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ΜΔΛΙΣΣΔΣ 
 
 
Οι πληποθοπίερ πος ακολοςθούν πποέπσονηαι από ένα ένηςπο για ηιρ μέλιζζερ. Να 
αναθεπθείηε ζ’ αςηέρ ηιρ πληποθοπίερ, για να απανηήζεηε ζηιρ παπακάηω επωηήζειρ. 

Η ΤΛΛΟΓΗ ΣΟΤ ΝΔΚΣΑΡΟ 

Οη κέιηζζεο επηβηώλνπλ ράξε ζην κέιη πνπ παξάγνπλ. Απνηειεί ηε βαζηθή ηξνθή 
ηνπο. Δάλ ππάξρνπλ 60.000 κέιηζζεο ζε κηα θπςέιε, πεξίπνπ ην έλα ηξίην απ’ απηέο 
αζρνιείηαη κε ηε ζπιινγή ηνπ λέθηαξνο, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπεηαη ζε κέιη 
από ηηο εξγάηξηεο. Έλαο κηθξόο αξηζκόο κειηζζώλ είλαη πξνκεζεύηξηεο ή 
αληρλεύηξηεο. Δληνπίδνπλ κηα πεγή λέθηαξνο θαη θαηόπηλ επηζηξέθνπλ γηα λα δείμνπλ 
ζηηο άιιεο κέιηζζεο, πνύ βξίζθεηαη. 

Οη αληρλεύηξηεο θάλνπλ γλσζηό ζηηο άιιεο κέιηζζεο πνύ βξίζθεηαη ε πεγή ηνπ λέ-
θηαξνο εθηειώληαο έλα ρνξό, πνπ ηνπο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηεύζπλζε πνπ 
πξέπεη λα πάξνπλ θαη ηελ απόζηαζε πνπ πξέπεη λα δηαλύζνπλ. Σην ρνξό απηό νη κέ-
ιηζζεο θνπλνύλ ηελ θνηιηά ηνπο απ’ ηε κηα πιεπξά ζηελ άιιε, ελώ ηαπηόρξνλα δηα-
γξάθνπλ θύθινπο ζε ζρήκα 8. Ο ρνξόο αθνινπζεί ην ζρήκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ 
παξαθάησ εηθόλα. 

 

 
 
Η εηθόλα δείρλεη κηα κέιηζζα πνπ ρνξεύεη ζην εζσηεξηθό ηεο θπςέιεο πάλσ ζηελ 

θάζεηε επηθάλεηα ηεο θεξύζξαο. Δάλ ν θεληξηθόο άμνλαο ηνπ ζρήκαηνο 8 δείρλεη 
πξνο ηα επάλσ, ζεκαίλεη όηη νη κέιηζζεο κπνξνύλ λα βξνπλ ηελ ηξνθή πεηώληαο 
πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ ήιηνπ. Δάλ ν θεληξηθόο άμνλαο ηνπ ζρήκαηνο 8 θιίλεη πξνο 
ηα δεμηά, ε ηξνθή βξίζθεηαη πξνο ηα δεμηά ηνπ ήιηνπ. 

Η απόζηαζε ηεο ηξνθήο από ηελ θπςέιε θαίλεηαη από ην ρξόλν πνπ ε κέιηζζα 
θνπλάεη ηελ θνηιηά ηεο. Δάλ ε ηξνθή βξίζθεηαη θνληά, ε κέιηζζα θνπλά ηελ θνηιηά ηεο 
γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, ελώ αλ βξίζθεηαη καθξηά θνπλά ηελ θνηιηά ηεο γηα κεγάιν. 
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Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΜΔΛΙΟΤ 

Όηαλ νη κέιηζζεο θηάλνπλ ζηελ θπςέιε κε ην λέθηαξ, ην παξαδίλνπλ ζηηο 
εξγάηξηεο. Οη εξγάηξηεο απιώλνπλ ην λέθηαξ παληνύ κε ηηο πξνβνζθίδεο ηνπο θαη ην 
εθζέηνπλ ζην δεζηό μεξό αέξα ηεο θπςέιεο. Τε ζηηγκή ηεο ζπιινγήο ηνπ, ην λέθηαξ 
πεξηέρεη δάραξε θαη ηρλνζηνηρεία αλαθαηεκέλα κε λεξό ζε αλαινγία πεξίπνπ 80%. 
Μεηά από δέθα σο είθνζη ιεπηά, όηαλ ην πεξηζζόηεξν λεξί έρεη εμαηκηζζεί, νη 
εξγάηξηεο ηνπνζεηνύλ ην λέθηαξ ζε κηα θπςειίδα ηεο θεξύζξαο, όπνπ ε εμάηκηζε 
ζπλερίδεηαη. Μεηά από ηξεηο κέξεο, ην κέιη ζηηο θπςειίδεο πεξηέρεη πεξίπνπ 20% 
λεξό. Σ’ απηό ην ζηάδην, νη κέιηζζεο θαιύπηνπλ ηηο θπςειίδεο κε ην θεξί πνπ 
παξάγνπλ. 

