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Οι μέλισσες είναι πολύ εντυπωσιακά και περίπλοκα πλάσματα. Η κατανόηση της βιολογίας 

και της συμπεριφοράς τους είναι το πρώτο βήμα προς μία ανανεώσιμη και παραγωγική 

διαχείριση της αποικίας σας. Στην ενότητα αυτή περιγράφονται λεπτομερώς όλα τα 

στάδια της ζωής των μελισσών, καθώς και οι συμπεριφορές τους σε ατομικό επίπεδο και 

σε επίπεδο αποικίας.

Ενότητα 2

Εισαγωγή



Στην Ενότητα 2 παρουσιάζονται οι φάσεις του κύκλου ζωής και οι συμπεριφορές των 

μελισσών. Πρόκειται για μία ενδελεχή επισκόπηση του κύκλου ζωής της μέλισσας. 

Επιπλέον, θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τις μέλισσες στις αποικίες σας. Τη βιολογία 

τους, τις συμπεριφορές τους και τις ανάγκες τους.

Ενότητα 2

Περιγραφή



Αντικείμενο 1 Ο Κύκλος της Αποικίας

Αντικείμενο 2 Αναπαραγωγή

Αντικείμενο 3 Συμπεριφορά μελισσών (χοροί, προσανατολισμός, 

επικοινωνία, κατανομή εργασιών)

Ενότητα 2

Κατάλογος Αντικειμένων



Αφού ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα:

• Θα γνωρίζετετα διάφορα στάδια τηςζωήςτηςμέλισσας.

• Θα αναγνωρίζετε τις διαφορές ανάμεσα στις εργάτριες,στις βασίλισσες καιστους

κηφήνες.

• Θα καταλαβαίνετε τα συστήματα αναπαραγωγής, επικοινωνίας, οργάνωσης και

κατανομήςεργασιών.

• Θα καταλαβαίνετεπώςλειτουργείηεπικονίαση.

Ενότητα 2

Μ αθησιακά Αποτελέσματα - Γνώσεις



Αφού ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα:

• Θα αντιλαμβάνεστε πώς αλλάζουν οισυμπεριφορές καιοιανάγκες των μελισσών σας

δια μέσω τουχρόνου,ούτωςώστενα προσαρμόζετετιςεργασίεςσαςανάλογα.

• Θα μπορείτε να παρέχετε στις μέλισσές σας ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο στις

ανάγκεςτους.

Ενότητα 2

Μ αθησιακά Αποτελέσματα – Δεξιότητες & Προσόντα



Αφού ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα:

• Θα μπορείτενα διακρίνετετα διάφορα είδη τωνμελισσών.

• Θα καταλαβαίνετεπώςαλλάζειηαποικία σαςμέσα στοέτος.

Αντικείμενο 1 Κύκλος Αποικίας

Μ αθησιακά Αποτελέσματα



Μ ια αποικία μελισσών αποτελείται από:

• 1 Βασίλισσα
• Μ έχρι 60.000Εργάτριες

• 300 με2.000 Κηφήνες

Αντικείμενο 1 Κύκλος Αποικίας



Η βασίλισσα είναι η γόνιμη μέλισσα της αποικίας και 

συνήθως η μητέρα όλων των μελισσών της κυψέλης.

Η βασίλισσα ζευγαρώνει με πολλούς κηφήνες και 

κάνει αβγά. Την άνοιξη, μια παραγωγική βασίλισσα 

μπορεί να κάνει μέχρι και 2.000 αβγά τη μέρα, όσο 

δηλαδή το ίδιο της το βάρος.

Η βασίλισσα τρέφεται αποκλειστικά με βασιλικό πολτό 

και ανατρέφεται σε ειδικά κατασκευασμένες 

κυψέλες, γνωστές ως κυψέλες της βασίλισσας.

Ζει για 3-4 χρόνια.

Αντικείμενο 1: Κύκλος Αποικίας

Η Βασίλισσα



Οι εργάτριες είναι οι μέλισσες που βλέπουμε οι περισσότεροι.

Οι εργάτριες είναι θηλυκές μέλισσες που δεν διαθέτουν την 

αναπαραγωγική ικανότητα της βασίλισσας. Ταΐζουν τις προνύμφες, τη 

βασίλισσας και τους κηφήνες. Φτιάχνουν κερί, χτίζουν κυψέλες, 

συλλέγουν γύρη, νέκταρ, νερό και πρόπολη, και μετατρέπουν το 

νέκταρ σε μέλι.

