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Μελισσοκομία ΜελισσολογίαVS



Δενδροκομία ΔενδρολογίαVS



Αμπελουργία ΑμπελολογίαVS



Καρδιοχειρουργική ΚαρδιολογίαVS



Οι αισθήσεις της μέλισσας



Η Γεύση

Μπορούν να διακρίνουν το γλυκό, το ξινό και λίγο 

το αλμυρό. Δεν διακρίνουν το πικρό.



Η Γεύση

Αισθητήρια οργανίδια:

 Στα στοματικά μόρια

 Στις κεραίες

 Στους ταρσούς των προσθίων ποδιών 



Η Ακοή

Αισθητήρια όργανα:

 Όργανο Johnston

(στον ποδίσκο της κεραίας)

 Χορδοτονικά όργανα 

(2 στο κεφάλι, κοντά στο σκάπο 

της κάθε κεραίας, 4 σε κάθε πόδι)



 Στις κεραίες βρίσκονται 

αισθητήρια όργανα 7 

τουλάχιστον τύπων (βοθρία, 

δισκία, πλάκες, τριχίδια 

διαφόρων τύπων)

 Διαφοροποίηση μεταξύ των 

ατόμων της κοινωνίας των 

μελισσών:

 Βασίλισσα        1.600 

οσφρητικές πλάκες

 Εργάτρια       3.000 

 Κηφήνας        περίπου 30.000



ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΗΧΩΝ

 Η μέλισσα παράγει ήχους με 

την κίνηση των μυών και των 

αρθρωτών μερών του 

σκελετού της

 Αντιλαμβάνεται τους ήχους 

σαν κραδασμούς του 

υποστρώματος με τα πόδια 

της και σαν μόρια κινούμενου 

αέρα με το όργανο Τζόνστον 

(ποδίσκος της κεραίας)



Η Όσφρηση

Πολύ ισχυρή

Υπάρχουν οι οσφραντικές πλάκες στα τελευταία 8 

άρθρα της κεραίας:

 1600/κεραία στη βασίλισσα

 3000/κεραία στην εργάτρια

 30.000/κεραία στον κηφήνα 



Η Όσφρηση

Είναι σημαντική για:

 την εύρεση λουλουδιών δηλ. τροφής

 αναγνώριση κυψέλης

 αναγνώριση - συνεννόηση ατόμων μελισσιού

 ανίχνευση φερομονών 



Η Όραση

Βλέπει θαμπά, αλλά «πιάνει» τις υπεριώδεις 
ακτινοβολίες

Τη χρησιμοποιούν για προσανατολισμό:

 Κατά τη συλλογή τροφής

 Κατά την επιστροφή στην κυψέλη



Όραση



ΟΦΘΑΛΜΟΙ

 Η μέλισσα έχει 2 ειδών οφθαλμούς, 
τους απλούς και στους σύνθετους

 Οι απλοί οφθαλμοί είναι τρείς και 
βρίσκονται στο πάνω μέρος του 
κεφαλιού

 Οι απλοί οφθαλμοί χρησιμεύουν 
στην αντίληψη της έντασης του 
φωτός

 Σύνθετοι οφθαλμοί         
βρίσκονται δεξιά και αριστερά του 
κεφαλιού



ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ

 Αποτελούνται από πολλά 

μικροσκοπικά ομματίδια

 Το κάθε ομματίδιο 

σχηματίζει μια ξεχωριστή 

εικόνα στο οπτικό νεύρο



Πως βλέπουν οι μέλισσες;

 Το κάθε ομματίδιο 

σχηματίζει και μια ξεχωριστή 

εικόνα στο οπτικό νεύρο

 Η εικόνα που βλέπει η 

μέλισσα είναι το άθροισμα 

των εικόνων των ομματιδίων

 Παρόμοια με ψηφιδωτό



Αριθμός ομματιδίων

Βασίλισσα

3.000-4.000 
Κηφήνας

7.000-8.600

Εργάτρια 
4.000-
6.900







Η μέλισσα αντιλαμβάνεται το 
επίπεδο του πολωμένου φωτός

 Μπορεί να 

αντιλαμβάνεται τη θέση 

του ήλιου και να 

προσανατολίζεται ακόμη 

και τις συννεφιασμένες 

ημέρες



Βλέπει περισσότερες κινήσεις/δευτ. από τον 
άνθρωπο

 Αυτό την βοηθάει στην 

πτήση



Η Αφή

Πολύ καλή

Αισθητήρια οργανίδια:

Αισθητήριες τρίχες αφής





Πτητικοί μύες

εγκέφαλος

πρόλοβος

Γνάθος

Νωτιαίο 

αγγείο

στόμαχος

Μαλπιγγειανοί 

σωλήνες

Προβοσκίδα

Ψήκτρα (βούρτσα)

Καλάθι γύρεως

Κεντρί

Έδρα

Παχύ έντεροΠρο-

στόμαχος

Κεραία

Κοιλιακή 

γαγγλιακή 

άλυσος





μηρός
κνήμη

Αποσμηκτική 
συσκευή

νύχια

αρόλειο

ταρσός











ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΛΟΥ

ΑΥΓΟ

ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΤΟ

ΚΗΦΗΝΑΣ
ΕΡΓΑΤΡΙΑΒΑΣΙΛΙΣΣΑ





Καθήκοντα

1 Οικιακή 20 συλλέκτρια 35

1-4 ημερών καθαρίστριες

4-8 ημερών παραγωγή βασιλικού πολτού – παραμάνες, τροφοί

8-12 ημερών τροφάλλαξη – ζέσταμα, αερισμός γόνου

12-18 ημερών κηροποιοί

18-20 ημερών αδένες δηλητηρίου - φρουροί



Κεντρί

Σάκος δηλητηρίου

Κοιλιά
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Ιατρική

Ιατρική Βιολογία


