
Μέλισσα 

 
Η μέλισσα είλαη έληνκν από ηελ ηάμε πκελόπηεξα, πνπ ζεσξείηαη από όια γεληθά ηα 

έληνκα ην πην ζπνπδαίν από νηθνλνκηθήο άπνςεο γηα ηνλ άλζξσπν. 

 Είδη 

Σην είδνο ηεο μέλισσας της μελιτουόροσ, όπσο επίζεκα ιέγεηαη ε κέιηζζα, ππάξρνπλ 

ηξεηο βαζηθέο νκάδεο, ε θάζε κηα από ηηο νπνίεο έρεη θαη κεξηθέο θπιέο. Η πξώηε 

νκάδα πεξηιακβάλεη ηηο κέιηζζεο ηεο αλαηνιηθήο Αζίαο κε εθπξόζσπν ηε κέιηζζα 

ηελ ηλδηθή. Η δεύηεξε νκάδα είλαη ε αθξηθαληθή θαη ε ηξίηε νκάδα είλαη ε 

επξσπατθή, πνπ πεξηιακβάλεη πάλσ από 10 θπιέο. Οη πην γλσζηέο δηεζλώο είλαη ε 

Ιηαιηθή (ligoustica) θαη ε Γηνπγθνζιαβηθή (Carnica), ελώ ζηελ Ειιάδα πην 

δηαδεδνκέλε ληόπηα θπιή είλαη ε (Cecropia) ε νπνία πήξε ην όλνκά ηεο από ηνλ 

νκώλπκν βαζηιηά ηεο Πεινπνλλήζνπ. 

Η θαζεκηά από ηηο παξαπάλσ νκάδεο έρεη κεξηθά βαζηθά δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά. 

Τα ηειεπηαία ρξόληα άξρηζε ε ζπζηεκαηηθή δηαζηαύξσζε ησλ κειηζζώλ γηα λα 

δεκηνπξγεζεί λένο ηύπνο πνπ ζα έρεη κέζν κέγεζνο, ζα είλαη ήζπρε θαη εξγαηηθή θαη 

ζα πνιιαπιαζηάδεηαη ζρεηηθά εύθνια ηελ άλνημε. 

Ιστορία 

 
 

Η ζπειαηνγξαθία ηεο Μπηθόξπ: ζπιινγή κειηνύ πξηλ από 15.000 ρξόληα 

Η κέιηζζα δεη ζηε Γε ην ιηγόηεξν 15 εθαηνκκύξηα ρξόληα θαη ζεσξείηαη από ηνπο πην 

παιηνύο θαηνίθνπο ηεο, πνπ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αθόκε θαη ζήκεξα. 
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Είλαη από ηα ειάρηζηα είδε ησλ εληόκσλ πνπ ν άλζξσπνο πξνζπάζεζε λα 

εθκεηαιιεπηεί, βιέπνληαο όηη ζα είρε θάπνην νηθνλνκηθό όθεινο. Η πξνζπάζεηα απηή 

ηνπ αλζξώπνπ λα εμεκεξώζεη ηε κέιηζζα δελ είλαη λέα. Υπάξρεη κηα ζπειαηνγξαθία 

ζηελ Μπηθόξπ ηεο Ιζπαλίαο, ειηθίαο ηνπιάρηζηνλ 15.000 ρξόλσλ, όπνπ εηθνλίδεηαη 

έλαο άλζξσπνο πνπ πξνζπαζεί λα πάξεη κέιη από κειίζζη. 

Ανατομία 

Τν ζώκα ησλ κειηζζώλ απνηειείηαη από ην θεθάιη, ην ζώξαθα θαη ηελ θνηιηά. Σην 

θεθάιη ησλ κειηζζώλ ππάξρνπλ δπν ζύλζεηα κάηηα ζηα πιάγηα θαη ηξία απιά ζην 

πάλσ κέξνο. Από ην ηκήκα πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα κάηηα, θπηξώλνπλ δπν 

θεξαίεο, πάλσ ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη δηάθνξα αηζζεηήξηα όξγαλα. Σην κπξνζηηλό 

ηκήκα ηνπ ζώξαθα θέξεη δύν δεύγε κεκβξαλσδώλ θηεξώλ. Η θνηιηά είλαη ρσξηζκέλε 

ζε δαθηπιίνπο, πνπ αλάκεζά ηνπο βξίζθνληαη νη θεξνγόλνη αδέλεο. Ο ηειεπηαίνο απ' 

ηνπο δαθηπιίνπο έρεη ην θεληξί. Τα αξζεληθά δελ δηαζέηνπλ νύηε θεξνγόλνπο αδέλεο, 

νύηε θεληξί. 

