


Ανατομία μέλισσας

Το σώμα των μελισσών 

αποτελείται από το κεφάλι, 

το θώρακα και την κοιλιά. 

Στο κεφάλι των μελισσών 

υπάρχουν δυο σύνθετα 

μάτια στα πλάγια και τρία 

απλά στο επάνω μέρος. 

Έχει δυο κεραίες, πάνω 

στις οποίες βρίσκονται 

διάφορα αισθητήρια 

όργανα. Έχει 4 φτερά. Στο 

πίσω μέρος της κοιλιάς 

έχει το κεντρί. 
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Ο εγκέφαλος της 

μέλισσας έχει το 

μέγεθος ενός 
σπόρου σουσαμιού.



Φυσική κυψέλη Τεχνητή κυψέλη

Πού ζουν οι μέλισσες;



Ιεράρχηση μελισσών

Οι μέλισσες ζουν σε μεγάλες 

οικογένειες, μέσα 

σε κυψέλες. Σε κάθε 

οικογένεια υπάρχει μια 

"βασίλισσα", που έχει σαν 

μοναδική αποστολή, να 

γεννάει αυγά!!!

Τέλος, κάθε οικογένεια 

αποτελείται από 

μερικές χιλιάδες 

θηλυκές μέλισσες, οι 

οποίες λέγονται 

"εργάτριες". 

Η οικογένεια, έχει επίσης 

μερικούς αρσενικούς, 

τους "κηφήνες". Οι κηφήνες 

αποτελούν περίπου το 10% 

της κυψέλης και έχουν ως 

μοναδικό σκοπό, να 

γονιμοποιήσουν μόνο μια φορά 

τη βασίλισσα.



Ιεράρχηση μελισσών

Η βασίλισσα, ο κηφήνας και η εργάτρια ξεχωρίζουν με την πρώτη ματιά μεταξύ τους. Η 

εργάτρια είναι πιο μικρή και από τον κηφήνα και από τη βασίλισσα, και πιο αδύνατη. Η 

βασίλισσα έχει μεγαλύτερο μήκος, ενώ ο κηφήνας είναι κοντός, χοντρός και πιο 

σκούρος. Ο κηφήνας δεν έχει κεντρί, σε αντίθεση με τις εργάτριες και τη βασίλισσα 

που έχουν. Οι βασίλισσες το χρησιμοποιούν μόνο ενάντια σε άλλες βασίλισσες και 

αυτό δεν αποκολλάται από το σώμα τους, όπως συμβαίνει με τις εργάτριες.



Βασίλισσα και εργάτριες μέλισσες Κηφήνας και εργάτριες μέλισσες



Από τη γέννηση στην ενήλικη ζωή
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Βασίλισσα ή εργάτρια;

Με το έκκριμα αυτό τρέφονται και οι εργάτριες, αλλά μόνο για ένα διάστημα που δεν 

ξεπερνά τις 48 ώρες. Στη συνέχεια τρέφονται με μείγμα μελιού, γύρης κλπ.

Η ανάπτυξη μιας προνύμφης σε 

βασίλισσα ή εργάτρια οφείλεται 

στην διατροφή της. Τα αυγά 

που προορίζονται για 

βασίλισσες, τρέφονται  

αποκλειστικά και μόνο από έναν 

πολτό, το λεγόμενο βασιλικό 

πολτό.
Ο βασιλικός πολτός είναι 

κρεμώδης ουσία που παράγεται 

από τις μέλισσες ως τροφή για τη 

μελλοντική βασίλισσα. Εκκρίνεται 

από τις εργάτριες και από αυτή 

την άποψη διαφέρει από το μέλι, 

αφού αυτό δεν εκκρίνεται από το 

σώμα των μελισσών.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%8D%CF%81%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B9


Τι κάνουν οι εργάτριες;

Οι εργάτριες, που αποτελούν και το βασικό 

πληθυσμό, έχουν πολλές και σύνθετες 

αποστολές, αρχίζοντας από τη δημιουργία 

των αποθεμάτων τροφών, τον καθαρισμό της 

κυψέλης, την φροντίδα - περιποίηση των 

προνυμφών, τη φροντίδα της βασίλισσας, το 

κτίσιμο των κελιών, τη συλλογή τροφής, τη 

συλλογή γύρης, μέχρι τη φύλαξη της κυψέλης.

Πάμε να τα δούμε και σε ένα βίντεο!!!

https://video.link/w/f63kc

https://video.link/w/f63kc


Ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της μέλισσας;

Οι σφήκες είναι 

κυνηγοί πολλών 

εντόμων, μεταξύ 

αυτών και των 

μελισσών.

Η αχερόντεια είναι σκόρος. 

Παρατηρείται σε κυψέλες κατά τη 

διάρκεια επιδρομών στα διάφορα 

είδη μελισσών για το μέλι! Η 

Αχερόντεια Άτροπος κάνει 

επιθέσεις σε αποικίες και μπορεί 

να μετακινηθεί μέσα στις κυψέλες 

ανενόχλητη επειδή μιμείται το 

άρωμα των μελισσών. Τις 

βραδινές ώρες, κάνει έφοδο στα 

μελίσσια, μπαίνει στην κυψέλη και 

τρώει όσο μέλι μπορεί κάθε φορά. 

