Μέιηζζα: ηο ωθειηκόηερο είδος ηοσ δωηθού βαζηιείοσ γηα ηολ άλζρωπο.
Η εθκεηάιιεπζε ηεο κέιηζζαο από ηνλ άλζξσπν ρξνλνινγείηαη από ηελ πην πξώηκε αξραηόηεηα.
Σηνπο Αηγππηηαθνύο παπύξνπο πξηλ από 3500 ρξόληα αλαθέξεηαη ην κέιη σο ζεξαπεπηηθό κέζν. Σην
βηβιίν ηεο δσήο ησλ αξραίσλ Ιλδώλ αλαθέξεηαη όηη ε δσή παξαηείλεηαη όηαλ ζηελ θαζεκεξηλή
δίαηηα ππάξρεη ην γάια θαη ην κέιη. Τν λέθηαξ απνηεινύζε ηελ ηξνθή ησλ αζάλαησλ Οιύκπησλ
ζεώλ. Με κέιη αλαηξάθεθε ν Γίαο από ηε λύκθε Μέιηζζα. Ο παηέξαο ηεο ηαηξηθήο Ιππνθξάηεο ην
ζπληζηνύζε γηα ηε ζεξαπεία πνιιώλ αζζελεηώλ, ην ίδην θαη ν Αξηζηνηέιεο πνπ πίζηεπε όηη ην κέιη
παξαηείλεη ηε δσή. Οη Αηγύπηηνη πξνζέθεξαλ ζηνπο ζενύο ηνπο θεξύζξεο κε κέιη σο πνιύηηκν δώξν
αθνζίσζεο θαη εμεπκεληζκνύ. Η Κιενπάηξα, βαζίιηζζα ηεο Αηγύπηνπ, ρξεζηκνπνηνύζε ην κέιη γηα
ηελ πεξηπνίεζή ηεο.
Σηηο Μπθελατθέο θαη ζηηο Μηλστθέο πηλαθίδεο ζηα άιια πξντόληα βαζηθήο δηαηξνθήο αλαθέξεηαη
θαη ην κέιη (me-ri). Σηα θιαζηθά ρξόληα ην κέιη ήηαλ έλα από ηα ζπζηαηηθά ηνπ κπησηνύ (είδνο
ρπινύ). Τα όζπξηα επίζεο ηα έηξσγαλ θαηά θαλόλα κε ηε κνξθή ρπινύ πξνζζέηνληαο αλάκεζα ζηα
άιια θαη κέιη. Δπξύηαηα δηαδεδνκέλνη ήηαλ θαη νη πιαθνύληεο (γιπθίζκαηα κε πνιιά αξηύκαηα:
κέιη, μεξνύο θαξπνύο θαη κπξσδηθά). Ο Αξηζηαίνο είρε γίλεη αζάλαηνο, επεηδή ε Γε θαη νη Ώξεο,
ζηηο νπνίεο ηνλ είρε παξαδώζεη ν Απόιισλαο, ηνλ έηξεθαλ κε ακβξνζία. Σηελ πεξίνδν ηεο
Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο ην κέιη ήηαλ κέξνο ηεο δηαηξνθήο.
Μέιηζζα
• Η κέιηζζα είλαη έλα έληνκν ην νπνίν δεη πάληα κέζα ζε κηα νκάδα πνπ ιέγεηαη θνηλσλία.
• Κάζε θνηλσλία κειηζζώλ απνηειείηαη από κία βαζίιηζζα, κεξηθέο εθαηνληάδεο θεθήλεο θαη
ρηιηάδεο εξγάηξηεο. Οη ηξεηο απηέο θαηεγνξίεο δηαθέξνπλ πνιύ κεηαμύ ηνπο.
• Η βαζίιηζζα είλαη κεγαιύηεξε ζε κέγεζνο από ηηο εξγάηξηεο, θαη δεη πεξίπνπ 4 ρξόληα. Τξέθεηαη
απνθιεηζηηθά κε βαζηιηθό πνιηό.
• Οη θεθήλεο είλαη ηα αξζεληθά άηνκα ηεο θνηλσλίαο ησλ κειηζζώλ. Δίλαη ιίγν κηθξόηεξνη από ηε
βαζίιηζζα θαη δνπλ ην πνιύ γηα 3 κήλεο.
• Οη εξγάηξηεο είλαη νη πην κηθξέο κέιηζζεο ζε κέγεζνο αιιά έρνπλ πνιύ αλεπηπγκέλεο αηζζήζεηο.
Μηα εξγάηξηα κέιηζζα δεη από 40 εκέξεο έσο θαη 6 κήλεο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ.
• Η κέιηζζα θεκίδεηαη γηα ηνλ αμηνζαύκαζην ηξόπν δσήο ηεο, γηα ην κέιη θαη ηα άιια θπζηθά
πξντόληα πνπ πξνζθέξεη ζηνλ άλζξσπν. Ωζηόζν, ε κεγαιύηεξε ρξεζηκόηεηα ηεο κέιηζζαο είλαη ε
επηθνλίαζε ησλ θπηώλ κε ηελ νπνία ζπκβάιιεη ζηελ αλαπαξαγσγή θαη ζηελ πνηθηιόηεηα ηεο
ρισξίδαο, ζηνλ εκπινπηηζκό ηνπ εδάθνπο, ζηελ πξνζηαζία ηεο γεο από ηε δηάβξσζε θαη γεληθά
ζηε δηαηήξεζε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε.
