάσεις της Ολλανδίας και της Γερµανίας αντίστοιχα. Στη ∆ανία µόνο το 8% είναι 
λιβάδια και στη Βρετανία το 92% των λιβαδιών έχει ‘βελτιωθεί’ µε σπορά 
συγκεκριµένων ειδών και έτσι η ποικιλοµορφία των µελισσών έχει διαταραχθεί. 
Φράχτες που τόσο χαρακτηριστικοί ήταν για τη Βέλγιο, Ιταλία, Πορτογαλία, 
Βρετανία, Ισπανία και Ελλάδα έχουν ελαττωθεί σηµαντικά. Χαρακτηριστικά 
αναφέρονται απώλειες 30% για τη Βρετανία και 75-80% για το Βέλγιο. 
 



4. Αλλαγές στους πληθυσµού µελισσών  
 Η µείωση των βοµβίνων σε χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, το Βέλγιο και 
η Γερµανία είναι πολύ ανησυχητική. Για τα είδη των µοναχικών µελισσών οι 
πληροφορίες είναι πολύ περιορισµένες, όµως υπάρχουν ενδείξεις ότι µερικά είδη 
είναι στα πρόθυρα της εξαφάνισης (25% των ειδών στη Βρετανία) και στο 80% των 
περιοχών που ελέγχθηκαν στη Βρετανία, Ολλανδία και Γερµανία η βιο-ποικιλότητα 
των ειδών µελισσών έχει ελαττωθεί. Στην περιοχή Baden Wurttemberg της Γερµανίας 
το 50% των ειδών µελισσών θεωρείται ότι απειλείται από εξαφάνιση. Για τις 
Μεσογειακές περιοχές δυστυχώς οι πληροφορίες και η γνώση είναι ελάχιστες.  

Η γενικότερη ανησυχία στους οικολογικούς κύκλους της Ευρώπης έφερε στο 
προσκήνιο την ανάγκη λήψεις συγκεκριµένων µέτρων για την προστασία των ειδών 
µελισσών (όπως ο διαχωρισµός ενός ποσοστού της καλλιεργήσιµης γης και η σπορά 
του µε ειδικά µείγµατα σπόρων, καθώς και η ανάπτυξη περισσότερης έρευνας σε 
κατευθύνσεις βιο-ποικιλότητας των µη κοινωνικών µελισσών). Από τις παρατηρήσεις 
των τελευταίων ετών (και ειδικότερα συγκρίσεις πριν και µετά το 1980) είναι 
εµφανές ότι η γενικότερη τάση στη µείωση της βιο-ποικιλότητας είναι: ένας µικρός 
αριθµός ειδών µη επιλεκτικών εντόµων επικονιαστών να αντικαθιστά ένα µεγάλο 
αριθµό πολύ επιλεκτικών και σπάνιων ειδών επικονιαστών.  

Αντίστοιχα το ίδιο συµβαίνει και στα φυτά που εξαρτώνται από την 
επικονίαση των σπάνιων ειδών (Biesmeijer et al. 2006). Στη Βρετανία για 
παράδειγµα, ενώ καταγράφηκε µείωση στο 70% των αγριολούλουδων που 
εξαρτώνται από την επικονίαση µε τις µέλισσες, σηµειώθηκε άνοδος στα είδη που 
επικονιάζονται µε τον άνεµο ή αυτεπικονιάζονται. Στην Ολλανδία ενώ τα είδη των 
φυτών που χρειάζονται τις µέλισσες έχουν ελαττωθεί µαζί µε τα είδη των µελισσών, 
τα είδη που χρειάζονται τα δίπτερα hoverflies έχουν αυξηθεί µαζί µε τον αριθµό των 
δίπτερων. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά ‘η παράλληλη µείωση φυτών και των 
επικονιαστών τους είναι πολύ δυνατή και δεν µπορεί να είναι σύµπτωση’.   
 
 
5. Έµµεσες επιπτώσεις από τη µειωµένη βιο-ποικιλότητα των µελισσών  

Από πρόσφατη έρευνα που έγινε σε καλλιεργήσιµες και µη περιοχές της Β. 
Ελλάδας (Χατζήνα 2005-πρόγραµµα ΕΝΤΕΡ 2001-ΓΓΕΤ, συµµετοχή ∆ρ. Robert 
Paxton –University of Belfast)) έγινε φανερό ότι στις καλλιέργειες αµυγδαλιάς και 
βερικοκιάς η βιο-ποικιλότητα των µελισσών ήταν µικρότερη από αυτή σε 
ακαλλιέργητες εκτάσεις (Πίνακας 3) κύρια λόγω γενικότερης έλλειψης φυσικών 
καταφυγίων και καταστροφής των φωλιών που βρίσκονται µέσα στις καλλιέργειες µε 
το όργωµα του εδάφους (Εικόνα 22). Αντίστοιχος ήταν και ο αριθµός των ειδών 
µελισσών που συλλέχθηκαν µε την εντοµολογική απόχη (Πίνακας 4).  

