
Η κοινωνία των µελισσών



Η κοινωνία των µελισσών αποτελείται από τη βασίλισσα, τις εργάτριες και τους 
κηφήνες. Ο ρόλος της βασίλισσας είναι να γεννά αυγά και παρά το όνοµά της 
ούτε διοικεί ούτε επιβάλλεται. Οι εργάτριες την ταΐζουν κατευθείαν στο στόµα. 
Οι εργάτριες κάνουν όλες τις δουλειές µέσα και έξω από την κυψέλη. 
Οι κηφήνες παράγουν θερµότητα και ζεσταίνουν το γόνο, αερίζουν την κυψέλη το 
καλοκαίρι κουνώντας τα φτερά τους. ∆ιαµοιράζουν το νέκταρ και γονιµοποιούν τη 
βασίλισσα. ∆εν είναι λοιπόν οι τεµπέληδες εραστές όπως συνήθως πιστεύουµε, 
αλλά ο ρόλος τους είναι σηµαντικός.



Η γλώσσα των µελισσών

Οι µέλισσες συνεννοούνται µεταξύ τους µε χορό, 
συχνά µε σπαρταριστό ρυθµό, ηχητικές εκποµπές και 
οσµές.οσµές.



Σχέσεις µελισσών από διαφορετικά 
µελίσσια

Οι µέλισσες δεν δέχονται ξένη µέλισσα ή βασίλισσα µέσα στην κυψέλη τους. Οι φύλακες που 
προστατεύουν την είσοδο την αντιλαµβάνονται αµέσως, την πλησιάζουν, την ψάχνουν µε τις 
κεραίες τους και την πετούν έξω από την κυψέλη ή την σκοτώνουν µε το κεντρί τους, αν επιµένει κεραίες τους και την πετούν έξω από την κυψέλη ή την σκοτώνουν µε το κεντρί τους, αν επιµένει 
να µπει. Εξαίρεση κάνουν για τους κηφήνες, που είναι καλοδεχούµενοι σε όποια κυψέλη κι αν 
µπουν, καθώς και για τις µέλισσες, που µε γεµάτο τον πρόβολο µε νέκταρ και τα πόδια από γύρη, 
µπαίνουν κάποτε κατά λάθος σε ξένη κυψέλη και γίνονται δεκτές φιλικά.



Κοινωνική οργάνωση
Οι µέλισσες ανήκουν στην κατηγορία των εντόµων που παρουσιάζουν σαφή ιεράρχηση 
και ζουν σε µεγάλες οικογένειες, µέσα σε κυψέλες. Σε κάθε οικογένεια υπάρχει µια 
"βασίλισσα", που έχει σαν µοναδική αποστολή να εξασφαλίζει τον πολλαπλασιασµό της 
οικογένειας. Η οικογένεια έχει ακόµη µερικούς αρσενικούς, τους κηφήνες, που οικογένειας. Η οικογένεια έχει ακόµη µερικούς αρσενικούς, τους κηφήνες, που 
προορίζονται να γονιµοποιήσουν µόνο µια φορά τη βασίλισσα και στη συνέχεια να 
πεθάνουν. Τέλος κάθε οικογένεια αποτελείται από µερικές χιλιάδες θηλυκές µέλισσες, 
που είναι στείρες και λέγονται "εργάτριες". Οι εργάτριες, που αποτελούν και το βασικό 
πληθυσµό, έχουν πολλές και σύνθετες αποστολές, αρχίζοντας από τη δηµιουργία 
αποθεµάτων τροφών, µέχρι τη φύλαξη της κυψέλης και την περιποίηση των µικρών.



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. Οι εργάτριες και οι βασίλισσες προέρχονται από 
γονιµοποιηµένα αυγά. Αντίθετα, οι κηφήνες προέρχονται από αυγά µη γονιµοποιηµένα αυγά. Αντίθετα, οι κηφήνες προέρχονται από αυγά µη 
γονιµοποιηµένα. Έτσι, από το ίδιο αβγό είναι δυνατό να δηµιουργηθεί 
βασίλισσα ή εργάτρια. Η διαφοροποίηση είναι αποτέλεσµα µιας ειδικής 
διατροφής που λαµβάνουν οι βασίλισσες από τη στιγµή που θα βγουν από το 
αβγό µέχρι που να µεταµορφωθούν σε τέλειο έντοµο. Τρέφονται αποκλειστικά 
και µόνο από έναν πολτό, το λεγόµενο βασιλικό πολτό. 



Ο βασιλικός πολτός είναι στην πραγµατικότητα αδενικό έκκριµα των εργατριών 
του οποίου η ακριβής σύνθεση, µέχρι σήµερα, δεν έχει προσδιοριστεί. Με το 
έκκριµα αυτό τρέφονται και εργάτριες, αλλά µόνο για ένα διάστηµα που δεν 
ξεπερνά τις 48 ώρες. Στη συνέχεια τρέφονται µε µείγµα µελιού, γύρης κλπ. Το 
µείγµα αυτό περιέχει κάποια ουσία που τελικά προκαλεί εκφυλισµό των 
γεννητικών οργάνων των εργατριών, τα οποία ατροφούν και δεν αναπτύσονται 
γίνονται ατελή θηλυκά έντοµα δηλαδή εργάτριες µέλισσες.. οι κηφήνες 
τρέφονται και αυτοί µε µείγµα βασικά µελιού και γύρης.τρέφονται και αυτοί µε µείγµα βασικά µελιού και γύρης.



ΤΕΛΟΣ


