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Μέρα 
των Πουλιών 2021

Μελισσοκοινωνία: 
Προστατεύουμε τη μέλισσα 
Σώζουμε τον πλανήτη

Πτυχίο Μελισσοκοινωνίας
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Συνέντευξη από μια μέλισσα!
Με ένα τόσο... bee-sy πρόγραμμα που έχει αυτό το συναρπαστικό 

έντομο, μόνο ευγνωμοσύνη μπορεί να αισθάνεται η Φανή που η κα 

Μέλισσα βρήκε χρόνο, για να μιλήσει για όλα εκείνα που την κρατάνε 

πλήρως απασχολημένη, όπως πού βρίσκεται η αποθήκη του μελιού και 

τι ακριβώς κάνουν οι μέλισσες-εργάτριες; Τι ήχο κλήσης έχει και γιατί η 

κυψέλη δεν είναι μόνο περιοχή της Αθήνας; 

Άκουσε τι μας είπε: https://bit.ly/3c5hCGC
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Ήξερες ότι:
• Για να αντιμετωπίσουν τις αντίξοες 

καιρικές συνθήκες και το πολύ κρύο του 

χειμώνα κάνουν μελισσόσφαιρα – η κίνηση 

του σώματός τους δημιουργεί μια ζεστασιά, 

κρατώντας τη βασίλισσα τους στο κέντρο 

αυτής της σφαίρας, δημιουργώντας μια 

θερμοκρασία περίπου 32ο C. 

Για τον καύσωνα κάνουν 

εξαερισμό με τα 

φτερά τους.

• Για ένα κιλό μέλι 

χρειάζονται 4 κιλά 

νέκταρ, δηλαδή 13.000 

μέλισσες να πετάξουν 

177.000 χιλιόμετρα και 

να επισκεφτούν 3 

– 4 εκατομμύρια 

λουλούδια 

(περίμετρος 

της γης είναι 

40000 

χλμ), για να 

ρουφήξουν 

το νέκταρ.

• Οι μέλισσες ζουν εδώ 

και 50 εκατομμύρια χρόνια πάνω στη 

Γη κι έχουν αναπτύξει αξιοθαύμαστες 

ικανότητες και τεχνικές, για να 

επιβιώσουν και να διαιωνίσουν το 

είδος τους.

• Οι μέλισσες 

μπορούν να 

αυξήσουν την αγροτική παραγωγή έως 4 

φορές. Για παράδειγμα, ένας πορτοκαλεώνας 

με την παρέμβαση της μέλισσας έχει 

έως 4 φορές μεγαλύτερη παραγωγή 

από έναν πορτοκαλεώνα χωρίς να έχει 

παρέμβει η μέλισσα.

• Οι μέλισσες χωρίζονται σε 

κατηγορίες και η καθεμία 

εκτελεί κάτι 

συγκεκριμένο 

μέσα στο μελίσσι. 

Υπάρχουν, για 

παράδειγμα, οι 

ανιχνευτές που 

ανιχνεύουν που 

υπάρχει γύρη και κάνουν 

χορό, για να δείξουν που είναι.

• Ο μελισσοκόμος τοποθετεί πάνω από κάθε 

μελίσσι διαφορετικό χρώμα για να μπορούν μετά οι 

μέλισσες να επιστρέψουν στο σωστό μελίσσι. Δεν 

μπορούν να δουν το κόκκινο. 3
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Ήξερες ότι:

Δώδεκα μέλισσες 

δουλεύουν όλη τη 

ζωή τους για να μαζέψουν 

ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι, 

κάνοντας κάπου 100.000 

διαδρομές από και προς 

τα λουλούδια.

Το καλοκαίρι οι μέλισσες 

ζουν έως 40 ημέρες.

Οι μέλισσες, κατά τη 

συλλογή της γύρης στα 

πόδια της, δημιουργούν δύο 

μπαλίτσες γύρης ίσο βάρος και 

ίδιο μέγεθος για πτητική 

ισορροπία.

Η ζάχαρη αποτελεί 

εφεύρεση του 19ου αιώνα, 

οπότε πριν χρησιμοποιούσαν 

παντού μέλι.

Τον χειμώνα 

ταΐζουν 

με ζάχαρη τις μέλισσες.

