
Britain has around 200 species 
of solitary bees; these differ from 
bumblebees in that they build single 
nest cells for their larvae. Some species 
nest in tunnels in sandy 
banks or old bricks; 
others use hollow 
stems of dead 
plants or old 
wood to create 
their nests.

You can make use of recycled materials to create 
their own bee hotels, providing spaces for 

solitary bees to nest. These bee hotels could 
be positioned in a garden or around your 
meeting space throughout the summer. Just 
make sure they are placed in a south facing 

position as bees love the sun.

Download the bee hotel instruction sheet 
to help you with this activity. 
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΟΥ 
ΚΟΣΜΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΩΝ

1/2 ώρας Για καθε ηλικία Διασκέδαση
στην εξοχή 

Ξέρετε ότι υπάρχουν 20.000 είδη 
μελισσών στον κόσμο; Οι μέλισσες 
διαφέρουν από τους μπάμπουρες αφού 
μόνο αυτές χτίζουν ατομικές φωλιές-
κελύφη για τις προνύμφες τους.  Μερικά 
είδη φωλιάζουν σε τρύπες 
που βρίσκουν σε 
αμμώδεις όχθες ή 
σε παλιά τούβλα. 
Κάποια είδη 
χρησιμοποιούν 
τους άδειους 
βλαστούς από 
νεκρά φυτά ή παλιά 

Όλα αυτά καλά. Αλλά όχι και τόσο καλά! Γιατί θα 
έχετε ίσως ακούσει ότι οι μέλισσες έχουν σοβαρό 

πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Ο πληθυσμός 
τους μειώνεται για λόγους που οι επιστήμονες 
ερευνούν ακόμη. Ίσως τα φυτοφάρμακα, ίσως 
η κλιματική αλλαγή…Στο μεταξύ το 70% της 

τροφής μας εξαρτάται από τις μέλισσες.  
Τι θα λέγατε λοιπόν να τις βοηθήσετε 

φτιάχνοντας  ένα ξενοδοχείο για μέλισσες  
στο μπαλκόνι ή στον κήπο σας; 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
20.000 ΕΙΔΗ 

ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΣΤΕ 
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ΜΕΛΙΣΣΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΝΟΤΟ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ 

ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΟΝ  
ΗΛΙΟ



Instructions
1. Place the piece of 

wood you have 
chosen for the back 
of your bee hotel on 
the floor. Put wood 
glue on the bottom of 
the cans and stick them 
to the wood in a pyramid 
shape (two below, one 
on top). Leave them 
to dry for an hour.

2. Take the pieces 
of wood for your 
roof and place 
them in a triangle 
shape covering the 
cans. Glue the wood 
into place and leave 
them to dry for an hour.

3. Ask an adult to help 
you cut the bamboo 
canes into short 
sections the depth 
of the tin cans. 
Place a little PVA 
glue on the end 
of each cane and 
push it into the can. 
Fill up the can with 
the canes.

4. Now your bee hotel is 
nearly ready. Paint 
it in bright colours 
and patterns (with 
non-toxic paint) 
and leave it in a 
quiet, sunny, place 
outside for the 
bees to start using.

What you need 
• Three clean tin cans
• Bamboo canes
• Non-toxic PVA glue
• Wood glue
• Paint
• Two thin pieces of wood for the roof
• A thin square piece of wood for the 

back of the hotel

MAKE A BEE HOTEL

GET SOCIAL:
We’re a social bunch here at WWF, so we’d love to hear from you 
on social media. Please share your ‘green’ stories and activities 
with us on Facebook, Twitter or Instagram using the hashtag 
#GreenAmbassadors @wwf_uk
Learn more about our work and how you can get involved: 
wwf.org.uk/youngpeople

Για ένα μέλλον όπου άνθρωποι και φύση ευημερούν | wwf.gr

KΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΩΝ

Θα χρειαστείτε:

• Τρία καθαρά μεταλλικά κουτάκια  
ή κονσέρβες 

• Καλάμια μπαμπού 
• Κόλλα μη τοξική (πολυβινυλική - PVA)
• Ξυλόκολλα 
• Μπογιές
• Δύο λεπτά κομμάτια ξύλου για την οροφή
• Ένα λεπτό τετράγωνο κομμάτι ξύλου  

για την ‘πλάτη’ του ξενοδοχείου

Οδηγίες

1. Τοποθετήστε το 
«ξύλο-πλάτη» 
του ξενοδοχείου 
στο πάτωμα. Βάλτε 
ξυλόκολλα στο κάτω 
μέρος των μεταλλικών 
κουτιών και κολλήστε τα 
στο ξύλο σε σχήμα πυραμί-
δας (ένα κουτάκι κορυφή, 
δύο κουτάκια από κάτω). 
Αφήστε τα μία ώρα να 
στεγνώσουν.

2. Τοποθετήστε τα δύο 
ξύλα της οροφής σε 
σχήμα τριγώνου, κά-
θετα στο ‘ξύλο-πλάτη, 
έτσι ώστε να καλύ-
πτουν τα κουτάκια. 
Κολλήστε τα δύο ξύλα 
στις επαφές και αφήστε 
τα να στεγνώσουν μία ώρα.

3. Ζητήστε από έναν ενήλικα 
να σας βοηθήσει να 
κόψετε τα καλάμια 
σε μικρά κομμά-
τια μήκους όσο τα 
μεταλλικά κουτιά. 
Βάλτε λίγη πολυβι-
νυλική κόλλα στην 
άκρη κάθε καλαμιού 
και τοποθετήστε τα 
μέσα στα κουτάκια 
μέχρι να γεμίσουν με 
τα καλάμια.

4. Το ξενοδοχείο για μέλισσες 
είναι σχεδόν έτοιμο. Χρω-
ματίστε το με φωτεινά 
χρώματα και σχέδια (με 
μη τοξικές μπογιές) 
και αφήστε το σε 
ένα ήσυχο προσήλιο 
σημείο του εξωτε-
ρικού χώρου για να 
το επισκεφτούν οι 
μέλισσες.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: 
www.wwf.gr/menoume-spiti