Οι εργάτριες είναι μικρότερες από τους κηφήνες και τη βασίλισσα. Στα 

πίσω πόδια τους διαθέτουν ειδικά καλαθάκια για να συλλέγουν τη 

γύρη και να τη μεταφέρουν πίσω στην κυψέλη.

Ζουν για 42 ημέρες περίπου.

Αντικείμενο 1: Κύκλος Αποικίας

Οι Εργάτριες



Οι κηφήνες είναι αρσενικές μέλισσες και σκοπός τους είναι 

να ζευγαρώνουν με τη βασίλισσα. Είναι μεγαλύτεροι, με 

μεγάλα μάτια και δυνατά φτερά.

Οι κηφήνες δεν δουλεύουν, δεν παράγουν μέλι και δεν 

έχουν κεντρί. Τέλη καλοκαιριού τούς διώχνουν από την 

κυψέλη, καθώς δεν είναι συμφέρον να τους κρατάνε, 

δεδομένου ότι έχουν πολλά στόματα να ταΐσουν και η 

τροφή σπανίζει.

Ζουν για 20-40 ημέρες.

Αντικείμενο 1: Κύκλος Αποικίας

Οι Κηφήνες



Η ζωή των μελισσών χωρίζεται σε 4 διακριτά στάδια: αβγό, προνύμφη, νύμφη και 

ενήλικη. Ο χρόνος ανάπτυξης από τη γέννηση του αβγού μέχρι την εκκόλαψη είναι: 24 

ημέρες για τους κηφήνες, 21 ημέρες για τις εργάτριες και 16 ημέρες για τις 

βασίλισσες.

Αντικείμενο 1: Κύκλος Αποικίας

Ο κύκλος της ζωής των μελισσών



Αντικείμενο 1: Κύκλος Αποικίας

Αβγό

Προνύμφη

Νύμφη

Ενήλικη



Ο πληθυσμός της αποικίας αλλάζει μέσα στο έτος, ανάλογα με τις εποχές και τις πηγές 

τροφής.

Ο αριθμός των εργατριών αλλάζει μέσα στον χρόνο. Τον χειμώνα πεθαίνουν 

καθημερινά και φτάνουν τον χαμηλότερο αριθμό τους τον Μ άρτιο. Την άνοιξη 

αρχίζουν να αυξάνονται ξανά.

Οι κηφήνες παράγονται την άνοιξη, οπότε οι πόροι αφθονούν, και διώχνονται πριν τον 

χειμώνα.

Αντικείμενο 1: Κύκλος Αποικίας

Πληθυσμός αποικίας μέσα στο έτος



• Τηνάνοιξη, οι πηγές τροφής αυξάνονται και ο πληθυσμός αυξάνεται επίσης, καθώς 

η βασίλισσα γεννά τα αβγά.

• Τοκαλοκαίρι, ο πληθυσμός φτάνει στο ζενίθ του. Προς τα τέλη του καλοκαιριού η 

βασίλισσα γεννά όλο και λιγότερα αβγά. Ταυτόχρονα, οι μέλισσες αποθηκεύουν μέλι, 

προετοιμαζόμενες για τον χειμώνα.

• Τοφθινόπωρο, οι εργάτριες διώχνουν τους κηφήνες. Η παραγωγή νέων μελισσών 

ελαττώνεται και αρχίζουν να σφραγίζουν τις ρωγμές της κυψέλης με πρόπολη.

• Τονχειμώνα, οι μέλισσες επιβιώνουν χάρη στο μέλι που έχουν αποθηκεύσει. Για να 

αντέξουν στο κρύο, σχηματίζουν ευδιάκριτα συμπλέγματα εντός της κυψέλης, ενώ 

παράλληλα πάλλουν τους μύες των φτερών τους για να παράγουν θερμότητα.

Αντικείμενο 1: Κύκλος Αποικίας



Οι μέλισσες του χειμώνα γεννιούνται το φθινόπωρο, όταν η 

γύρη στα λουλούδια ελαττώνεται. Τα σώματά τους διαφέρουν 

από αυτά των άλλων θηλυκών μελισσών και ζουν περισσότερο 

από τις μέλισσες του καλοκαιριού – γύρω στους έξι μήνες. 