Οι μέλισσες 

χρησιμοποιούν 

αεροδιάδρομους για την 

είσοδο και έξοδό τους 

από την κυψέλη, ώστε 

να αποφεύγουν τις 

συγκρούσεις.

Οι μέλισσες είναι το μόνο 

έμβιο ον που δεν φέρει 

κανενός τύπου παθογένεια, 

μύκητα, ιό ή βακτήριο.
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Μάθε περισσότερα 
για τις μέλισσες!

Το μοναδικό 

μουσείο Μέλισσας 

βρίσκεται στη Ρόδο:

https://bit.ly/3uvfcYl

Στο Δήμο Θέρμης 

Θεσσαλονίκης λειτουργεί 

ένα πάρκο αφιερωμένο στη 

Μέλισσα:

https://bit.ly/3vBwioG

Ένα σύντομο ντοκιμαντέρ 

από την Apitec, για τον κύκλο 

ζωής της μέλισσας και την 

σπουδαιότητά της:

https://bit.ly/3p4bJi8
https://bit.ly/3uGS49q
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1η Ενότητα 
Κατηγορίες Μελισσών

Πηγές που θα εξερευνήσω:
«Γιατί εξαφανίζονται οι μέλισσες;»
Οι μέλισσες ευημερούν εδώ και 50 εκατομμύρια χρόνια. Γιατί λοιπόν, 

πριν επτά χρόνια, οι αποικίες τους άρχισαν να πεθαίνουν μαζικά; Η 

Μάρλα Σπίβακ αποκαλύπτει τέσσερις λόγους που αλληλεπιδρούν με 

τραγικές συνέπειες. Δεν είναι ένα απλό πρόβλημα, γιατί οι μέλισσες 

επικονιάζουν το ένα τρίτο των σπαρτών του κόσμου.

https://bit.ly/34yqSyI 

«Μοναχικές και Κοινωνικές Μέλισσες»
https://bit.ly/2S0boAV

«Βασίλισσα Μέλισσα, η μάνα του μελισσιού»
Αποσπάσματα προς «διερεύνηση»: Η βασίλισσα μέλισσα είναι η 

“μάνα” της κυψέλης…και ζει περισσότερο από όλα τα άλλα άτομα 

της κυψέλης. Αλλαγή βασίλισσας μπορεί να γίνει για διάφορους 

λόγους στην κυψέλη…ενώ ακολουθούν νέες βασίλισσες με 

τις επόμενες σμηνουργίες. https://bit.ly/3yOSuxs

«Η κοινωνία των μελισσών»
Την υποενότητα «Η βασίλισσα»

https://bit.ly/3yImYkK

Έπειτα δείτε το βίντεο: 
https://bit.ly/3uuC2PK



7

1η Ενότητα 
Κατηγορίες Μελισσών

Δραστηριότητες

7

Α. Είδες το 

πρώτο βίντεο; 

Κάνε πράξη 

αυτό που λέει 

στο τέλος!

https://bit.ly/3vFkZ
Mm

Β. H μέλισσα είναι 
κοινωνικό έντομο. Για αυτό 
ζει σε πολυάριθμες, καλά 
οργανωμένες κοινωνίες 
τα μελίσσια. Κάθε μελίσσι 
περιλαμβάνει μερικές 
χιλιάδες άτομα, 40.000 ή 
και περισσότερα στις αρχές 
του καλοκαιριού, τα οποία 
έχουν διαφοροποιηθεί σε 
τρεις τάξεις, τις εργάτριες 
που αποτελούν το 
σύνολο σχεδόν του πληθυσμού, τους κηφήνες και 
τη βασίλισσα. Πιο συγκεκριμένα, το μελίσσι ζει σε 
φωλιές που το προστατεύουν από τον αέρα και τη 
βροχή. Η φωλιά είναι ένας κοίλος χώρος με μικρή 
είσοδο όπως η κουφάλα ενός δέντρου, η κοιλότητα 
κάποιου βράχου ή κάποιου 
κτίσματος, όπου στο 
εσωτερικό της οι μέλισσες 
χτίζουν κηρήθρες. Για 
να καταλάβεις καλύτερα 
πώς είναι ένα μελίσσι 
δημιούργησε το δικό 
σου. Η φωτογραφία 
θα σε βοηθήσει. Η 
δεύτερη φωτογραφία 
θα σε βοηθήσει να 
κατασκευάσεις τη μέλισσα. 

