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H σημασία των επικονιαστών για τον άνθρωπο 
και το περιβάλλον



Τι είναι η επικονίαση;

https://www.freepik.com/vectors/flower

1.  O 
επικονιαστής 
επισκέπτεται 
το άνθος για 
να συλλέξει 

νέκταρ

2.  Γύρη από τους ανθήρες
κολλά στο σώμα του

3.  Πετά σε άλλο άνθος για 
να συλλέξει νέκταρ

4. Γύρη 
μεταφέρεται 

στο στίγμα και 
το επικονιάζει



Οι επικονιαστές είναι απαραίτητοι

270-670 δισ. 
USD ετησίως

(Guimarães Porto et. al, 2020; TΓ)

75% των τροφίμων 
επωφελούνται από 
την επικονίαση με 

έντομα
Κύπρος: 60 εκ. 
ευρώ ετησίως



Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι 
επικονιαστές;

eca.europa.eu

• Έντομα, νυχτερίδες, πουλιά, μικρά 
θηλαστικά



Επικονίαση από πεταλούδες

Οι πεταλούδες τρέφονται με νέκταρ από τα άνθη
χρησιμοποιώντας τη μακριά, λεπτή προβοσκίδα τους.

Καθώς ταξιδεύουν ψάχνοντας για νέκταρ, κουβαλάνε
γύρη στα μέρη του σώματος τους.

A.Varnava



20,000+ είδη μελισσών

Μέλισσες – σημαντικότερη ομάδα 
επικονιαστών



Apis mellifera: H πρωταθλήτρια
απειλείται

Alexandrumagurean/Getty Images



Οι πληθυσμοί των μελισσών και άλλων 
επικονιαστών μειώνονται δραματικά



Figure 1 

The Lancet 2015 3861964-1972DOI: (10.1016/S0140-6736(15)61085-6) 

Η εξαφάνιση μελισσών και άλλων επικονιαστών  θα 
έχει σοβαρές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία

Smith et al. 2105

• Περισσότερες ασθένειες λόγω κακής 
διατροφής



Μεγάλο μέρος των γεωργών θεωρεί ότι οι 
καλλιέργειες τους δεν επικονιάζονται ικανοποιητικά

Breeze et al. 2019



Η Κύπρος φιλοξενεί μεγάλη βιοποικιλότητα αγρίων 
μελισσών – 369 είδη, 3η στη Μεσόγειο

• 21 ενδημικά είδη
• 11 νέες καταγραφές ειδών

25% των 
ειδών της ΕΕ



Οι μέλισσες εμφανίστηκαν στην γη πριν
από πολλά, πολλά χρόνια. Σήμερα
υπάρχουν σε όλο τον κόσμο πάνω από
20.000 είδη. Εκτός από την αγαπημένη
μας μελισσούλα η οποία φτιάχνει το
υπέροχο μας μέλι υπάρχουν και άλλα
είδη μελισσών οι οποίες είναι εξίσου
σημαντικές για τον άνθρωπο!



•ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΕΣ 
ΜΕΛΙΣΣΕΣ



Πώς μοιάζει μια μέλισσα!



Μέλισσες της 
Κύπρου

Περίπου 400 είδη μελισσών!

Ένα από αυτά τα είδη είναι η
κοινωνική μέλισσα:

Apis mellifera L.

Τα υπόλοιπα είδη είναι Μοναχικές
μέλισσες.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
Apis mellifera



Το σπιτάκι των κοινωνικών μελισσών!



!!!Οι κάτοικοι του σπιτιού!



Τι φτιάχνουν οι κοινωνικές μέλισσες!



Μοναχικές Μέλισσες

Σε αντίθεση με τις κοινωνικές μέλισσες που
παράγουν μέλι και ζουν σε αποικίες με βασίλισσα
και εργάτριες, οι μοναχικές μέλισσες ζούνε μόνες
τους, φτιάχνουν μόνες τους τις δικές τους φωλιές
και προμηθεύουν οι ίδιες φαγητό στους
απογόνους τους και δεν παράγουν μέλι.

Επίσης ποικίλουν σε μεγέθη και χρώματα.

Είναι από τους πιο σημαντικούς επικονιαστές!









Τα σπιτάκια των Μοναχικών Μελισσών!



Με τι τρέφονται οι μέλισσες:

ΝΕΚΤΑΡ ΓΥΡΗ



Γιατί είναι σημαντικές οι μέλισσες!

ΒΟΗΘΑΝΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ.



ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ

Πηγη: https://docplayer.gr/5684419-Loyloydia-epikoniasi-karpoi-sporoi.html





Οι κυριότεροι παράγοντες της μείωσης 
των επικονιαστών

Ειδική έκθεση 15/2020: Προστασία των άγριων επικονιαστών στην ΕΕ.



Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους
Επικονιαστές να επιβιώσουν!



Φύτευση στους κήπους μας 
φυτών που προσελκύουν 
επικονιαστές (λεβάντα, 

θυμάρι, μέντα, δενδρολίβανο, 
τριανταφυλλιές, αγιόκλημα 

κ.α.).

Εμπλουτισμός των 
περιθωρίων των 

χωραφιών με ανθοφόρα 
φυτά. 

Χρήση αγρο-χημικών με 
τρόπο φιλικό προς τους 

επικονιαστές.

Παροχή στους 
επικονιαστές

ακαλλιέργητων σημείων 
γης μέσα στο χωράφι. 

Αποφυγή οργώματος 
(προστασία φωλιών).

Δημιουργία Ξενοδοχείων 
Εντόμων.



Ξενοδοχεία Μοναχικών 
Μελισσών!



Απλά και Διασκεδαστικά!!

ΜΟΝΟ φυσικά υλικά! Όσο πιο απλό τόσο πιο καλό! 

Καλάμια

Ακατέργαστα ξύλα

Τούβλα

Ροκανίδια ξύλου

Κομμένα στελέχη ξηραμένων φυτών (πχ. Αναθρήκα- Ferula
communis)

Ξύλινες Παλέτες

Τρυπάνι για τα ξύλα (Τρύπες σε διαφορετικά μεγέθη και 
διάμετρο)

Σύρμα για προστασία από θηρευτές (π.χ. πουλιά)

Στέγη για προστασία από τη βροχή

Τοποθέτηση νοτιοανατολικά για να παίρνει κατευθείαν 
τον πρωινό ήλιο και 1-2 μέτρα πάνω από το έδαφος ή 
τοποθέτηση σε μια επιφάνεια.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Καθαρισμός των φωλιών από τις οποίες έχουν ήδη εκκολαφθεί
μέλισσες ή αντικατάστασή τους.

Έλεγχος για τυχόν προβλήματα όπως δημιουργία μυκήτων και
ακαρέων γύρης, υγρασία, αράχνες, πουλιά, σφήκες, μυρμήγκια.

Απομάκρυνση των εχθρών που παρασιτούν τις μέλισσες.

Οι Μέλισσες χρειάζονται καθαρές και ασφαλή φωλιές!





https://www.makesomethingedmonton.ca/projects/931-build-your-own-bee-hotel/



ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΦΥΤΕΨΕΤΕ 
ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕΛΙΣΣΩΝ. 

ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΜΑΣ 

ΜΕΛΙΣΣΕΣ!!!



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!

Άντρη Βαρνάβα/Μενέλαος Σταυρινίδης
Τηλ. Επικ.: 96503450

Email: andri17n@gmail.com/m.stavrinides@cut.ac.cy 