Στόχος τους είναι να βοηθήσουν την αποικία να επιβιώσει 

στον χειμώνα. Καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες γύρης και 

μελιού, οπότε αποθηκεύουν στα σώματά τους γλυκογόνο, 

πρωτεΐνες και λίπος. Παράγουν, επίσης, μια πρωτεΐνη, την 

βιταλογενίνη, χάρη στην οποία αναπτύσσονται οι 

υποφαρυγγικοίαδένες τους την άνοιξη για να ταΐζουν τα 

αναπτυσσόμενα νεογνά.

Αντικείμενο 1: Κύκλος Αποικίας

Μ έλισσες του χειμώνα



Αντικείμενο 1: Ανάπτυξη Αποικίας

Σύνοψη

• Οιμέλισσεςχωρίζονταισε3 κατηγορίες: βασίλισσα,εργάτριεςκαικηφήνες.

• Κάθεκατηγορία έχειτα δικά της,ξεχωριστά χαρακτηριστικά.

• Η ζωή τηςμέλισσαςχωρίζεταισε4 διακριτέςφάσεις: αβγό,προνύμφη,νύμφη,ενήλικη.

• Ο πληθυσμόςτηςαποικίαςδιακυμαίνεταιμέσα στο έτος,ανάλογα μετιςεποχέςκαιτις

πηγέςτροφής.



Αντικείμενο 1 Κύκλος Αποικίας

Πηγές αναφοράς

Tony Harris’ notes (Spey Valley Bees)

(n.d.). Retrieved from https://www.honeymell.com/en/bees/25-reproduction-of-honey-bees

Bee-Health. (2019, August 20). Seasonality of Brood and Adult Populations (Basic Bee Biology for Beekeepers). Retrieved 
from https://bee-health.extension.org/seasonality-of-brood-and-adult-populations-basic-bee-biology-for-beekeepers/

Blackiston, H. (n.d.). Tracking the Life Cycle of a Honey Bee. Retrieved from https://www.dummies.com/home-
garden/hobby-farming/beekeeping/tracking-the-life-cycle-of-a-honey-bee/

Development, B. F. (n.d.). Bees for development: Honey bee drones. Retrieved from 
http://www.beesfordevelopment.org/categories/honey-bee-drones/

Museum, C. A. (n.d.). Queen Bee: Bees A Honey of an Idea. Retrieved from https://bees.techno-
science.ca/english/bees/life-in-a-hive/queen-bee.php

Worker bee. (2020, July 29). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Worker_bee



1. Βίντεο εκκόλαψης αβγών μελισσών: 

https://www.youtube.com/watch?v=f6mJ7e5YmnE&feature=emb_title
2. Βίντεο για τις 21 πρώτες μέρες στη ζωή μιας μέλισσας:

https://www.youtube.com/watch?v=yrZcBk6xKtU

Αντικείμενο 1: Κύκλος Αποικίας

Επιπλέον πόροι

https://www.youtube.com/watch?v=f6mJ7e5YmnE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=yrZcBk6xKtU


1. Ποια μέλισσα ζειπιοπολύ;
α. Η βασίλισσα
β. Οιεργάτριες
γ. Οικηφήνες

2. Η ζωήτηςμέλισσαςέχει3 διακριτέςφάσεις. Σωστόήλάθος;
α. Σωστό
β. Λάθος

Αντικείμενο 1: Κύκλος Αποικίας

Τεστ γνώσεων



3. Πώςλέγεταιηπρωτεΐνηπουπαράγουνοιμέλισσεςτουχειμώνα;
α. Καζεΐνη
β. Κολλαγόνο
γ. Βιτελογενίνη

4. Ο πληθυσμόςμιαςκυψέληςαλλάζειμέσα στοέτος.
α. Σωστό
β. Λάθος

Αντικείμενο 1: Κύκλος Αποικίας

Τεστ γνώσεων



Αντικείμενο 1: Κύκλος Αποικίας

Απαντήσεις τεστ γνώσεων

Ε1 α

Ε2 β

Ε3 γ

Ε4 α



Αφού ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα:

• Θα καταλαβαίνετεπώςαναπαράγονταιοιμέλισσες.

• Θα καταλαβαίνετεπώςγεννά τα αβγά τηςηβασίλισσα.