Υλικά: χαρτί, κόλλα, ψαλίδι, μολύβι
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2η Ενότητα 
Προσφορά των Μελισσών

Πηγές που θα εξερευνήσω:
«Τα πολύτιμα προϊόντα της μέλισσας: Πώς φτιάχνονται;»
https://bit.ly/34x4Xbu

«Πώς μπορείς να βοηθήσεις τις μέλισσες;»
https://bit.ly/34wzkP3

«Μέλισσες και επικονίαση»
https://bit.ly/3fxRRAL
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2η Ενότητα 
Προσφορά των Μελισσών

Δραστηριότητες

Α. Εκεί που είχαν μπει σε σειρά τα πολύτιμα προϊόντα της μέλισσας, 

να σου μια μέλισσα πέρασε γρήγορα από πάνω τους και με ένα 

σβββουυυυννν τα ανακάτεψε και τα έριξε στη Γη!  Με τη φωλιά σου 

προσπαθήστε να μαζέψετε τις ταμπέλες και να τις βάλετε στη σωστή 

περιγραφή! 

Είναι κρεμώδης ουσία που παράγεται από τις μέλισσες ως 

τροφή για τη μελλοντική βασίλισσα. Εκκρίνεται από ειδικούς 

αδένες του φάρυγγα των εργατριών μελισσών και με αυτόν 

τρέφονται οι προνύμφες μελισσών, οι οποίες ως τέλεια έντομα θα γίνουν 

βασίλισσες. Οι προνύμφες, υπό την επίδραση του προϊόντος μεγαλώνουν 

σε βασίλισσες. Είναι πηγή πρωτεϊνών, αμινοξέων, λιπιδίων, βιταμινών 

και μεταλλικών στοιχείων, που όμως πρέπει να καταναλώνεται σε μικρές 

ποσότητες και με προσοχή. 

Είναι κολλώδης ουσία την οποία παράγουν οι μέλισσες, 

για να στεγανοποιούν και να απολυμαίνουν το εσωτερικό 

της κυψέλης όπου θα φιλοξενηθούν οι γόνοι των 

μελισσών και θα αποθηκευτεί το μέλι. Συλλέγεται από τους φλοιούς 

φυτών και οι μέλισσες την εμπλουτίζουν με κερί, γύρη, ένζυμα και 

ΠΡΟΠΟΛΗ ΜΕΛΙ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ

..............

..............
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2η Ενότητα 
Προσφορά των Μελισσών

Δραστηριότητες

άλλες ουσίες. Οι θεραπευτικές ιδιότητες του προϊόντος ήταν γνωστές 

από την αρχαιότητα, καθώς είχαν διαπιστώσει την αντιφλεγμονώδη 

δράση του.  

Οι μέλισσες απομυζούν το νέκταρ από τα λουλούδια 

και να το αποθηκεύουν σε ένα όργανο που μοιάζει με 

στομάχι. Όταν η μέλισσα επιστρέφει στο μελίσσι της, μια 

άλλη μέλισσα παίρνει το νέκταρ και το ρίχνει στα κελιά, βοηθώντας 

το νερό να εξατμιστεί. Επίσης, προσθέτει και ένα ένζυμο (ιμβερτάση) 

το οποίο βοηθά στο να σπάσουν τα μόρια ζάχαρης. Μόλις το μείγμα 

γίνεται παχύρευστο (έχει φύγει η περισσότερη υγρασία) σφραγίζεται 

με ένα καπάκι από κερί.

Χρησιμοποιείται κατά το τσίμπημα της μέλισσας και 

αποτελείται από ένα πολύπλοκο μίγμα πρωτεϊνών. 

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να έχει 

θεραπευτικά οφέλη στον άνθρωπο.

..............

..............
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2η Ενότητα 
Προσφορά των Μελισσών

Δραστηριότητες

B. Φτιάξε με τη 

φωλιά σου μια ζωγραφιά ή ένα 

κολάζ στο οποίο θα αναπαρίσταται μια 

από τις προσφορές της μέλισσας, βάσει 

των όσων εξερευνήσατε! Στη συνέχεια, 

παρουσιάστε το στον Κύκλο Κουβέντας και 

κρεμάστε το στη φωλιά σας.