Τρώει έως και μια κουταλιά του 

γλυκού όταν εισέλθει στην 

κυψέλη.

Ο μελισσοφάγος έρχεται στην 

Ελλάδα τον Απρίλιο για να 

αναπαραχθεί και φεύγει τον 

Σεπτέμβριο με προορισμό 

θερμότερα κλίματα. Ως 

εντομοφάγο πτηνό τρέφεται με 

μεγάλα έντομα και μέλισσες τις 

οποίες πιάνει σε μεγάλους 

αριθμούς ενώ πετάει. Το μακρύ 

ράμφος του το βοηθάει να 

αποφεύγει τα τσιμπήματα από τις 

μέλισσες. Ταυτόχρονα, έχει 

αναπτύξει μηχανισμούς 

απομάκρυνσης του κεντριού 

σκουπίζοντάς το στα κλαδιά των 

δέντρων.



Γιατί είναι σημαντική η μέλισσα;

Οι μέλισσες είναι 

υπεύθυνες για το 

μεγαλύτερο ποσοστό της 

γονιμοποίησης των φυτών 

(επικονίαση), με τη 

μεταφορά της γύρης από 

λουλούδι σε λουλούδι.

Με τη συλλογή της γύρης 

παράγουν μέλι, βασιλικό 

πολτό, πρόπολη και κερί, 

χρήσιμα και θρεπτικά 

συστατικά τα οποία 

καταναλώνονται είτε ως 

τρόφιμα είτε χρησιμοποιούνται 

στην παρασκευή 

φαρμακευτικών και 

καλλυντικών προϊόντων. 



Γιατί είναι σημαντική η μέλισσα;

Το μέλι είναι μια 

υψηλής 

θερμιδικής αξίας 

τροφή, που δε 

χαλάει ποτέ.

Ο βασιλικός πολτός 

είναι μια υπερ-τροφή 

που όμως πρέπει να 

καταναλώνεται σε 

μικρές ποσότητες και 

με προσοχή.

Η πρόπολη 

είναι μέγιστο 

αντισηπτικό. 

Και το κερί έχει 

μεγάλη αξία.



Ήξερες ότι….

Περιέχει ουσίες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σαν φάρμακο για 

τους ρευματικούς πόνους. 

Ακόμη και το δηλητήριο 

της μέλισσας είναι πολύ 

σημαντικό; 

Να κι ένα τραγουδάκι για τα καλά της μέλισσας!

https://video.link/w/sE3kc

https://video.link/w/sE3kc


Μελισσοκομία

Ο άνθρωπος από πολύ παλιά είχε καταλάβει το 

σπουδαίο ρόλο της μέλισσας για τον πλανήτη, γι’ 

αυτό και θέλησε να την ‘εκμεταλλευτεί’, δηλαδή να 

πάρει μέλισσες και να τις εκτρέφει προκειμένου 

να παίρνει τα προϊόντα της σε μεγάλες 

ποσότητες. Πρόκειται για μια τέχνη που λέγεται 

«μελισσοκομία»

Σήμερα υπάρχουν δύο τρόποι μελισσοκομίας. 

Ο παραδοσιακός, όπου το σύνολο των 

κυψελών παραμένει σε ένα μέρος και ο 

σύγχρονος, που κάθε φορά μεταφέρεται στην 

περιοχή που έχει λουλούδια. Ο δεύτερος 

τρόπος, θεωρείται ασύγκριτα πιο 

αποτελεσματικός και πιο αποδοτικός.



Μελισσοκομία

Όποτε ο μελισσοκόμος θέλει να επισκεφθεί ένα μελίσσι, φοράει οπωσδήποτε την μελισσοκομική στολή

και γάντια! Χωρίς αυτά είναι εντελώς απροστάτευτος, σε ένα μελίσσι που νιώθει ότι κάποιος του

επιτίθεται! Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η μέλισσα δεν θέλει να μας κεντρίσει, γιατί αυτό θα σημαίνει και τον

δικό της θάνατο. Κεντρίζει μόνο όταν νιώθει ότι απειλείται το μελίσσι της! Παίρνει το καπνιστήρι και το

ξέστρο και πηγαίνει στο μελίσσι. Το καπνιστήρι παράγει καπνό από την καύση ειδικών υλικών

(πευκοβελόνες, άχυρα, ρόκες καλαμποκιού κ.ά.) τα οποία ζαλίζουν τις μέλισσες. Με την παραγωγή

καπνού μέσα στην κυψέλη, οι μέλισσες ζαλίζονται και είναι λιγότερο επιθετικές. Με το ξέστρο του, μπορεί

να βγάλει ένα-ένα τα πλαίσια και να ελέγξει αν χρειάζονται επιπλέον φαγητό (σε περίπτωση που δεν

υπάρχουν ανθοφορίες), αν υπάρχει μέλι ή γύρη για συλλογή ή αν έχουν κάποιο άλλο πρόβλημα που

πρέπει να τις βοηθήσει. Αν υπάρχει μέλι ή γύρη για συλλογή, παίρνει τα πλαίσια και τα πηγαίνει στο

εργαστήρι του ώστε να παραλάβει τα προϊόντα της μέλισσας.



Ας τα δούμε και σε φωτογραφίες



«Μηνάς ο κηφήνας»

https://video.link/w/OI3kc

https://video.link/w/OI3kc