Αντικείμενο 2 Αναπαραγωγή

Μ αθησιακά Αποτελέσματα



❖ Οι μέλισσες ζευγαρώνουν εν πτήσει, αρκετά μακριά 

από τη φωλιά (90-120μ) και σε ύψος 10 με 40μ

από το έδαφος, σε προκαθορισμένες περιοχές που 

λέγονται «περιοχές συνάθροισης κηφήνων (ΠΣΚ)».

❖ Οι ΠΣΚ δεν αλλάζουν στα χρόνια, αλλά ο 

μηχανισμός προσανατολισμού που βοηθά τους 

κηφήνες και τις βασίλισσες να τις βρουν δεν είναι 

απόλυτα κατανοητός.

❖ Οι παρθένες βασίλισσες ζευγαρώνουν με περίπου 

15-20 κηφήνες, αλλά πρέπει να το κάνουν μέσα 

στις 4 πρώτες εβδομάδες της ζωής τους. Μ ετά δεν 

μπορούν να ζευγαρώσουν και τα αβγά τους είναι 

μη γονιμοποιημένα.

Αντικείμενο 2 Αναπαραγωγή



❖ Οι κηφήνες φτάνουν τη σεξουαλική ωριμότητα σε 

ηλικία 14 ημερών, οπότε και ξεκινούν τις τακτικές 

(3 την ημέρα) πτήσεις ζευγαρώματος, σε ζεστά 

απογεύματα, οι οποίες διαρκούν 25-30 λεπτά, 

μετά από τα οποία επιστρέφουν στη φωλιά για 

ανεφοδιασμό.

❖ Πριν βγουν απ’ τη φωλιά, περιποιούνται τα μάτια 

και τις κεραίες τους, τα οποία είναι σημαντικά 

εργαλεία για τον εντοπισμό μιας παρθένας 

βασίλισσας εν πτήσει.

❖ Οι κηφήνες πεθαίνουν μετά το ζευγάρωμα, οπότε 

αν δείτε κάποιους στην κυψέλη, σημαίνει ότι δεν 

έχουν ζευγαρώσει ακόμη.

Αντικείμενο 2 Αναπαραγωγή



❖ Η παρθένα βασίλισσα φτάνει σε ηλικία 

σεξουαλικής ενηλικίωσης σε 5-10 ημέρες, ενώ 

το χρονικό παράθυρο του ζευγαρώματος 

φτάνει τις 4 εβδομάδες. Μ ετά, δεν μπορούν 

να ζευγαρώσουν. 

❖ Ζευγαρώνουν με 15 – 20 κηφήνες σε 

διάστημα αρκετών ημερών.

❖ Συχνά τη βασίλισσα ακολουθεί σμήνος 

ζευγαρώματος.

❖ Οι εργάτριες εκλύουν φερομόνη Νασάνοφ για 

να υποδεχτούν τη βασίλισσα πίσω στην 

κυψέλη.

Αντικείμενο 2 Αναπαραγωγή



❖ Η σεξουαλική πράξη διαρκεί μόλις 5 δευτερόλεπτα 

περίπου. Η βασίλισσα φτάνει στην ΠΣΚ, ανοίγει τον 

θάλαμο του κεντριού της και οι κηφήνες έλκονται από 

τις φερομόνεςτης.

❖ Ο κηφήνας προσεγγίζει τη βασίλισσα από κάτω και πίσω, 

μαγκώνεται από πάνω της με έξι πόδια και εκτείνει τον 

φαλλό του στον ανοικτό κόλπο.

❖ Μ ε την εκρηκτική εκσπερμάτιση ο φαλλός σκίζεται, 

εκτοξεύοντας σπέρμα στον κόλπο και στον ωαγωγό. Ο 

φαλλός παραμένει εντός της βασίλισσας και ο κηφήνας 

πέφτει νεκρός.

❖ Ο κόλπος σφραγίζεται με «πώμα βλέννας». Αυτό είναι 

γνωστό ως «σήμα ζευγαρώματος».

Αντικείμενο 2 Αναπαραγωγή

Βιολογία της Μ έλισσας, Winston



❖ Ο φαλλός που έχει παραμείνει στη βασίλισσα 

εκλύει φερομόνεςκαι εκπέμπει υπεριώδες 

φως, προσελκύοντας κι άλλους κηφήνες, οι 

οποίοι αφαιρούν το σήμα ζευγαρώματος και 

ζευγαρώνουν με τη βασίλισσα.