Γ. Μίλησε στην 

οικογένειά σου για την 

επικονίαση. Γνωρίζεις στο κοντινό σου 

περιβάλλον κάποιον που να ασχολείται 

με την καλλιέργεια της γης; Ρώτησέ τον για 

τα οφέλη της επικονίασης στις δικές του 

καλλιέργειες, σημείωσε τις απαντήσεις 

σε ένα χαρτί και μοιράσου τες με το 

Σμήνος.
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3η Ενότητα 
Κοινωνία και Οργάνωση Μελισσών

Πηγές που θα εξερευνήσω:
«Η μέλισσα έχει πανομοιότυπη 
κοινωνική συμπεριφορά με τον άνθρωπο!»
https://bit.ly/2R6zRnL

«Μοναχικές και Κοινωνικές 
Μέλισσες»
https://bit.ly/2S0boAV

«Η κοινωνία 
των μελισσών»
https://bit.ly/2ToOkfv

«Η κοινωνία των 
μελισσών»
https://bit.ly/3uBxU08

«Ο ρόλος του κηφήνα»
https://bit.ly/2RUTtvq

«Εργάτρια Μέλισσα – το έργο 
και οι ημέρες της»
https://bit.ly/2SFvAbx

«Η βασίλισσα μέλισσα»
https://bit.ly/3wHfOeQ
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3η Ενότητα 
Κοινωνία και Οργάνωση Μελισσών

Δραστηριότητες

13

Α. Άραγε, πόσες ομοιότητες 

έχει η ανθρώπινη κοινωνία 

με αυτή των μελισσών; 

Σε ποια σημεία παρατηρείται 

η μεγαλύτερη διαφορά; Β. Εφάρμοσε με τη φωλιά 

σου, την παρέα σου ή την 

οικογένειά σου μια πρακτική των 

μελισσών που έμαθες. Στην αρχή 

τηρήστε το για μια εβδομάδα και στο 

τέλος αυτής σχολιάστε τι πήγε 

καλά και τι όχι. 
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4η Ενότητα 
Επικοινωνία Μελισσών 

Πηγές που θα εξερευνήσω:
Γνώρισε την κυψέλη των μελισσών εδώ: https://bit.

ly/3gc4Mrx

Μάθε περισσότερα για τις μέλισσες και 
την επικοινωνία τους μέσα από τον 
χορό εδώ: 

https://bit.ly/3uzNHgi

Τα είδη χορού των μελισσών μπορείς να τα 
βρεις εδώ: https://bit.ly/3uGUc0U

Αξιοθαύμαστο είναι πως αυτή η επικοινωνία γίνεται στο σκοτεινό 

εσωτερικό μιας κυψέλης όπου δεν υπάρχει ίχνος φωτός. Αυτό δε 

σημαίνει πως η μέλισσα δεν βλέπει. Απλά δε χρησιμοποιεί την όραση 

για να επικοινωνήσει.

Η τέλεια αίσθηση της βαρύτητας και ο συντονισμός όλων των 

αισθήσεων, που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης 

του στόχου-τροφής, δεν παρατηρούνται σε άλλα ζώα.  

Οι μέλισσες επικοινωνούν μεταξύ τους μ’ έναν πολύ παράξενο τρόπο. 

Με αυτόν που ονομάζουμε «χορό της μέλισσας». Χρησιμοποιούν αυτή 

τον τρόπο για να ειδοποιήσουν πού βρήκαν πολλούς κόκκους γύρης, 
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4η Ενότητα 
Επικοινωνία Μελισσών 

πού μπορούν να στήσουν κυψέλη. Μόλις οι άλλες μέλισσες δεχθούν τα 

σήματα ενεργούν ανάλογα.