 
 
Πίνακας 3.  Απόλυτος αριθµός εντόµων και αριθµός ειδών µελισσών από παγίδες 
εδάφους  σε ακαλλιέργητες (γκρίζες) και καλλιεργήσιµες εκτάσεις  

  Αµµουλιανή Πολύγυρος Ποτίδαια Θέρµη Ν. Απολλωνία Αγ. Μάµας Όλυνθος 
   

Σκαθάρια 221 257 228 169 550 19 23 

Λεπιδόπτερα 34 5 29 7 3 - 9 

Μύγες 
Syrphidae 

11 26 44 21 47 29 28 

Άλλες µύγες 444 392 1294 691 908 140 443 



Σφήκες 120 6 26 11 4 3 4 

Άλλα έντοµα 67 1 79 7 35 3 - 
  

Κοινές µέλισσες 36 18 72 12 8 37 6 
   

Άλλες µέλισσες 543 338 97 134 109 41 193 

Αριθµ.   Ειδών 38 32 22 16 14 7 21 

Αριθµ.  Γενών 8 7 4 4 3 3 7 
 
 
Πίνακας 4. Συλλογή εντόµων από τα καρποφόρα δένδρα και την αυτοφυή βλάστηση µε 
τη βοήθεια της απόχης (µε επισήµανση είναι οι περιοχές µη εντατικής εκµετάλλευσης)  

  Αµµουλιανή Ν. Ποτίδαια Πολύγυρος Θέρµη Ν. Απολλωνία Αγ. Μάµας Όλυνθος 
         

Colletes 2    1   

Andrena 12 3 5 8 6 5 6 

  Panurgus 1       

Halictus  4 1     

Lasioglossum 7 4 2 1 1 1 3 

Sphecodes   2 1    

Systropha 1       

Osmia 2 1 5  1  2 

Lithurgus     1   

Xylocopa 2  2  1 1  

Ceratina       1 

Nomada 2 1 3    2 

Eucera 7 2 3 1 2 3 2 

Anthophora 3 2 2     

Habropoda 1       

Melecta   1  1   

Pasites     1   

Bombus   2    1 

Συνολικός 
αριθµός ειδών 

40 17 28 11 15 10 17 

 
 

Επίσης από την ίδια έρευνα σε πειραµατισµούς τεχνητής επικονίασης έγινε 
φανερό ότι η ελεύθερη επικονίαση ήταν κατά πολύ µειωµένη σε σχέση µε τη σταυρο-
επικονίαση που έγινε µε το χέρι, γεγονός που δηλώνει ότι η επικονίαση των 
καλλιεργειών αυτών ήταν περιορισµένη λόγω των µειωµένων πληθυσµών µελισσών 
(Πίνακας 5).  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 22. Robert Paxton & Φανή Χατζήνα στη έρευνα βιοποικιλότητας των µελισσών  
(διαχωρισµός µελισσοειδών από παγίδες εδάφους) 
 
 
 
Πίνακας 5. Ποσοστά καρπόδεσης από κάθε καλλιέργεια στην οποία έγινε τεχνητή 
επικονίαση µε το χέρι σε σύγκριση µε την ελεύθερη επικονίαση 
 
Καλλιέργεια Τύπος επικονίασης Τελική καρπόδεση (%) 

Αµυγδαλιές- Ν. Ποτίδαια Χωρίς επικονίαση 0.55 ± 0.39 

 Ελεύθερη επικονίαση 3.82 ± 1.14 

 Αυτό- επικονίαση 1.84 ± 0.73 

 Σταυρό-επικονίαση 4.10 ±1.74 

Αµυγδαλιές - Θέρµη Χωρίς επικονίαση 0.40 ± 0.40 

 Ελεύθερη επικονίαση 2.30 ± 0.75 

 Αυτό- επικονίαση 0.56 ± 0.40 

 Σταυρό-επικονίαση 31.08 ± 3.59 

Αµυγδαλιές - Ν. Απολλωνία Χωρίς επικονίαση 1.48 ± 0.58 

 Ελεύθερη επικονίαση 23.22 ± 2.23 

 Αυτό- επικονίαση 1.18 ± 0.89 

 Σταυρό-επικονίαση 49.61 ± 3.91 

Βερικοκιές - Όλυνθος Χωρίς επικονίαση 13.42 ± 0.81 

 Ελεύθερη επικονίαση 15.07 ± 0.99 

 Αυτό- επικονίαση 24.20 ± 2.60 

 Σταυρό-επικονίαση 24.10 ± 2.29 

 
 