❖ Η βασίλισσα μπορεί να ζευγαρώσει με 

αρκετούς κηφήνες σε μία πτήση.

❖ Επιστρέφει στην κυψέλη με το τελευταίο σήμα 

ζευγαρώματος, το οποίο αφαιρούν οι 

εργάτριες.

❖ Τις επόμενες 40 ώρες, το σπέρμα μεταφέρεται 

στη σπερματοθήκη η οποία μπορεί να 

αποθηκεύει 5 – 6 εκατομμύρια 

σπερματοζωάρια.

Αντικείμενο 2 Αναπαραγωγή

The Biology of the Honey Bee, Winston



Κατά την αναπαραγωγή, τα γεννητικά όργανα του 

κηφήνα αντιστρέφονται και εξέρχονται από το σώμα 

του. Ο κηφήνας καβαλά τη βασίλισσα, τοποθετεί τον 

φαλλό του μέσα της και εκσπερματίζει. Τμήμα του 

φαλλού του παραμένει στη βασίλισσα. Αυτό λέγεται 

«σημάδι ζευγαρώματος». Ο εναπομείνασας φαλλός 

εκλύει φερομόνεςκαι εκπέμπει υπεριώδη ακτινοβολία, 

τα οποία ελκύουν κι άλλους κηφήνες.

Ο επόμενος κηφήνας αφαιρεί τον φαλλό. Η βασίλισσα 

αποθηκεύει 5 – 6 εκατομμύρια σπερματοζωάρια στη 

σπερματοθήκη και χρησιμοποιεί μόνο λίγα κάθε φορά, 

ώστε να μπορεί να γονιμοποιεί τα αβγά για όλη της τη 

ζωή.

Αντικείμενο 2 Αναπαραγωγή



Την άνοιξη η βασίλισσα γεννά περισσότερα αβγά 

και ο πληθυσμός αυξάνεται. Οι κυψέλες έχουν 

καθαριστεί και είναι έτοιμες για την ανατροφή 

της νέας γενιάς.

Από τα γονιμοποιημένα αβγά βγαίνουν εργάτριες 

και από τα μη γονιμοποιημένα, κηφήνες.

Αντικείμενο 2 Αναπαραγωγή

Γέννηση αβγών



Τα αβγά έχουν 1 – 1,5 χιλιοστά μήκος, δηλαδή το μισό ενός κόκκου ρυζιού. Η 

γέννηση ενός αβγού διαρκεί λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Μ ια βασίλισσα μπορεί να 

γεννά μέχρι και 2.000 αβγά τη μέρα.

Το αβγό κολλά στην κυψέλη με βλέννα. Πρώτα σχηματίζονται το πεπτικό και το 

νευρικό σύστημα. Τρεις ημέρες μετά, εκκολάπτεται η προνύμφη. Οι εργάτριες 

ταΐζουν τις προνύμφες με τις εκκρίσεις των υποφαρυγγικώνκαι υπογναθίων

αδενώνπου βρίσκονται στο κεφάλι τους. Οι προνύμφες δεν είναι σχηματισμένες 

ακόμη. Δεν έχουν πόδια, μάτια, ούτε φτερά. Σταδιακά μεγαλώνουν και γίνονται 

εργάτριες, βασίλισσες ή κηφήνες.

Αντικείμενο 2 Αναπαραγωγή



Αντικείμενο 2 Αναπαραγωγή

Σύνοψη

• Οιπαρθένεςβασίλισσεςζευγαρώνουνμε15 - 20 κηφήνες,αλλά αν

δεντο κάνουνεντόςτωντεσσάρωνπρώτωνεβδομάδωντηςζωής

τους,μετά δενμπορούννα ζευγαρώσουνκαιμπορούννα γεννούν

μόνομη γονιμοποιημένα αβγά.

• Την άνοιξη η βασίλισσα γεννά περισσότερα αβγά. Έτσι ο

πληθυσμός αυξάνεται και μεγιστοποιείται στα μέσα του

καλοκαιριού.

• Οιεργάτριες βγαίνουν από γονιμοποιημένα αβγά καιοικηφήνες

απόμη γονιμοποιημένα.

• Μ ια βασίλισσα μπορείνα γεννά μέχρικαι2.000 αβγά σε μία

ημέρα.