 

Όταν μια εργάτρια ανακαλύψει μέρος όπου υπάρχει άφθονη τροφή, 

ειδοποιεί και τις άλλες με τρόπο που είναι μοναδικός στον κόσμο των 

ζώων. Ο τρόπος αυτός επικοινωνίας είναι ένα πολύπλοκο σύστημα 

σχημάτων που δίνει ακριβείς πληροφορίες ανάμεσα στις μέλισσες που 

δεν εργάζονται όλες ταυτόχρονα. Υπάρχουν πολλές που τριγυρνούν 

άσκοπα και δραστηριοποιούνται μόνο όταν μια μέλισσα βγαίνει 

για αναζήτηση τροφής και τις καλεί να τη βοηθήσουν. Η μέλισσα-

ανιχνευτής επιστρέφει στην κυψέλη και με χορευτικές φιγούρες 

πληροφορεί τις υπόλοιπες μέλισσες για την απόσταση και την 

κατεύθυνση της τροφής.
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4η Ενότητα 
Επικοινωνία Μελισσών

Δραστηριότητες

16

Α. Τι έμαθες 

για τον χορό των 

μελισσών; Έλεγξε τις 

γνώσεις σου εδώ:

https://bit.ly/2RW3Uis

Δ. Αναπαράστησε τους δύο παρακάτω χορούς με τη φωλιά 
σου. Χρησιμοποιήστε ό,τι πιστεύετε θα σας βοηθήσει, ώστε  
να το παρουσιάσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

• Κυκλικός χορός: εξηγεί στις μέλισσες πως πρέπει να 
ψάξουν σε κοντινή απόσταση ως 100 μέτρων από την 
κυψέλη. Η μέλισσα χαράζει κύκλους γυρίζοντας δυο 
ή τρεις φορές προς τα αριστερά, μετά προς τα δεξιά. 
Οι άλλες μέλισσες αντιλαμβάνονται με το άρωμα της 
μέλισσας που επέστρεψε τι έχει βρει, με αποτέλεσμα 
να γνωρίζουν τι να 
αναζητήσουν. Αν η 
μέλισσα χορεύει ζωηρά, 
σημαίνει ότι είναι 
διαθέσιμη πολλή τροφή.  

• Χορός σε οχτάρια: Όταν 
η μέλισσα βρίσκει άνθη 
με τροφή σε απόσταση 
μεγαλύτερη από 100 
μέτρα αντί να κάνει 
κύκλους, χορεύει με την 
ουρά της. Σχηματίζει 
ένα οκτώ πάνω στην 
κερήθρα , ενώνοντας δύο κύκλους με μια ευθεία γραμμή, 
ενώ ταυτόχρονα κουνά το υπογάστριο ή την κοιλιά της. 
Η ευθεία γραμμή δείχνει την κατεύθυνση που πρέπει 
να πάρουν και ο αριθμός των κύκλων αντιστοιχεί στην 
απόσταση. Όσο γρηγορότερος είναι ο ρυθμός, τόσο πιο 
κοντά είναι ο στόχος. Αντίθετα, όσο πιο αργός, τόσο πιο 
μακριά βρίσκεται η τροφή από την κυψέλη.

B. Βρες τα ζευγάρια 

των μελισσών:

https://bit.ly/2RPn1ec

Γ. Βρες τα 

μελισσωστά:

https://bit.ly/3yR5G5a
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4η Ενότητα 
Επικοινωνία Μελισσών

Δραστηριότητες

17

• γίνεται όταν κάποια μέλισσα αδιαθετήσει, τότε 

οι υπόλοιπες τραβούν τα πόδια της, αγγίζουν τα 

φτερά της και τρέχουν επάνω της προσπαθώντας 

να κάνουν καλά την άρρωστη μέλισσα.

• γίνεται όταν μια εργάτρια μέλισσα καθαρίζει 

με τα σαγόνια της μια άλλη εργάτρια ενώ αυτή 

ταυτόχρονα δονείται.

• που τον χορεύουν οι μέλισσες ακουμπώντας τα 

πόδια τους η μία πάνω στην άλλη και κουνιούνται, 

δηλώνοντας ότι «όλα πάνε καλά» στο μελίσσι, 

ειδικά μετά από μία καλή συγκομιδή.

• γίνεται από τις νεαρές μέλισσες οι οποίες 

καθαρίζουν την κυψέλη από άχρηστα σωματίδια.