 
6. Μέτρα για την προστασία της µελισσο-πανίδας (Εικόνα 23) 
• Να µην καταστρέφουµε φωλιές βοµβίνων όταν τις βρίσκουµε 
• Να µην οργώνουµε όλες τις άκρες από τα χωράφια µας  
• Να µην οργώνουµε κάτω από τα οπωροφόρα για την εξάλειψη των ζιζανίων 
• Να χρησιµοποιούµε όσο το δυνατό λιγότερα χηµικά φάρµακα, τα λιγότερο τοξικά 

για τις µέλισσες φάρµακα ή και καθόλου φάρµακα 
• Να µην ξεχερσώνουµε εκτάσεις  
• Να µην καταστρέφουµε τα δάση  
• Στους κήπους µας ή στις άκρες των χωραφιών µας να φυτεύουµε/ σπέρνουµε και 

φυτά που στηρίζουν τους πληθυσµούς των µελισσών αυτών 
 
 
 

   
 

   
 

   
 
Εικόνα 23. α, β, γ, δ) Λόφος µε θάµνους και ακαλλιέργητες εκτάσεις κατάλληλες για τη 
διαβίωση των µη κοινωνικών µελισσών αλλά και των κοινών µελισσών. ε, ζ) Περιοχή µε 
εντατικές καλλιέργειες βερικοκιάς και οργωµένη καλλιέργεια αµυγδαλιάς (καταστροφή 
των φυσικών καταφυγίων των µελισσών). [Φωτογραφίες: Φ. Χατζήνα] 
 



 
Παρόλα τα παραπάνω µέτρα αυτό που ουσιαστικά χρειάζεται είναι µια 

συντονισµένη προσπάθεια από εµάς και από την πολιτεία για να διατηρήσουµε τη 
φυσική µας κληρονοµιά και πλούτο. Ένας πολύ καλός τρόπος για να διατηρήσουµε 
τη φυσική ισορροπία του οικοσυστήµατος µε τις µεγαλύτερες αποδόσεις είναι η 
πρακτική της Βιολογικής Γεωργίας δεδοµένου ότι στόχοι της Βιολογικής Γεωργίας 
είναι η ανάπτυξη και η προαγωγή ολοκληρωµένων σχέσεων µεταξύ εδάφους, φυτών 
και ζώων, ανθρώπου και βιόσφαιρας.  

Μια συντονισµένη προσπάθεια των ευρωπαϊκών χωρών στο ζήτηµα αυτό 
είναι η ερευνητική εργασία κάτω από το πρόγραµµα ALARM (Assessment of LArge 
scale environmental Risks to biodiversity using tested Methods) που χρηµατοδοτείται 
από το 3ο Πρόγραµµα Πλαίσιο  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έρευνα αυτή λαµβάνει 
χώρα, µόνο στο νησί της Λέσβου, επί του παρόντος για την Ελλάδα, υπεύθυνη για 
την Ελλάδα είναι η καθ. κ. Θεοδώρα Πετανίδου από το Εργαστήριο Βιογεωγραφίας 
και Οικολογίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και αφορά (Πετανίδου 2007): 
1. Στην εκτίµηση της βιοποικιλότητας άγριων µελισσών-επικονιαστών σε σχέση µε 

τα ενδιαιτήµατα προέλευσης, την αποµόνωση (π.χ. νησιωτικότητα, κατάτµηση) 
κ.ά. δοµικά στοιχεία  του τοπίου. 

2. Στις σχέσεις αµοιβαιότητας φυτικών ειδών και άγριων µελισσών-επισκεπτών. 
3. Στην εκτίµηση των βέλτιστων µεθόδων συλλογής µελισσών στα Μεσογειακά 

οικοσυστήµατα. 
4. Στις επιπτώσεις της µειωµένης βιοποικιλότητας ή/και συχνότητας επίσκεψης των 

άγριων µελισσών-επισκεπτών στη σπανιότητα των φυτικών ειδών. 
5. Στις επιπτώσεις των ελαιοψεκασµών στη βιοποικιλότητα των µελισσών στους 

ελαιώνες της Λέσβου. 
6. Στις επιπτώσεις των πυρκαϊών στη βιοποικιλότητα των µελισσών. 
7. Στη συµβολή των εντόµων-επικονιαστών στην εισβολική ικανότητα ξενικών 

φυτών (π.χ. Solanum elaeagnifolium). 
8. Στη δηµιουργία της Μελισσοθήκης του Αιγαίου, µιας συλλογής αναφοράς 

µελισσών και άλλων εντόµων-επικονιαστών που φιλοδοξεί να καλύψει το κενό 
της απουσίας σχετικής συλλογής αναφοράς εντόµων στον Ελληνικό χώρο. 
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