Αντικείμενο 2 Αναπαραγωγή

Πηγές αναφοράς

Tony Harris’ notes (Spey Valley Bees)

(n.d.). Retrieved from https://www.honeymell.com/en/bees/25-reproduction-of-honey-bees
21, T. C., 3, T. F., 20, D. D., 19, O. M., 4, W. H., 29, R. A., . . . 13, H. D. (n.d.). How Honey Bees Reproduce. Retrieved from
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1. Βίντεο για την αναπαραγωγή των μελισσών: 

https://www.youtube.com/watch?v=wU8pMswhnVs
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Επιπλέον πόροι

https://www.youtube.com/watch?v=wU8pMswhnVs


1. Οιμέλισσεςζευγαρώνουνπάνω σεένα λουλούδικοντά στομελίσσι. Σωστόήλάθος;
α. Σωστό
β. Λάθος

2. Όλεςοιμέλισσεςείναιικανέςνα αναπαράγονται. Σωστόήλάθος;
α. Σωστό
β. Λάθος

Αντικείμενο 2 Αναπαραγωγή

Τεστ γνώσεων



3. Πόσα αβγά μπορείνα γεννά μια βασίλισσα σεμία ημέρα;
α. Μ έχρι500
β. Μ έχρι1.000
γ. Μ έχρι2.000

4. Η βασίλισσα ζευγαρώνειμόνομια φορά στηζωήτης. Σωστόήλάθος;
α. Σωστό
β. Λάθος
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Τεστ γνώσεων



Αντικείμενο 2 Αναπαραγωγή

Απαντήσεις τεστ γνώσεων

Ε1 β

Ε2 β

Ε3 γ

Ε4 α



Αφού ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα:

• Θα ξεχωρίζετετα διάφορα είδη χορώντωνμελισσών.

• Θα καταλαβαίνετεπώςεπικοινωνούνοιμέλισσες.

• Θα καταλαβαίνετεπώςπροσανατολίζονταιοιμέλισσες.

Αντικείμενο 3 Η Συμπεριφορά των μελισσών

Μ αθησιακά αποτελέσματα



Η συμπεριφορά των μελισσών διακρίνεται μέσω των καθημερινών τους 

δραστηριοτήτων εντός της αποικίας. Η κατανόηση της βιολογίας και της 

συμπεριφοράς των μελισσών είναι το πρώτο βήμα για τη βιώσιμη και αποτελεσματική 

διαχείρισή τους.

Οι μελισσοκόμοι πρέπει να γνωρίζουν τη βιολογία και τη συμπεριφορά των μελισσών, 

ούτως ώστε να καταλαβαίνουν τι οδηγεί στη σμηνουργία, τι στην εγκατάλειψη ή γιατί 

δεν αποικούνται ορισμένες κυψέλες. Ο όρος «συμπεριφορά των μελισσών» αφορά σε 

ό,τι κάνουν οι μέλισσες σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Αντικείμενο 3 Η συμπεριφορά των μελισσών



Οι μέλισσες διαθέτουν εκπληκτικό και αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας.

Επικοινωνούν μεταξύ τους για την εύρεση τροφής, την ανταλλαγή πληροφοριών, την 

προστασία της κυψέλης και την ολοκλήρωση καθημερινών εργασιών.

Ενδιαφέρον έχει το ότι όταν είναι μέσα στην κυψέλη επικοινωνούν σε συνθήκες 

απόλυτου σκότους. Δεν χρησιμοποιούν την αίσθηση της όρασης για να επικοινωνούν ή 

να προσανατολίζονται. Τα μέσα επικοινωνίας τους είναι τα εξής:

• αφή

• όσφρηση

• γεύση

• δονήσεις χορών

Αντικείμενο 3 Η συμπεριφορά των μελισσών

Επικοινωνία



Ένας από τους σκοπούς του χορού των μελισσών 

είναι να ενημερώνουν άλλες μέλισσες για πηγές 

τροφής, νερού ή και για καινούργιες φωλιές. Η 

μέλισσα πετά μέχρι την κυψέλη και χορεύει. Η γωνία 

του επιπέδου του χορού σε σχέση με την οροφή της 

κυψέλης δείχνει την κατεύθυνση και την απόσταση 

της επιθυμητής τοποθεσίας. Ο χορός αυτός 

ονομάζεται «μικτός» ή «χορός της παλλόμενης 

κοιλιάς».
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Χορός της παλλόμενης κοιλιάς



