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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εργασία που παρουσιάζουμε σήμερα, αποτελεί συνέχεια της εργασίας μας 

των τριών προηγούμενων ετών, 

με τίτλο "Μοναχικές Μέλισσες στο Δασώδες Οικοσύστημα της Λεμύθου".  

Σκοπός της Εργασίας 

Αρχικός σκοπός ήταν να βοηθήσουμε στην κατανόηση του πόσο σημαντικά 

και εξαιρετικά όντα είναι οι μοναχικές μέλισσες, και να απαντήσουμε μέσα από 

έρευνα τα παρακάτω ερωτήματα: 

 Ποιοι βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες επηρεάζουν τις κοινωνίες 

των μοναχικών μελισσών σε δασώδεις περιοχές; 

 Ποια ενδιαιτήματα προτιμούν οι μοναχικές μέλισσες; 

 Ποιά είδη δασών προτιμούν οι μοναχικές μέλισσες (ανοίγματα, 

ώριμα δάση, κλπ); 

Αρχικά πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι μοναχικές μέλισσες 

Ένας γενικός όρος που δεν περιλαμβάνει τις μελιτοφόρες, κοινωνικές μέλισσες 

και τους βομβίνους. Δεν παράγουν μέλι και συνήθως μένουν μόνες τους. 

Μπορούν να συναντηθούν και στις ίδιες φωλιές αλλά δεν βοηθούν ποτέ η μία 

την άλλη. Οι μοναχικές μέλισσες μπορούν να θεωρηθούν οι βασίλισσες των 

εαυτών τους. Συλλέγουν τη δική τους γύρη και νεκτάρ χωρίς καμία βοήθεια από 

άλλες μέλισσες. 

Σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν περίπου 20255 διαφορετικά είδη μοναχικών 

μελισσών, από τα οποία μόνο τα 369 υπάρχουν στην Κύπρο που ανήκουν 

στις οικογένειες Apidae, Halictidae, Megachilidae, Andrenidae, Colletidae και 

Melittidae. Η Κύπρος επίσης φιλοξενεί 21 ενδημικά είδη από πέντε 

διαφορετικές οικογένειες μοναχικών μελισσών. 

Πορίσματα από τη μελέτη μας των προηγούμενων χρόνων 

Κάποιοι από τους παράγοντες που μειώνουν τη βιοποικιλότητα των μελισσών 

είναι η αυξημένη χρήση χημικών και η εντατική χρήση γης στη γεωργία, η μη 

ελεγχόμενη βόσκηση, οι ανθρώπινες δραστηριότητες, κ.ά. 

Στο άρθρο των Odanaka & Rehan (2020) "Wild bee distribution near forested 

landscapes is dependent on successional state",  συνοψίζεται πως οι μέλισσες 

δεν προτιμούν τα δάση μετά την άνοιξη. Προτιμούν να κτίζουν φωλιές στα άκρα 

του δάσους, όπου υπάρχει λιγότερη σκιά με θόλο και πιο ανοιχτό έδαφος. 

Παρατήρησαν πως σε περιοχές με έδαφος καλυμμένο με χόρτα ή και βότανα, 

όπου διατηρούνται ζώα για σίτιση, περιέχεται περισσότερο γυμνό έδαφος και 

εξυπηρετεί περισσότερο τα είδη των μοναχικών μελισσών που φωλιάζουν στο 

έδαφος. Με αυτά τα δεδομένα, υποθέσαμε πως: 

Σε ανοικτό δασικό οικοσύστημα θα υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός 

μοναχικών μελισσών από ότι σε μια περιοχή μέσα στο δάσος. 
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Περιορισμοί στα δύο προηγούμενα χρόνια έρευνας. 

 Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές για τις μέλισσες αφού οι 

θερμοκρασίες ήταν πολύ χαμηλές τους περισσότερους μήνες. 

 Η δειγματοληψία του 2019-20 έγινε σε πολύ μικρό χρονικό περιθώριο, 

μόνο τριών μηνών, κατά τους οποίους σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι 

μέλισσες βρίσκονται στο στάδιο της προνύμφης ή νύμφης. 

 Οι δειγματοληψίες διακόπηκαν προσωρινά από τον Μάρτη του 2020 μέχρι 

τον Μάρτη του 2021 λόγω του COVID-19.  

 Οι χρωματικές παγίδες ήταν λίγες σε αριθμό και οι δειγματοληψίες αραιές. 