Κοινωνική οργάνωση 

Οη κέιηζζεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ εληόκσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζαθή 

ηεξάξρεζε θαη δνπλ ζε κεγάιεο νηθνγέλεηεο, κέζα ζε θπςέιεο. Σε θάζε νηθνγέλεηα 

ππάξρεη κηα "βαζίιηζζα", πνπ έρεη ζαλ κνλαδηθή απνζηνιή λα εμαζθαιίδεη ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκό ηεο νηθνγέλεηαο. Η νηθνγέλεηα έρεη αθόκε κεξηθνύο αξζεληθνύο, 

ηνπο θεθήλεο, πνπ πξννξίδνληαη λα γνληκνπνηήζνπλ κόλν κηα θνξά ηε βαζίιηζζα θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα πεζάλνπλ. Τέινο θάζε νηθνγέλεηα απνηειείηαη από κεξηθέο ρηιηάδεο 

ζειπθέο κέιηζζεο, πνπ είλαη ζηείξεο θαη ιέγνληαη "εξγάηξηεο". Οη εξγάηξηεο, πνπ 

απνηεινύλ θαη ην βαζηθό πιεζπζκό, έρνπλ πνιιέο θαη ζύλζεηεο απνζηνιέο, 

αξρίδνληαο από ηε δεκηνπξγία απνζεκάησλ ηξνθώλ, κέρξη ηε θύιαμε ηεο θπςέιεο 

θαη ηελ πεξηπνίεζε ησλ κηθξώλ. 

Η βαζίιηζζα, ν θεθήλαο θαη ε εξγάηξηα μερσξίδνπλ κε ηελ πξώηε καηηά κεηαμύ ηνπο. 

Η εξγάηξηα είλαη πην κηθξή θαη από ηνλ θεθήλα θαη από ηε βαζίιηζζα, θαη πην 

αδύλαηε. Η βαζίιηζζα έρεη κεγαιύηεξν κήθνο, ελώ ν θεθήλαο είλαη θνληόο, ρνληξόο 

θαη πην ζθνύξνο. Τόζν ν θεθήλαο όζν θαη ε βαζίιηζζα δελ έρνπλ θεληξί θαη 

δειεηήξην, ζε αληίζεζε κε ηηο εξγάηξηεο πνπ έρνπλ. Οη εξγάηξηεο θαη νη βαζίιηζζεο 

πξνέξρνληαη από γνληκνπνηεκέλα απγά. Αληίζεηα, νη θεθήλεο πξνέξρνληαη από απγά 

κε γνληκνπνηεκέλα. Έηζη, από ην ίδην απγό είλαη δπλαηό λα δεκηνπξγεζεί βαζίιηζζα 

ή εξγάηξηα. Η δηαθνξνπνίεζε είλαη απνηέιεζκα κηαο εηδηθήο δηαηξνθήο πνπ 

ιακβάλνπλ νη βαζίιηζζεο από ηε ζηηγκή πνπ ζα βγνπλ από ην απγό κέρξη πνπ λα 

κεηακνξθσζνύλ ζε ηέιεην έληνκν. Τξέθνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν από έλαλ πνιηό, 

ην ιεγόκελν βαζηιηθό πνιηό. Ο βαζηιηθόο πνιηόο είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα αδεληθό 

έθθξηκα ησλ εξγαηξηώλ ηνπ νπνίνπ ε αθξηβήο ζύλζεζε, κέρξη ζήκεξα, δελ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί. Με ην έθθξηκα απηό ηξέθνληαη θαη εξγάηξηεο, αιιά κόλν γηα έλα 

δηάζηεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο 48 ώξεο. Σηε ζπλέρεηα ηξέθνληαη κε κείγκα κειηνύ, 

γύξεο θιπ. Τν κείγκα απηό πεξηέρεη θάπνηα νπζία πνπ ηειηθά πξνθαιεί εθθπιηζκό 

ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ ησλ εξγαηξηώλ, ηα νπνία αηξνθνύλ θαη δελ αλαπηύζζνληαη 

γίλνληαη αηειή ζειπθά έληνκα δειαδή εξγάηξηεο κέιηζζεο.. νη θεθήλεο ηξέθνληαη θαη 

απηνί κε κείγκα βαζηθά κειηνύ θαη γύξεο. 
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Αναπαραγωγή 

 
 