Μ ε τον χορό της παλλόμενης κοιλιάς, οι μέλισσες – τροφοσυλλέκτες

δείχνουν την τοποθεσία μιας καλής πηγής τροφής ή νερού σε απόσταση 

άνω των 100 μέτρων, ενώ οι ανιχνευτές δείχνουν έτσι πιθανές τοποθεσίες 

για το χτίσιμο νέας φωλιάς. Ο χορός που αφορά στην τροφή και στο νερό 

λαμβάνει χώρα σε ειδική «πίστα», κοντά στην είσοδο.

Αν μια μέλισσα έχει καλά νέα για την κυψέλη, αρχίζει αμέσως να χορεύει 

και οι υπόλοιπες που περίμεναν αυτά τα νέα συγκεντρώνονται γύρω της.

Η μέλισσα διαγράφει «οχτάρια», ενώ ανάμεσα σε κάθε λούπα «βαδίζει» σε 

ευθεία γραμμή, πεταρίζοντας σποραδικά τα φτερά της.

Μ έσα στο σκοτάδι της κυψέλης, οι μέλισσες δεν μπορούν να δουν τον 

χορό. Οπότε ακούνε τον ήχο από τις δονήσεις των φτερών!
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Χορός της παλλόμενης κοιλιάς



Τον χρησιμοποιούν:

❖ οι τροφοσυλλέκτριεςγια να δείξουν πού βρίσκονται καλά 

βοσκοτόπια σε απόσταση άνω των 100 μέτρων

❖ οι ανιχνεύτριεςγια να δείξουν πού βρίσκεται ένα καλό σημείο 

για το χτίσιμο νέας φωλιάς.

Αντικείμενο 3 Η συμπεριφορά των μελισσών

Χορός της παλλόμενης κοιλιάς
Κατεύθυνση 

πηγής τροφής

Παλμοί 

συχνότητας 

13hz



Η κατεύθυνσηυποδεικνύεται από τη γωνία του επιπέδου του 

χορού σε σχέση με τον ήλιο, ο οποίος βρίσκεται πάντα ΠΑΝΩ, όταν 

χορεύει η μέλισσα στην κυψέλη.

Η απόστασηυποδεικνύεται από τη διάρκεια για την οποία η 

μέλισσα διαγράφει ευθεία γραμμή. Π.χ. 1 δευτερόλεπτο 

αντιστοιχεί σε 1.000 μέτρα απόσταση.
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Χορός της παλλόμενης κοιλιάς



Η ποιότητα της τροφής, π.χ. η περιεκτικότητα των σακχάρων στο νέκταρ, 

υποδεικνύεται από τον αριθμό των κύκλων που θα διαγράψει η μέλισσα.

Η μέλισσα μοιράζει δωρεάν δείγματα νέκταρ σε όσες την ακολουθούν.

Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι η ένταση του χορού είναι ενδεικτική της ποιότητας 

(ΚαθηγητήςT.D. Seeley)
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Χορός της παλλόμενης κοιλιάς



Ένας άλλος τύπος χορού μελισσών είναι ο κυκλικός. 

Πρόκειται για τον δεύτερο χορό στρατολόγησης και τον 

χρησιμοποιείται ως εξής:

❖ Από τις τροφοσυλλέκτριες, για να υποδείξουν την τοποθεσία καλής 

πηγής τροφής σε απόσταση 15 μέτρων από τη φωλιά.

❖ Δίνει πληροφορίες σχετικά με την κατεύθυνση και την απόσταση 

από την πηγή τροφής.

❖ Η χορεύτρια δίνει δωρεάν δείγματα νέκταρ σε όσες την 

παρακολουθούν.
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Κυκλικός χορός



Πώς προσανατολίζονται οι μέλισσες:

❖ Οι μέλισσες προσανατολίζονται σε σχέση με τον ήλιο. Βλέπουν το υπεριώδες φως, 

οπότε εντοπίζουν τον ήλιο ακόμη και με νεφελώδη καιρό. Ακόμη κι αν είναι πολύ 

πυκνά τα σύννεφα, αν φαίνεται έστω λίγος καθαρός ουρανός, οι μέλισσες μπορούν 

να προσανατολίζονται χάρη στην πόλωση του φωτός.

