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Πτηνά Προφίλ Επικονιαστή 

• Τα πτηνά επισκέπτονται τα άνθη κατά 
τη διάρκεια της ημέρας 

• Τα πτηνά χρησιμοποιούν τα ράμφη 
τους για να προσεγγίσουν το 
εσωτερικό των ανθέων ώστε να πιουν 
το νέκταρ 

• Τα πτηνά δεν ξεκουράζονται πάνω στα 
πέταλα του άνθους για να φάνε 

• Τα πτηνά έχουν καλή όραση αλλά 
ασθενής αίσθηση της οσμής 

• Τα πτηνά προσελκύονται προς τα 
ανοιχτά χρώματα, όπως κόκκινο ή 
πορτοκαλί  

 

Μέλισσες Προφίλ Επικονιαστή 

• Οι μέλισσες επισκέπτονται τα άνθη 
κατά τη διάρκεια της ημέρας 

• Οι μέλισσες παραμένουν στα πέταλα 
των ανθέων για να συλλέξουν τη γύρη 

• Οι μέλισσες προσελκύονται από γλυκά, 
εύοσμα άνθη 

• Οι μέλισσες αναζητούν ανοιχτά 
χρώματα, όπως κίντρινο, μπλε και 
βιολετί 

• Οι μέλισσες μπορούν να δουν 
χρώματα στο υπεριώδες φάσμα 
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Νυχτοπεταλούδες Προφίλ Επικονιαστή 

• Οι νυχτοπεταλούδες επισκέπτονται τα 
άνθη κατά τη διάρκεια της νύχτας 

• Οι νυχτοπεταλούδες χρησιμοποιούν τα 
μακριά στοματικά τους μέρη για να 
προσεγγίσουν το εσωτερικό των 
ανθέων ώστε να πιούν το νέκταρ 

• Οι νυχτοπεταλούδες δεν 
ξεκουράζονται στα πέταλα των ανθέων 
ώστε να φάνε 

• Οι νυχτοπεταλούδες προσελκύονται 
από άνθη που έχουν ανοιχτά χρώματα 
ή λευκά 

• Οι νυχτοπεταλούδες προσελκύονται 
από γλυκά εύοσμα άνθη 

 
 

Μύγες Προφίλ Επικονιαστή 

• Οι μύγες επισκέπτονται τα άνθη κατά 
τη διάρκεια της ημέρας 

• Οι μύγες προσγειώνονται στα πέταλα 
των ανθέων ώστε να συλλέξουν γύρη 

• Οι μύγες προσελκύονται από άνθη που 
μυρίζουν σαν σάπιο κρέας επειδή 
εναποθέτουν τα αυγά τους πάνω σε 
σάπιο κρέας 

• Οι μύγες αρέσκονται να επισκέπτονται 
άνθη που είναι χαμηλά στο έδαφος 

• Οι μύγες αρέσκονται να επισκέπτονται 
άνθη που έχουν ανοιχτά χρώματα με 
σκούρες καφέ ή μωβ κηλίδες 
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Πεταλούδες Προφίλ Επικονιαστή 

• Οι πεταλούδες επισκέπτονται τα άνθη 
κατά τη διάρκεια της ημέρας 

• Οι πεταλούδες χρησιμοποιούν τα 
μακριά στοματικά τους μέρη για να 
προσεγγίσουν το εσωτερικό των 
ανθέων ώστε να πιούν το νέκταρ 

• Οι πεταλούδες ξεκουράζονται στα 
πέταλα των ανθέων όταν τρώνε 

• Οι πεταλούδες προσελκύονται από 
άνθη που έχουν ανοιχτά χρώματα, 
όπως βιολετί, κόκκινο ή πορτοκαλί 

• Οι πεταλούδες έχουν καλή όραση αλλά 
ασθενής αίσθηση της γεύσης 

 
 

Νυχτερίδες Προφίλ Επικονιαστή 

• Οι νυχτερίδες επισκέπτονται τα άνθη 
κατά τη διάρκεια της νύχτας 

• Οι νυχτερίδες προσγειώνονται στα 
πέταλα των ανθέων για να τραφούν με 
νέκταρ από το βαθύ εσωτερικό τους 

• Οι νυχτερίδες προσελκύονται από 
μεγάλη άνθη που δυνατές οσμές 

• Οι νυχτερίδες αρέσκονται να 
επισκέπτονται άνθη που είναι λευκά, 
επειδή είναι ορατά κατά της διάρκεια 
της νύχτας 

 
 


