
Συήκα 

 
 

H συήκα είλαη έληνκν, πκελόπηεξν (Hymenoptera), απόθξηην (Apocrita) θαη 

θεληξνθόξν. Οη ζθήθεο έρνπλ ειάρηζην ηξίρσκα θαη είλαη πνιύ έληνλα 

ρξσκαηηζκέλεο. Μνηάδνπλ πάλνπιεο ζπγθξηηηθά κε ηηο κέιηζζεο θαη είλαη θπλεγνί 

άιισλ εληόκσλ, κεηαμύ απηώλ θαη ησλ κειηζζώλ. Η ζθήθα, ζε αληίζεζε κε ηελ 

κέιηζζα, επηβηώλεη κεηά από έλα ηζίκπεκα. 

Κάλνπλ θη απηέο θνηλσλίεο αιιά θαηά πνιύ κηθξόηεξεο. Οη θσιηέο ηνπο κνηάδνπλ σο 

πξνο ηα εμάγσλα θειηά αιιά είλαη γθξίδεο θαη ζπκίδνπλ ραξηόλη. 

Χηίδνληαη ζε απξόβιεπηεο ζέζεηο, αθόκα θαη εληειώο θαηαθόξπθα, θαη αλάινγα ην 

είδνο ησλ ζθεθώλ δηαθέξνπλ ζε ζρήκα. Δελ είλαη απαξαίηεηα επηζεηηθά έληνκα, αιιά 

επεηδή νη επαθέο ηνπο κε ηνλ άλζξσπν είλαη πην ζπρλέο από ό,ηη ηνπ αλζξώπνπ κε ηηο 

κέιηζζεο (εθηόο βέβαηα από ηνπο κειηζζνθόκνπο), ηα ηζηκπήκαηα είλαη θαη απηά πην 

ζπρλά. 

Κατηγοριοποίηση 

Δύν είλαη νη θύξηεο θαηεγνξίεο πνπ εκπίπηνπλ ηα δηάθνξα είδε ζθήθαο: νη απόκεξεο 

ζθήθεο θαη νη θνηλσληθέο ζθήθεο. Οη ελήιηθεο απόκεξεο ζθήθεο δνπλ γεληθά θαη 

ιεηηνπξγνύλ κόλεο ηνπο θαη νη πεξηζζόηεξεο δελ θαηαζθεπάδνπλ ηηο θσιηέο. Σε 

αληίζεζε, νη θνηλσληθέο ζθήθεο ππάξρνπλ ζηηο απνηθίεο αξηζκώληαο αξθεηέο ρηιηάδεο, 

είλαη ηζρπξέο, ρηίδνπλ κηα θσιηά θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο δελ είλαη όιε ε απνηθία 

ηθαλή πξνο αλαπαξαγσγή. Γεληθά ε βαζίιηζζα θαη νη αξζεληθέο ζθήθεο κπνξνύλ λα 

δεπγαξώζνπλ, ελώ ε πιεηνςεθία ησλ απνηθηώλ απνηειείηαη από ζηεηξσκέλεο 

γπλαίθεο εξγαδόκελεο. 

Χαρακτηριστικά 

Τα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά είλαη παξόληα ζηηο πεξηζζόηεξεο ζθήθεο: 

 Δύν δεπγάξηα θηεξώλ (εθηόο από ηα ζειπθά ησλ γελώλ Mutillidae, 

Bradynobaenidae, πνιιά αξζεληθά ηνπ γέλνπο Agaonidae, πνιιά ζειπθά ησλ 
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γελώλ Ichneumonidae, Braconidae, Tiphiidae, Scelionidae, Rhopalosomatidae, 

Eupelmidae, θαη δηάθνξεο άιιεο νηθνγέλεηεο).  

 Ωναπνζεηήξαο ή Κεληξί (πνπ είλαη κόλν παξόληα ζηα ζειπθά).  