❖ Οι μέλισσες διαθέτουν καλορυθμισμένοεσωτερικό ρολόι το οποίο προσαρμόζεται 

στην κίνηση του ήλιου και εκφράζεται μέσω των χορών τους. Αυτό το ρολόι είναι 

τόσο ακριβές, που οι μέλισσες μπορούν να υπολογίζουν ανά πάσα στιγμή τη θέση 

του ήλιου, καθώς αυτός διαγράφει την τροχιά του στον ουρανό, και να 

ενημερώνουν σχετικά τις υπόλοιπες υποδεικνύοντας τη θέση του χορεύοντας.

Αντικείμενο 3 Η συμπεριφορά των μελισσών

Προσανατολισμός



Δεν κάνουν όλες οι μέλισσες της κυψέλης την ίδια δουλειά. Η κατανομή εργασιών 

εξαρτάται από την ηλικία της μέλισσας, τις ανάγκες της αποικίας, την εποχή του 

χρόνου και την αδενική ανάπτυξη.

Οι νεαρές μέλισσες δουλεύουν στη φωλιά. Καθαρίζουν τα κελιά και την κυψέλη, 

ταΐζουν τις προνύμφες, φροντίζουν τη βασίλισσα, λαμβάνουν, αποθηκεύουν και 

αναλαμβάνουν την ωρίμανση του νέκταρ, και χτίζουν κηρήθρες.

Οι μέλισσες ηλικίας 18-21 ημερών φρουρούν την κυψέλη.

Οι μέλισσες ηλικίας άνω των 21 ημερών πετούν μακριά από την κυψέλη για να 

συλλέγουν νέκταρ.

Αντικείμενο 3 Η συμπεριφορά των μελισσών

Κατανομή εργασιών



Σε ηλικία 9-18 ημερών, τα 4 ζεύγη κηρογόνωναδένων είναι 

ενεργά, οπότε οι μέλισσες χτίζουν κηρήθρες. Καταναλώνουν 

μέλι και εκκρίνουν κερί σε θερμοκρασία 33 – 36οC.

Η κηρήθρα είναι μια αμφίπλευρη, εξαγωνική δομή από 

κελιά, στα οποία φιλοξενούνται οι προνύμφες. Εκεί 

αποθηκεύεται επίσης το μέλι και η γύρη.

Καθώς χτίζουν την κηρήθρα, οι μέλισσες χρησιμοποιούν τις 

κεραίες τους για να βεβαιώνονται ότι τα κελιά είναι 

ομοιογενή. Επίσης, οι εργάτριες μέλισσες νιώθουν τη 

βαρύτητα, οπότε μπορούν να χτίζουν παράλληλες 

κηρήθρες.
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Παραγωγή κεριού και Χτίσιμο 
κυψέλης



Αφού αναπτυχθεί το κεντρί τους, σε ηλικία 18 ημερών, οι 

εργάτριες αναλαμβάνουν τη φρούρηση της κυψέλης. 

Κάνουν περιπολίες σε συγκεκριμένη περιοχή, 

εντοπίζοντας εισβολείς μέσω της όσφρησης. Στην είσοδο 

λαμβάνουν απειλητική στάση, υψώνοντας τα μπροστινά 

τους πόδια, τεντώνοντας τις κεραίες τους προς τα 

εμπρός και ανοίγοντας τα φτερά τους.

Σε περίπτωση εισβολής, οι εργάτριες αρπάζουν τον 

εισβολέα από το πόδι ή το φτερό και τον τσιμπάνε. Αν 

τσιμπήσουν θηλαστικό, οι μέλισσες πεθαίνουν. Άλλα 

έντομα, όμως, μπορούν να τα τσιμπήσουν πολλές φορές.
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Φ ρούρηση
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Σύνοψη

• Οιτρόποιεπικοινωνίαςτωνμελισσώνποικίλλουν.

• Έναςτρόποςεπικοινωνίαςτωνμελισσώνείναιοχορός.

• Δενκάνουνόλεςοιμέλισσεςτηςκυψέληςτηνίδια δουλειά.

• Η κατανομή εργασιώνκαθορίζεταιενπολλοίςαπότηνηλικία τωνμελισσών.
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1. Βίντεο για τον χορό της παλλόμενης κοιλιάς: 

https://www.youtube.com/watch?v=bFDGPgXtK-U
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