
Η ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΤΗΣ ΜΈΛΙΣΣΑΣ 

 H μέλισσα είναι κοινωνικό έντομο και ζει σε πολυάριθμες, 
καλά οργανωμένες κοινωνίες τα μελίσσια. Κάθε μελίσσι 
περιλαμβάνει περίπου 40.000 μέλισσες και 
διαφοροποιείται σε 3 κοινωνικές τάξεις: 
1.τις εργάτριες  
2.τους κηφήνες  
3.τη βασίλισσα 



Α.  ΕΡΓΑΤΡΙΑ 
 Είναι το μικρότερο σε μέγεθος άτομο του μελισσιού. 

Έχει κοντή κοιλιά, μακριά φτερά, μακριά προβοσκίδα 
και κεντρί. Έχει όργανα για να συλλέγει και να 
μεταφέρει νερό, νέκταρ και γύρη, και αδένες που 
μεταξύ άλλων παράγουν βασιλικό πολτό και κερί. Η 
εργάτρια είναι ατελές θηλυκό και έχει ατροφικό 
αναπαραγωγικό σύστημα. 



 Σε εποχές έντονης δραστηριότητας, άνοιξη και 
καλοκαίρι, ζει το πολύ 45 μέρες ενώ το χειμώνα μέχρι 
και 6 μήνες. Ουσιαστικά, κύρια αποστολή της είναι η 
ενασχόληση με όλες τις εργασίες του μελισσιού. 



Β. ΚΗΦΗΝΑΣ 

 Είναι το αρσενικό άτομο του μελισσιού. Έχει κοντή 
προβοσκίδα, μεγάλα μάτια, φαρδιά κοιλιά και θώρακα. 
Σε αντίθεση με την εργάτρια δεν έχει κεντρί, ούτε 
όργανα συλλογής τροφής και παραγωγής κεριού. 



 Το αναπαραγωγικό του σύστημα ωριμάζει 12 μέρες 
μετά τη γέννησή του και παράγει έως και 10.000.000 
σπερματοζωάρια. Κύρια αποστολή του είναι η 
γονιμοποίηση της βασίλισσας. Έτσι όταν το νέκταρ 
σπανίζει, οι εργάτριες απομακρύνουν τους κηφήνες 
από το μελίσσι και τους αφήνουν να πεθάνουν από την 
πείνα. Ζει το πολύ 2 μήνες. 

 



Γ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ 

 Eίναι το πιο μεγαλόσωμο άτομο του μελισσιού.  
Οι λαμπρότεροι χρωματισμοί και η μακρύτερη κοιλία την 
κάνουν να μοιάζει με σφήκα και να ξεχωρίζει εύκολα από 
τις πιο μικρόσωμες εργάτριες και τους μεγαλόσωμους 
κηφήνες.  



 Δεν έχει όργανα για συλλογή γύρης ούτε κηρογόνους 
αδένες για παραγωγή κεριού όπως η εργάτρια.           
Το κεντρί της το χρησιμοποιεί για να σκοτώσει τις 
αδελφές της βασίλισσες και σχεδόν ποτέ εναντίον του 
ανθρώπου. 



 Η βασίλισσα ζει 3-5 χρόνια και μένει διαρκώς μέσα 
στην κυψέλη.                                                                         
Πετά έξω απ’ αυτή μόνο δύο φορές στη ζωή της, μια 
για να γονιμοποιηθεί και μία για να σμηνουργήσει. Αν 
βρεθεί από άλλη αιτία έξω από την κυψέλη, δεν μπορεί 
να επιστρέψει σ’ αυτή. 



 Κάθε μελίσσι έχει μια μόνο βασίλισσα, που είναι το 
μοναδικό τέλειο θηλυκό άτομο του μελισσιού και μαζί η 
μητέρα όλου του πληθυσμού. Δε συλλέγει τροφή ούτε 
ασχολείται με άλλες εργασίες. Κύρια αποστολή της 
είναι η ωοτοκία και η διοίκηση του μελισσιού. 

 



 KΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΟΥΠΑ 
 ΚΑΣΑΝΔΡΑ ΣΙΜΟΝΑΙ 
 ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΤΖΙΦΑΚΗ 
 ΑΡΤΕΜΙΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗ 
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