Η δωή κέζα ζηελ θσψέιε
• Η βαζίιηζζα, νη θεθήλεο θαη νη εξγάηξηεο έρνπλ ην δηθό ηνπο μερσξηζηό ξόιν κέζα ζηελ θπςέιε.
• Η βαζίιηζζα γνληκνπνηείηαη κία θνξά ζηε δσή ηεο θαη γελλάεη πεξίπνπ 50.000-60.000 απγά ην
ρξόλν. Από απηά ηα απγά πξνθύπηνπλ λέεο εξγάηξηεο, θεθήλεο αιιά θαη λέεο βαζίιηζζεο. Δίλαη ε
κόλε πνπ γελλά αβγά, είλαη ινηπόλ ε κεηέξα όισλ ησλ κειηζζώλ ηεο θπςέιεο.

• Οη θεθήλεο γνληκνπνηνύλ ηε βαζίιηζζα θαη ζπκβάιινπλ ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο
κέζα ζηελ θπςέιε (πεξίπνπ 36° C).
• Οη λεόηεξεο εξγάηξηεο παξακέλνπλ κέζα ζηε θσιηά ηνπο. Παξάγνπλ ην θεξί γηα ηελ θαηαζθεπή
ησλ θεξήζξσλ, ηξέθνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηηο λύκθεο θαη ηε βαζίιηζζα. Οη κεγαιύηεξεο εξγάηξηεο,
πεηάλε από ινπινύδη ζε ινπινύδη θαη καδεύνπλ γύξε θαη λέθηαξ.
• Παξαηεξώληαο θαλείο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειηζζώλ κέζα ζηε θπςέιε, μαθληάδεηαη θαζώο
δηαπηζηώλεη όηη αλ θαη πξόθεηηαη γηα έληνκα, είλαη αμηνζαύκαζηνο ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δνπλ,
ζπκβηώλνπλ θαη επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο.
• Οη εξγάηξηεο κέιηζζεο ηαΐδνπλ ηε βαζίιηζζα θαη ηα λενγλά, αιιά ηαΐδνπλ θαη ε κία ηελ άιιε
(ηξνθάιιαμε). Κάζε κέιηζζα αλήθεη ζε ζπγθεθξηκέλε θπςέιε. Σηελ είζνδν θάζε θπςέιεο
ππάξρνπλ νη θύιαθεο-κέιηζζεο πνπ κπξίδνπλ θάζε κέιηζζα γηα λα βεβαησζνύλ όηη αλήθεη ζηε δηθή
ηνπο θνηλσλία. Δάλ όρη, δελ ηεο επηηξέπνπλ λα πεξάζεη κέζα θαη εάλ εθείλε επηκείλεη, ηε
ζαλαηώλνπλ.
• Δίλαη αμηνζαύκαζην ην όηη νη κέιηζζεο αληαιιάζνπλ κελύκαηα κεηαμύ ηνπο κε δηάθνξνπο
ηξόπνπο. Ο πην ζπλεζηζκέλνο θαη πεξίεξγνο ηξόπνο επηθνηλσλίαο είλαη ν μαθνπζηόο ρνξόο ηεο
κέιηζζαο. Μηα κέιηζζα αξρίδεη μαθληθά λα θνπλάεη πνιύ έληνλα ηα θηεξά ηεο, δίλνληαο ηελ
εληύπσζε όηη ρνξεύεη θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν ελεκεξώλεη ηηο ππόινηπεο γηα θάπνην κέξνο ζην
νπνίν κπνξνύλ λα βξνπλ ηξνθή. Δπηπξόζζεηα, νη κέιηζζεο επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο εθπέκπνληαο
ήρνπο θαη νζκέο (θεξεκόλεο). Ο αθξηβήο κεραληζκόο ηεο επηθνηλσλίαο ησλ κειηζζώλ κε
νπνηνλδήπνηε από ηνπο παξαπάλσ ηξόπνπο -απνηειεί κπζηήξην θαη αληηθείκελν επηζηεκνληθήο
έξεπλαο.
Τέινο, απηό πνπ πξνθαιεί ίζσο ηε κεγαιύηεξε εληύπσζε, είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη κέιηζζεο
ρηίδνπλ ηελ θεξήζξα. Μηα θεξήζξα απνηειείηαη από πνιπάξηζκα, εμάγσλα θειηά, ρηηζκέλα ην έλα
δίπια ζην άιιν. Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θαηαιήγνπλ ζην όηη κε ηε θαηαζθεπή εμάγσλσλ
θειηώλ, νη κέιηζζεο θάλνπλ νηθνλνκία ζε πξώηε ύιε, δειαδή ζε θεξί, εμνηθνλνκνύλ ρώξν ζηε
θπςέιε θαη ηαπηόρξνλα πεηπραίλνπλ ηνλ κεγαιύηεξν θαη ζπγρξόλσο αλζεθηηθόηεξν απνζεθεπηηθό
ρώξν γηα ην λέθηαξ θαη ηε γύξε πνπ κεηαθέξνπλ.