Μέιηζζεο 

Η βαζίιηζζα γνληκνπνηείηαη κόλν κηα θνξά θάζε ρξόλν, ζηελ αξρή ηεο άλνημεο. Τόηε 

εγθαηαιείπεη ηε θσιηά θαη πεηά ζηνλ αέξα ζπλνδεπόκελε από κεξηθέο δεθάδεο 

θεθήλεο. Η "γακήιηα ηειεηή" θαη ην δεπγάξσκα γίλεηαη πάληα ζηνλ αέξα. Σην 

γακήιην απηό ηαμίδη ε βαζίιηζζα δελ ζπλνδεύεηαη από ηηο εξγάηξηεο θαη είλαη 

νπζηαζηηθά απξνζηάηεπηε. Αθξηβώο ην γεγνλόο απηό έρεη ηελ πην κεγάιε αμία ζηε 

θπζηθή επηινγή ησλ κειηζζώλ. Αλ ε βαζίιηζζα δελ είλαη ηθαλή λα απνθύγεη ηνπο 

ερζξνύο ηεο, ηόηε πξέπεη λα πεζάλεη, ρσξίο λ' αθήζεη απνγόλνπο. Τε ζέζε ηεο ζα 

πάξεη θάπνηα άιιε πνπ ζα απνδεηρηεί πην γεξή θαη πην ηθαλή. 

Μεηά ην δεπγάξσκα ε βαζίιηζζα επηζηξέθεη ζηελ θπςέιε. Οη θύιαθεο εξγάηξηεο 

επηηξέπνπλ ζηε βαζίιηζζα λα πεξάζεη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη γνληκνπνηεζεί, 

δηαθνξεηηθά δελ ηελ αθήλνπλ κέρξη πνπ λα γνληκνπνηεζεί. Δελ αθήλνπλ όκσο ηνπο 

θεθήλεο λα πεξάζνπλ. Μεηά ην γακήιην ηαμίδη, νη θεθήλεο είλαη θαηαδηθαζκέλνη ζε 

ζάλαην. 

Οη κέιηζζεο απνηεινύλ κέρξη ζήκεξα έλαλ άγλσζην θόζκν. Ελώ πξόθεηηαη γηα ηέιεηα 

νξγαλσκέλε θνηλσλία, δελ είλαη αθόκε γλσζηόο ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπλελλόεζεο. Τν όηη νη κέιηζζεο ζπλελλννύληαη κεηαμύ ηνπο είλαη πέξα από θάζε 

ακθηβνιία. Τν εξώηεκα πνπ εμαθνινπζεί λα παξακέλεη είλαη ην πώο γίλεηαη απηό. 

Μέρξη ζήκεξα έρεη ιπζεί ην κπζηήξην ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ηεο εηδνπνίεζεο όηη 

θάπνπ ππάξρεη γύξε ή λέθηαξ. Καη όρη κόλν απηό, αιιά θαη ηη είδνο θαη ζε πνηα 

πνζόηεηα. Έηζη αλ θάπνηα κέιηζζα βξεη λέθηαξ, δελ ζα εηδνπνηήζεη νιόθιεξν ην 

κειίζζη, αιιά όζεο είλαη αξθεηέο, γηα λα καδέςνπλ ην λέθηαξ. Ο πξνζαλαηνιηζκόο 

ηνπο γίλεηαη κε ηελ πόισζε ηνπ θσηόο. Όζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο, 

ππάξρεη έλα νιόθιεξν ζύζηεκα θηλήζεσλ, έλα είδνο "ρνξνύ", πνπ εθηειεί ε πξώηε 

κέιηζζα πνπ βξήθε ηελ πεγή ηεο ηξνθήο. Οη ππόινηπεο εξγάηξηεο παξαθνινπζνύλ ην 

ρνξό, ηνλ εξκελεύνπλ θαη πεηνύλ θαηεπζείαλ, ρσξίο λα ράζνπλ ην δξόκν ηνπο. 

Προϊόντα 

Οη κέιηζζεο εθηξέθνληαη γηα ην κέιη, πνπ ζεσξείηαη κηα από ηηο πην θαιέο ηξνθέο, γηα 

ην βαζηιηθό πνιηό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ δηεγεξηηθό θαη ζηελ παξαζθεπή 

θαιιπληηθώλ, γηα ην θεξί, πνπ πξηλ από κεξηθά ρξόληα είρε κεγάιε αμία, θαη γηα ην 

δειεηήξηό ηνπο πνπ πεξηέρεη νπζίεο, πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ θάξκαθν 

γηα ηνπο ξεπκαηηθνύο. Αθόκε πνιύ κεγάιε είλαη ε πξνζθνξά ησλ κειηζζώλ ζηελ 

επηθνλίαζε ησλ ινπινπδηώλ. Η νηθνλνκηθή ζεκαζία ηεο γνληκνπνίεζεο, ζηελ νπνία 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE
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ζπκβάιινπλ νη κέιηζζεο κεηαθέξνληαο γύξε από ινπινύδη ζε ινπινύδη, είλαη 

αλππνιόγηζηε. 

 

 


