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ΜΕΛΙΣΣΑ 

– Η μέλισσα είναι έντομο από την τάξη υμενόπτερα και θεωρείται 

το πιο σπουδαίο, από οικονομικής άποψης, έντομο για τον 

άνθρωπο. 

– Στο είδος της μελιτοφόρου, όπως ονομάζεται επίσημα η μέλισσα, 

υπάρχουν τρεις βασικές ομάδες, η κάθε μια από τις οποίες έχει 

και μερικές φυλές. 

– Η μέλισσα ζει στη γη τουλάχιστον 15 εκατομμύρια χρόνια και 

θεωρείται από τους παλαιότερους κατοίκους της. 

 



ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 

Το σώμα των μελισσών αποτελείται από το κεφάλι, το θώρακα 

και την κοιλιά. 



ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΕΛΙΣΣΑ 

– Η βασίλισσα μέλισσα είναι το πιο μεγαλόσωμο άτομο της 

κοινωνίας. 

– Μένει διαρκώς μέσα στην κυψέλη και βγαίνει μια ή δύο φορές σε 

όλη της τη ζωή.  

– Έιναι η μόνη θηλυκή μέλισσα σε κάθε σμήνος. 

–  Όταν είναι παρθένα, πετάει για πρώτη φορά έξω από την 

κυψέλη για να συναντήσει έναν κηφήνα (αρσενική μέλισσα). Η 

συνάντηση γίνεται μόνο μια φορά στη ζωή της.  

– Ζει περισσότεροαπό όλες τις άλλες μέλισσες.  

– Υπάρχει μόνο μια βασίλισσα. 



ΚΗΦΗΝΑΣ 

– Οι κηφήνες είναι τα αρσενικά 

άτομα ενός μελισσιού. 

– Δεν έχουν κεντρί. 

– Δεν παράγουν βασιλικό πολτό. 

– Ποτέ δεν συλλέγουν τροφή, ούτε 

παράγουν κερί, ούτε ταΐζουν το 

γόνο. 

– Αρχικά τρέφονται από τις 

εργάτριες και μετά μόνοι του με 

μέλι από τα κελιά. 



ΓΥΡΗ 

Η γύρη είναι τα αρσενικά αναπαραγωγικά κύτταρα των φυτών, τα 

οποία συλλέγουν οι μέλισσες για να τα μεταφέρουν στη φωλιά τους 

και να τα χρησιμοποιήσουν ως βασικό είδος διατροφής. 

 



ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΓΥΡΗΣ 

– Η γύρη είναι πλούσια σε πρωτεΐνη. 

– Δεν έχει σχέση με τη γύρη που προκαλεί τις ανοιξιάτικες 

αλλεργίες. 

– Μπορεί να δράσει ως αγωγή σε περίπτωση εποχικών 

αλεργιών, στην εποχική τριχόπτωση, καθώς επίσης δρα 

βοηθητικά σε πολλές παθήσεις. 



ΚΥΨΕΛΕΣ 

Κυψέλη είναι ένα φυσικό ή 

ανθρώπινο κατασκεύασμα, 

μέσα στο οποίο ζουν οι 

μέλισσες. Αποτελούνται 

εσωτερικά από ξύλινα πλαίσια 

με κηρήθρες, στις οποίες η 

βασίλισσα γεννάει τα αυγά της. 

Μέσα στις κυψέλες 

αποθηκεύονται θρεπτικές 

ουσίες, όπως μέλι και γύρη. 



ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΟΥ  

Οι μέλισσες μια κυψέλης πετάνε από λουλούδι σε λουλούδι και 

συλλέγουν γύρη και νέκταρ. επισκέπτονται ημερησίως πάνω 

από 3 χιλίαδες λουλούδια και δέντρα. Αποθηκεύουν την 

προμήθειά τους στα κελιά της κυψέλης και έπειτα 

επαναλαμβάνουν την ίδια διαδικασία. Σφραγίζουν τα κελιά με 

ένα πολύ λέπτο στρώμα κεριού.  



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Τα φυτά πρεπεί να έχουν υγρασία και να τα χτυπάει ήπιος νοτιάς 

χωρίς να ξεραίνει το νέκταρ τους. Η βροχή δεν ευνοεί τις συνθήκες 

παραγωγής μελιού. Η ζεστή θερμοκρασία σε συνδυασμό με την 

υψηλή υγρασία βοηθάει σημαντικά στην έκκριση νέκταρ. 



ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΜΕΛΙΟΥ 

– ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ 

Είναι μια κρεμώδης ουσία που 

εκκρίνεται από τους 

υποφαρυγγικούς αδένες των 

νεαρών εργατριών. Ονομάζεται 

βασιλικός πολτός επειδή οι 

προνύμφες που προορίζονται 

να γίνουν βασίλισσες, όπως και 

οι ενήλικες βασίλισσες, 

τρέφονται αποκλειστικά με αυτή 

την τροφή. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το χρώμα του έχει μεγάλη 

σημασία, γιατί αποτελεί δείκτη 

της φρεσκότητάς του. 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Βοηθά στην αντιμετώπιση 

ρευματικών αρθρίτιδων, την 

γενική διάθεση, την όρεξη για 

εργασία, ρυθμίζει την πίεση, τη 

λειτουργία όλων των αδένων 

κ.α. 



ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΜΕΛΙΟΥ 

–  ΠΡΟΠΟΛΗ 

Είναι μια ρητινώδης κολλητική ουσία που συλλέγουν οι μέλισσες από 

τους οφθαλμούς διαφόρων φυτών, κορμούς δέντρων, ρετσίνια κ.α. 

Την εμπλουτίζουν με κερί, γύρη, ένζυμα και άλλες ουσίες και τη 

χρησιμοποιούν για να στεγανωποιήσουν και να απολυμάνουν το 

εσωτερικό της κυψέλης. Το χρώμα της είναι σκούρο καφέ. 

 



ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΜΕΛΙΟΥ 

– ΚΕΡΙ 

Το κερί εκκρίνεται σε λέπια από τους κηρογόνους αδένες της μέλισσας που 

βρίσκονται στο θώρακά της και το πλάθει με τα πόδια και τις σιαγόνες 

χτίζοντας την κηρήθρα. 

 



ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΜΕΛΙΟΥ 

– ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 

ΜΕΛΙΣΣΑΣ 

Είναι ένα διαυγές υγρό με 

χαρακτηριστικό άρωμα και 

πικρή γεύση. Εντοπίζεται στο 

κεντρί των μελισσών και 

συμβάλει στην άμυνα και 

αντιμετώπιση των εχθρών τους. 

Χρησιμοποιείται για 

θεραπευτικούς σκοπούς.  



ΧΩΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΜΕΛΙΟΥ 
– Ελλάδα 

– Ισπανία 

– Γερμανία  

– Γαλλία 

– Ιταλία 

– Τουρκία 

– Αργεντινή 

– Κίνα 

– Αφρική  

– Ρουμανία  

– Ουκρανία  

– Πολωνία 

– Ουγγαρία  

– Ηνωμένο Βασίλειο 

– Κύπρος 

– Βέλγιο 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 