Ο «χορός της 
καθαριότητας»

Ο «χορός της χαράς»

Ο «χορός καθαρισμού 
της εργάτριας»

Ο «χορός μασάζ»

Ε. Αντιστοίχισε τα παρακάτω:

Έχουν παρατηρηθεί και άλλοι «χοροί» μέσα στην κυψέλη χωρίς 

όμως να έχουν αποκωδικοποιηθεί και να έχουν γίνει κατανοητοί 

από τους επιστήμονες.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό ανάμεσα στις χορεύτριες-μέλισσες είναι 

ο έντονος ανταγωνισμός που δημιουργείται μεταξύ τους, για το 

ποια θα είναι η καλύτερη «χορεύτρια» και θα προσελκύσει όσο το 

δυνατό περισσότερες συλλέκτριες μέλισσες να την ακολουθήσουν 

στο δρόμο της γεύσης!
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5η Ενότητα 
Κίνδυνοι που διατρέχουν οι μέλισσες 

Πηγές που θα εξερευνήσω:
«Η μέλισσα ανακηρύχθηκε 
το πιο σημαντικό έμβιο στον πλανήτη» 
https://bit.ly/3fzTpu2

«10 συμβουλές για να βοηθήσουμε τις μέλισσες»
https://bit.ly/3fUuQHi

«Παράγοντες που απειλούν τις μέλισσες»
https://bit.ly/3fTKcMh

«Ξενοδοχείο Μελισσών»
https://bit.ly/3c6NnPz

Οι μέλισσες κινδυνεύουν από την η αποψίλωση των δασών, την 

έλλειψη ασφαλών χώρων για φωλιές, την έλλειψη λουλουδιών, και 

τις αλλαγές στο έδαφος, την απώλεια βιοτόπων, τον ανταγωνισμός για 

τροφή, την κλιματική αλλαγή, την μόλυνση του περιβάλλοντος. Επίσης, 

τα κύματα που παράγονται λόγω της τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας 

αποπροσανατολίζουν τις μέλισσες. Με την παρουσία των κυμάτων 

οι μέλισσες παράγουν ένα θόρυβο δέκα φορές μεγαλύτερο από τον 

κανονικό, συμπεριφορά που δεν μένει απαρατήρητη από τις άλλες 

μέλισσες, είναι σαν σειρήνα κινδύνου ότι πρέπει να εγκαταλείψουν την 

κυψέλη τους.

Τέλος, η ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων οδηγεί στη δηλητηρίαση 
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5η Ενότητα 
Κίνδυνοι που διατρέχουν οι μέλισσες  

των μελισσών. Αν ο αριθμός των νεκρών μελισσών είναι πάνω από 

100, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι το μελίσσι έχει δηλητηριαστεί. Ένα 

δηλητηριασμένο μελίσσι είναι επιθετικό οι μέλισσες του είναι νωθρές 

και αποσυντονισμένες, 

Οι προσβεβλημένες μέλισσες έχουν έντονους σπασμούς στην κοιλιά, 

χάνουν τον προσανατολισμό τους, παραλύουν κ.ά., ανάλογα με το 

είδος του παρασιτοκτόνου που τις δηλητηρίασε. Η δηλητηρίαση μπορεί 

να προήλθε είτε επειδή η μέλισσα βόσκησε σε ψεκασμένα άνθη είτε 

γιατί έπεσε σε σύννεφο ψεκασμού, είτε γιατί ήπιε δηλητηριασμένο 

νερό. 

Το εντυπωσιακό είναι ότι, όσες μέλισσες δεν πεθάνουν μακριά από 

την κυψέλη και κατορθώσουν να φτάσουν ζωντανές σε αυτή, λόγω 

της ιδιαίτερης οσμής του εντομοκτόνου, συχνά απωθούνται από τις 

μέλισσες-φρουρούς της αποικίας (γι’ αυτό και σπάνια βρίσκουμε 

δηλητηριασμένο μέλι).
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5η Ενότητα 
Κίνδυνοι που διατρέχουν οι μέλισσες

Δραστηριότητες

20

Β. Ενημέρωσε την οικογένεια, 

τους φίλους σου και τους 

συμμαθητές σου για τους 

κινδύνους που διατρέχει η 

κοινότητα των μελισσών τα 

τελευταία χρόνια. 

Συμφωνήστε ποιες ενέργειες 

μπορείτε να κάνετε και 

εφαρμόστε τες στην 

καθημερινότητά σας.