 

Παρ’όλα αυτα, μετά τα δυσάρεστα και απογοητευτικά για εμάς αποτελέσματα 

της προηγούμενης έρευνας, η ομάδα μας δεν τα έβαλε κάτω! Αποφασίσαμε να 

συνεχίσουμε τις δειγματοληψίες για να καταγράψουμε πιθανά είδη μοναχικών 

μελισσών στις κοινότητές μας. Έτσι η έρευνά μας επεκτάθηκε πέραν του 

οικοσυστήματος της Λεμύθου. Επιπρόσθετα, αναζητήσαμε στη βιβλιογραφία 

τρόπους για να προστατέψουμε τις μοναχικές μέλισσες. 

 

Mitsis Bee Hotel Lemythou 

Το ξενοδοχείο μελισσών έχει κατασκευαστεί από την ομάδα μας σε συνεργασία 

με τον καθηγητή Σχεδιασμού και Τεχνολογίας της σχολής μας. 

Σκοπός είναι να λειτουργήσει ως: 

 Μέτρο προστασίας των μελισσών της περιοχής, αφού θα 

δημιουργήσουμε ένα μέρος που θα αναπληρώνει το 

πιθανώς χαμένο ενδιαίτημά τους 

 Τρόπος για να μελετήσουμε πιο εύκολα ποια είδη υπάρχουν 

στην περιοχή μας 

Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε ήταν, όσο το δυνατόν, μη επεξεργασμένα 

ούτως ώστε να μην απωθούνται οι μέλισσες από τυχόν μυρωδιές. 

Χρησιμοποιήσαμε επιφάνειες παρκέ για το τοίχωμα που στερεώθηκαν με βίδες 

από το εργαστήριο Σχεδιασμού και Τεχνολογίας. Για το εσωτερικό 

χρησιμοποιήσαμε καλάμια διαφόρων μεγεθών τα οποία συλλέχθηκαν από 

ποταμούς καθώς και κομμάτια ξύλου από δέντρα της περιοχής. 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Χρησιμοποιήσαμε χρωματικές παγίδες (Μπλε, Κίτρινες και Ασπρες). Το μέσο 

παγίδευσης ήταν 400 ml σαπουνόνερο. Ο λόγος είναι ότι το σαπούνι μειώνει 

την επιφανειακή τάση του νερού και οι μέλισσες προσπαθώντας να πιουν νερό 

βυθίζονται σε αυτό. 
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Οι παγίδες τοποθετούνταν σταθερή ώρα της μέρας μία ή δύο φορές το μήνα, 

αφήνονταν για δύο μέρες και στη συνέχεια μαζεύονταν. Κάθε φορά 

καταγράφαμε θερμοκρασία. Για κάθε περιοχή σημειώναμε τον 

προσανατολισμό, το υψόμετρο και τα φυτικά είδη. 

Συλλέγαμε τα έντομα από τις παγίδες με διηθητικό χαρτί ή με λαβίδες μέσα σε 

falcons που περιείχαν αιθανόλη ως συντηρητικό. Αυτά τα κρατούσαμε στην 

κατάψυξη μέχρι να τα επεξεργαστούμε. Με την βοήθεια της κ. Άντρης Βαρνάβα 

καθώς και ειδικών κλειδών ταξινόμησης, παρατηρήσαμε τα δείγματά μας στο 

στερεοσκόπιο με σκοπό την ταξινόμησή τους μέχρι το επίπεδο του γένους. 

Περιοχές δειγματοληψίας: 
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Ήμερ/νία 10/ 10/ 2021 

 

16/3/2021, 
18/3/2021 

16/3/2021, 
18/3/2021 

16/3/2021, 
18/3/2021 

13/10/2021 
 

06/10/2021,            
11/10/2021, 
14/10/2021 
 

14/10/2021 

Θερ/σία 23° C 

 

11°C ,  
13° C 

11°C ,  
13° C 

11°C ,  
13° C 

26° C 
 

17- 19° C 
 

28° C 

Υψόμετρο 1120 μ. 

 

870 μ. 960 μ. 1030 μ. 572 μ. 
 

1200 μ. 
 

455 μ. 