 Ληγνζηό ή θαζόινπ ηξίρσκα (ζε αληίζεζε κε ηηο κέιηζζεο) εθηόο από ηα γέλε 

Mutillidae, Bradynobaenidae, Scoliidae.  

 Μόλν κεξηθέο παξαζηηηθέο νκάδεο είλαη πδξόβηεο, ζε αληίζεζε κε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ζθεθώλ.  

 Μεξηθά είδε Pompilidae, όπσο ε ζθήθα tarantula hawk, εηδηθεύνληαη ζε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ αξαρλώλ σο ζήξακα, θαη νη δηάθνξεο παξαζηηηθέο ζθήθεο 

ρξεζηκνπνηνύλ ηηο αξάρλεο ή άιια αξαρλνεηδή σο αλαπαξαγσγηθνύο 

νηθνδεζπόηεο.  

Οη ζθήθεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζηελ εμηζνξξόπεζε ησλ εηδώλ ζηε θύζε. 

Σρεδόλ γηα θάζε είδνο εληόκσλ παξαζίησλ, αληηζηνηρεί έλα είδνο ζθεθώλ, πνπ είλαη 

αξπαθηηθό ή παξάζηην επάλσ ζε απηό. Οη παξαζηηηθέο ζθήθεο επίζεο όιν θαη 

πεξηζζόηεξν ρξεζηκνπνηνύληαη ζην γεσξγηθό έιεγρν παξαζίησλ, δεδνκέλνπ όηη 

αζθνύλ πεξηνξηζκέλε επίδξαζε ζηηο ζπγθνκηδέο. Οη ζθήθεο απνηεινύλ επίζεο έλα 

ζεκαληηθό κέξνο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο. 

Βιολογία 

Σηηο ζθήθεο, όπσο ζε άιια πκελόπηεξα, ηα θύια είλαη ζεκαληηθά γελεηηθά 

δηαθνξεηηθά. Αλαηνκηθά ππάξρεη επίζεο παξαιιαγή κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ 

ζθήθαο. Όπσο όια ηα έληνκα, νη ζθήθεο έρνπλ ζθιεξό εμσζθειεηό, πνπ θαιύπηεη 

ηξία κέξε: θεθάιη, κεηάζσκα θαη κεζόζσκα. Οη ζθήθεο έρνπλ επίζεο κηα ζπλδεηηθή 

πεξηνρή, πνπ ελώλεη ηα πξώηα θαη ηα δεύηεξα ηκήκαηα ηνπ κεζνζώκαηνο, γλσζηνύ 

σο κίζρνο. 

Όπσο όια ηα έληνκα, νη ζθήθεο έρνπλ ηξία δεύγε πνδηώλ. Εθηόο από ηα ζύλζεηα 

κάηηα ηνπο, νη ζθήθεο δηαζέηνπλ επίζεο κάηηα, πνπ βξίζθνληαη ζε έλαλ ηξηγσληθό 

ζρεκαηηζκό αθξηβώο πξνο ηα εκπξόο ηεο πεξηνρήο ηνπ θεθαιηνύ. 

Μοναχικές συήκες 

Οη ζπλήζεηεο ησλ απόκεξσλ ζθεθώλ είλαη δηαθνξεηηθέο από απηέο ησλ θνηλσληθώλ 

ζθεθώλ. Άιιεο θαηαζθεπάδνπλ ηηο θσιηέο ηνπο ζηηο πιεπξέο ησλ ηνίρσλ, ελώ άιιεο 

ζε θιαδηά δέληξσλ θαη ζε ιαγνύκηα, θηηαγκέλα από ρώκα θαη ραιίθηα, πνπ 

εκπνδίδνπλ ζηελ είζνδν ηα αξπαθηηθά δώα θαη ηε θζνξά ηεο θσιηάο από ηα θπζηθά 

ζηνηρεία. Οη πεξηζζόηεξεο απόκεξεο ζθήθεο δελ ρηίδνπλ θαζόινπ θσιηέο θαη 

πξνηηκνύλ ην θπζηθό θαηαθύγην. 
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