Α. Γνώρισες το ξενοδοχείο 

μελισσών; Τι ξεχωριστό έχει; 

Δημιούργησε με τη φωλιά σου, 

ένα ξενοδοχείο μελισσών για 

την περιοχή σας.
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Ήρθε η στιγμή να 

μοιραστείτε όσα 

μάθατε για τις 

μέλισσες! 

Ήρθε η στιγμή 

Πουλιά, να 

μεταδώσετε 

την ανάγκη για 

την προστασία 

του πληθυσμού 

των μελισσών στους 

γύρω σας! Είστε έτοιμοι;

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι σε ένα ολιγόλεπτο βίντεο 

να παρουσιάσετε τις πιο σημαντικές πτυχές της προσφοράς 

και των κινδύνων που διατρέχουν οι μέλισσες. Στο τέλος 

του βίντεο προτείνετε λύσεις, που όλοι μπορούν να 

εφαρμόσουν στο σπίτι και στη γειτονιά τους. 

Στη δραστηριότητα αυτή συμμετέχει όλο το Σμήνος και αφού 

ολοκληρωθεί το στέλνετε στη Σοφή Κουκουβάγια, για να 

μεταφέρει το μήνυμα σας σε κάθε σπίτι και σε κάθε δάσος! 
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Πτυχίο 
Μελισσοκοινωνίας

Τώρα που με την ομάδα σου διαδώσατε το μήνυμα της προστασίας των 

μελισσών, είναι η στιγμή να εφαρμόσεις τις παρακάτω δραστηριότητες και να 

αποκτήσεις το πτυχίο της μελισσοκοινωνίας. Μετά από αυτό θα είσαι σίγουρα 

εκπρόσωπος της προσπάθειας που γίνεται για την αποφυγή της εξαφάνισής τους.

Δραστηριότητες 

1. Εντόπισε τις ομοιότητες και τις διαφορές στον τρόπο οργάνωσης 

των Πουλιών σε μια Φωλιά και των μελισσών στη δική τους κοινωνία. 

Παρουσίασε με δημιουργικό τρόπο πως θα ήταν η ζωή στο Σμήνος ή/και στη 

Φωλιά, εάν ίσχυαν οι κανόνες μιας κυψέλης.

2. Ποια φυτά είναι κατάλληλα, για να προσελκύσουν τι μέλισσες; Δημιούργησε 

και φρόντισε ένα δικό σου παρτέρι, κράτησε ημερολόγιο με την εξέλιξη των 

φυτών σας. Παρατήρησες κάποια αλλαγή; Ήρθε κάποιος επισκέπτης; 

3. Φαντάσου έναν κόσμο χωρίς μέλισσες. Αποτύπωσε με έναν δικό σου 

τρόπο την εικόνα με και χωρίς αυτές.

4. Βρες και παρουσίασε παραδείγματα αποτελεσματικής επικοινωνίας, είτε 

ανθρώπων είτε ζώων- εντόμων. 

5. Αν είχες την ευκαιρία να γίνεις για μια μέρα μέλισσα ποια θα ήθελες να 

είσαι και γιατί; Ζωγράφισε και παρουσίασέ την στον κύκλο κουβέντας.

6. Φτιάξε έναν κατάλογο με τα πράγματα που πρέπει να προσέχουν 

οι άνθρωποι, για να είναι το περιβάλλον κατάλληλο για τις μέλισσες. 

Παρουσίασέ το στον Κύκλο Κουβέντας. 
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Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210-3236548, 210-3235794
Φαξ: 210-3235526

www.seo.gr - seo@seo.gr
Κλάδος Πουλιών
kladospoulion@seo.gr

Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση: fine view

Σκίτσα: www.freepik.com
Σελ. 3: Designed by coolvector 
Σελ. 4, 7, 12: Designed by macrovector
Σελ. 5, 9, 10, 16, 17, 18, 20: Designed by Terdpongvector 
Σελ. 6: Designed by Vectorpocket
Σελ. 13: Garden Designed by brgfx, Sun Designed by rocketpixel 
Σελ. 14: Designed by brgfx
Σελ. 21: Bee Designed by lesyaskripak, Honey by macrovector

Φωτογραφίες: www.pexels.com, www.pixabay.com