Συντ/νες 34°56'22'' Β 

32°58΄31'' Α 

 

34°54'51''Β  
32°56'9'' Α 

34°55'6'' Β 
32°56'16'' Α 

34°54'51''Β  
32°56'5'' Α 

34°50'57.4
9''Β  
32°54'49.9
9'' A 
 

34°56'55''Β 
32°49'3'' Α 
 

34°48'57'' Β,   
32°54'48'' Α 

Φυτικά 
είδη 

Morus nigra 
 

Citrus 
creticus, 
Cistus 
salviifolius, 
Salvia 
officinalis  

Arbutus 
adrachne,  
Sinapis 
alba 

Citrus      
creticus, 
Pinus 
brutea 

Τρεμυθιά, 
Δεντρολίβα
νο, 
Αμυγδαλιά 
 

Λεβάντα, 
Δεντρολίβανο, 
Πεύκο, Κέδρος 
 

Λεμονιά, 
πορτοκαλιά,   
κολοκυθιές 

 

3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ 

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας για τις μοναχικές μέλισσες είχαμε την ευκαιρία 

να συνεργαστούμε και να μάθουμε περισσότερα στοιχεία για αυτές, με την 

βοήθεια της ερευνήτριας κυρίας Άντρης Βαρνάβα η οποία ασχολείται με την 

έρευνα των μοναχικών μελισσών στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής της 

στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Μετά από πολλές δυσκολίες 

που είχαμε λόγω καιρικών συνθηκών στο σχολείο μας τελικά καταφέραμε να 

συναντηθούμε μαζί της και να μάθουμε περισσότερα για τις μέλισσες που μέχρι 

εκείνη την μέρα δεν ξέραμε. Καταρχάς παρακολουθήσαμε μια παρουσίαση που 

είχε ετοιμάσει. Ξεχωρίσαμε τα διάφορα είδη εντόμων που είχαμε συλλέξει. 
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Αναγνωρίσαμε και μελετήσαμε τα γένη μελισσών και μάθαμε να τα ξεχωρίζουμε 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια μελετήσαμε με την 

χρήση στερεοσκοπίου τα δείγματα που μαζέψαμε από τις παγίδες που είχαμε 

τοποθετήσει. 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Από τις δειγματοληψίες της χρονιάς 2021-2022 τα αποτελέσματα ήταν 

ενθαρρυντικά. Σε αρκετές από τις περιοχές όπου τοποθετήθηκαν οι παγίδες 

μας τελικά βρέθηκαν μοναχικές μέλισσες. Στην περιοχή του Αμιάντου, του 

Δωρού αλλά και στο σχολείο μας, στη Λεμύθου. Η συνεργασία μας με την 

ερευνήτρια ήταν αποτελεσματική αφού καταφέραμε να αναλύσουμε και να 

ταξινομήσουμε τα δείγματα που μαζέψαμε. 

Αποφασίσαμε να μην καρφιτσώσουμε τα δείγματά μας αλλά να τα κρατήσουμε 

στα falcons με αιθανόλη στην κατάψυξη για μελλοντική χρήση για DNA-

Barcoding. 

Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε με: 

 Μορφολογική αναγνώριση του είδους των δειγμάτων που βρήκαμε (με 

τη βοήθεια ερευνητών του εξωτερικού) και μέσω του DNA Barcoding. 

 Επέκταση του ξενοδοχείου μελισσών μας. 

 Δημιουργία ενός κήπου, που θα αποτελείται από φυτά της περιοχής 

που ελκύουν τις μοναχικές μέλισσες. 

 Αναγνώριση των συνθηκών που τις ευνοούν, προσθέτοντας παγίδες και 

συλλέγοντας δεδομένα κατα την διάρκεια της άνοιξης και του 

καλοκαιριού. 

Οραματιζόμαστε: 

 Τη μελέτη της περιοχής της Λεμύθου και των γύρω κοινοτήτων ώστε να 

καταγράψουμε πληθυσμούς ειδών μοναχικών μελισσών. 

 Να συμβάλουμε στην προστασία τους. 

 Να ανακαλύψουμε ένα είδος μοναχικών μελισσών που δεν έχει ακόμα 

καταγραφεί! 

 

Πώς μπορείς και εσύ να βοηθήσεις τις μοναχικές μέλισσες 

 Με το φύτεμα φυτών που ευνοούν τους επικονιαστές και ιδίως τις 

μέλισσες στον κήπο σας. 

 Παρέχοντάς τους νερό, με μικρές λίμνες ή συντριβάνια.  

 Αποφεύγοντας την χρήση εντομοκτόνων και παρασιτοκτόνων. 

 Ανταλλάσσοντας τα τεχνητά λιπάσματα με βιολογικά. 

 Αφήνοντας ανέγγιχτες φωλιές μελισσών που μπορεί να συναντήσετε. 

 Παραμένοντας ενημερωμένος/η και ενημερώνοντας άλλους για την 

τεράστια σημασία των μελισσών στο παγκόσμιο οικοσύστημα. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Anthophora 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mason_bee 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Hylaeus_(bee) 
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