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Βλέπουμε συχνά μέλισσες στα
λουλούδια



Τι ξέρουμε γι’ αυτές;



Η μέλισσα
είναι έντομο

Υπάρχει στη
Γη εδώ και

30 
εκατομμύρια

χρόνια



Η μέλισσα είναι το μοναδικό έντομο
που εκτρέφει ο άνθρωπος για να

τραφεί



Παλιά οι μέλισσες ζούσαν σε
σκοτεινές κοιλότητες στη φύση





Ο άνθρωπος τους έκλεβε το
μέλι



Το ίδιο και μερικά άλλα ζώα



Εδώ και μερικές χιλιάδες χρόνια οι
μέλισσες ζουν σε σπιτάκια που τους
φτιάχνει ο μελισσοκόμος, τις κυψέλες



Κοφίνι, αρχαία μορφή κυψέλης



Άλλη μορφή αρχαίας κυψέλης: 
το διψέλι



Σύγχρονη κυψέλη







μελισσοκομείο



Η ζωή μέσα στην κυψέλη



Ένα μελίσσι μπορεί να περιέχει
από 3000- 60.000 εργάτριες

μέλισσες, 0-μερικές εκατοντάδες
κηφήνες και μόνο μία βασίλισσα



ΚΗΦΗΝΑΣ ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ



Το μελίσσι είναι κατ’ άλλους ένα κοινωνικό έντομο
και κατ’ άλλους ένας υπεροργανισμός, ένας
οργανισμός που τα κύτταρά του είναι οργανισμοί

• Ο εγκέφαλος είναι συλλογικός
• Οι εργάτριες είναι όλο το
σώμα εκτός από

το θηλυκό γεννητικό σύστημα
που είναι η βασίλισσα

•
και το αρσενικό,
που είναι ο κηφήνας



Η βασίλισσα γεννάει αυγά και μεταδίδοντας την
μυρωδιά της ενοποιεί το μελίσσι σε μια κοινότητα



Ο κηφήνας γονιμοποιεί τη
βασίλισσα



Οι εργάτριες κάνουν όλα τα υπόλοιπα….
Πρώτα φροντίζουν τα μωρά και τη

βασίλισσα



Το γάλα των μελισσών λέγεται
βασιλικός πολτός



Χτίζουν την κηρήθρα



Μαζεύουν νέκταρ από τα
λουλούδια και το κάνουν μέλι



Το μέλι είναι το μοναδικό τρόφιμο του
ανθρώπου που παράγεται από έντομα

• Η μέση εργάτρια μέλισσα παράγει το
1/12 από ένα κουταλάκι του γλυκού
μέλι στη διάρκεια της ζωής της.

• Οι μέλισσες πρέπει να επισκεφτούν
περίπου 4 εκατομμύρια λουλούδια
για την παραγωγή ενός κιλού
μελιού.

• Η μέση εργάτρια μέλισσα
επισκέπτεται περισσότερα από
2.000 λουλούδια μια καλή ημέρα (50 
ως 100 λουλούδια κατά τη διάρκεια
μιας πτήσης συλλογής) ώσπου να
γεμίσει ο πρόλοβός της με νέκταρ
και να γυρίσει στην κυψέλη. 

• Χρειάζονται 1600 τέτοιες πτήσεις για
να παραχθούν 30 γραμμάρια μελιού.



Το μέλι είναι το μοναδικό τρόφιμο του
ανθρώπου που παράγεται από έντομα

• Οι μέλισσες πετούν περίπου 177 000 
χιλιόμετρα για φέρουν το νέκταρ
που χρειάζεται για την παραγωγή
ενός κιλού μελιού. 

• Οι μέλισσες θα ταξιδέψουν σε
απόσταση μέχρι 1,5-3 χιλιόμετρα
από την κυψέλη για να συλλέξουν
νέκταρ

• Περίπου 30 γραμμάρια μελιού θα
αρκούσαν σαν «καύσιμο» για να
κάνει μια μέλισσα το γύρο του
κόσμου. 

• Μια αποικία μελισσών μπορεί να
παραγάγει 0-100 κιλά μέλι ετησίως
ανάλογα με τις ανθοφορίες, τον
πληθυσμό της και την τέχνη του
μελισσοκόμου.



Μαζεύουν
γύρη



Μαζεύοντας
γύρη και
νέκταρ

επικονιάζουν
(γονιμοποιούν)
εκατοντάδες
χιλιάδες είδη

φυτών



Μαζεύουν πρόπολη και νερό



Υπερασπίζουν
την κυψέλη με
το κεντρί τους



Εμείς δε
φοβόμαστε!



Πως επικοινωνούν οι μέλισσες;

• Με μυρωδιές!



Πως επικοινωνούν οι μέλισσες;

• Χορεύοντας!



Πως αναπαράγονται οι μέλισσες

Η νεογέννητη βασίλισσα θα πετάξει
έξω από την κυψέλη για μια και
μοναδική φορά και θα ζευγαρώσει με
περισσότερους από ένα κηφήνες κατά
τη διάρκεια της γαμήλιας πτήσης. 



Γυρίζοντας στην κυψέλη
θα αρχίσει να γεννάει. 
Γεννάει έως 2000 αυγά την
ημέρα που ζυγίζουν 2,5 
φορές το βάρος της! Ζει
ως και 7 χρόνια σε
αντίθεση με την εργάτρια
που ζει 1-4 μήνες. 

• Η μόνη τους διαφορά είναι
ότι η εργάτρια τρέφεται
μόνο τις πρώτες τρεις
μέρες της ζωής της με
βασιλικό πολτό ενώ η
βασίλισσα για όλη της τη
ζωή. Δεν τρώει τίποτε
άλλο.



Ο βιολογικός κύκλος της
μέλισσας

Η βασίλισσα γεννάει ένα Η παραμάνα εργάτρια Η προνύμφη φτάνει στην Το κελί σφραγίζεται Η προνύμφη Η ενήλικη μέλισσα
αυγό μεσα στο κελί προσθέτει συχνά τροφή τελική της μορφή γίνεται εκκολάπτεται και

νύμφη εγκαταλείπει το
κελί



Όταν το μελίσσι
πληθύνει πολύ
εκτρέφει νέες

βασίλισσες και, πριν
αυτές εκκολαφθούν, 
η παλιά βασίλισσα
παίρνει μαζί της
μέλισσες και

προμήθειες και
φεύγει να ξεκινήσει
μια νέα αποικία



Αφεσμός (σμάρι)  σε δέντρο



Ή ένας
μελισσοκόμος

θα το
«μαζέψει» να
το βάλει σε
κυψέλη ή το
μελίσσι θα
ζήσει μόνο

του, στη φύση



Τι κάνουν
λοιπόν για μας
οι μέλισσες;



Μας δίνουν το υπέροχο μέλι



Βοηθάει λίγο και ο μελισσοκόμος…



Παράγουν όμως ακόμα



Δείτε και πόσα ακόμη μας
δίνουν που δε φανταζόμαστε!



Ακόμα και ρούχα!



….και φάρμακα!



Επικονίαση!
Η μεγαλύτερη προσφορά της μέλισσας!



«Χωρίς τη μέλισσα ό άνθρωπος έχει μόνο 4 
χρόνια ζωής. Όχι πια μέλισσες, όχι πια φυτά, 

όχι πια ζώα, όχι πια άνθρωπος….»

Άλμπερτ Αινστάιν