Οη κέιηζζεο κηαο θπςέιεο ζπλήζσο καδεύνπλ κέιη από ην ίδην είδνο ινπινπδηώλ 
θαη από ηελ ίδηα πεξηνρή. Μεξηθέο από ηηο θύξηεο πεγέο λέθηαξνο είλαη ηα 
νπσξνθόξα δέλδξα, ηα ηξηθύιιηα θαη ηα αλζηζκέλα δέληξα. 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

επγάηπια ε κέιηζζα πνπ εξγάδεηαη κέζα ζηελ θπςέιε 
πποβοζκίδα  κέξνο ηνπ ζηόκαηνο ηνπ εληόκνπ 
 
Από “Hum  Sweet Hum”. National Foundation for Educational Research 1993. 
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Δρώτηση 1: ΜΔΛΙΔ 

Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηνπ ρνξνύ ησλ κειηζζώλ; 

Α. Να γηνξηάζνπλ ηελ επηηπρεκέλε παξαγσγή κειηνύ. 
Β. Να δείμνπλ ην είδνο ηνπ θπηνύ πνπ βξήθαλ νη αληρλεύηξηεο κέιηζζεο. 
Γ. Να γηνξηάζνπλ ηε γέλλεζε κηαο θαηλνύξηαο βαζίιηζζαο. 
Γ. Να δείμνπλ πνύ βξήθαλ ηελ ηξνθή νη αληρλεύηξηεο κέιηζζεο. 
 

 

Δρώτηση 2: ΜΔΛΙΔ 

Πνηα είλαη ε βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην λέθηαξ θαη ην κέιη; 

Α. Η αλαινγία λεξνύ . 
Β. Η αλαινγία δάραξεο θαη  ηρλνζηνηρείσλ . 
Γ. Τν είδνο θπηνύ, από ην νπνίν ζπιιέγνληαη. 
Γ. Τν είδνο ηεο κέιηζζαο, ε νπνία ηα επεμεξγάδεηαη. 

Δρώτηση 3: ΜΔΛΙΔ 

Όηαλ ρνξεύεη ε κέιηζζα, ηη αθξηβώο θάλεη, γηα λα δείμεη πόζν απέρεη ε ηξνθή από ηελ 
θπςέιε; 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημείωζη. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για ηην Αξιολόγηζη ηων Μαθηηών- PISA (ζει.86-88), από Κέληξν 

Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πποζαπμογή) 
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ΜΔΛΙΣΣΔΣ 
 

ΟΓΗΓΙΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 
 

ΔΡΩΣΗΗ 1 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Γ. Να δείμνπλ πνύ βξήθαλ ηελ ηξνθή νη αληρλεύηξηεο κέιηζζεο. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ 2 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Α. Η αλαινγία λεξνύ ζην πιηθό. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ 3 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Γειώλεη όηη νη πιεξνθνξίεο δίλνληαη κε δύν ηξόπνπο: κε ηελ θίλεζε ηεο 
θνηιηάο θαη ην ρξόλν πνπ θηλείηαη ε θνηιηά . 
 Πόζο διαπκεί η κίνηζη ηηρ κοιλιάρ. 

 Κοςνάει ηην κοιλιά ηηρ για κάποιο σπονικό διάζηημα. 
 

Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη 

Αλαθέξεη κόλνλ ηελ θίλεζε ηεο θνηιηάο  
 Κοςνάει ηην κοιλιά ηηρ. 

 Δείσνει πόζο μακπιά είναι με ηο πόζο γπήγοπα κοςνάει ηην κοιλιά ηηρ. 

Αλαθέξεη ηε δηάξθεηα ηνπ ρνξνύ ρσξίο λα αλαθέξεη ηελ θίλεζε ηεο 
θνηιηάο. 
  Πόζο σπόνο σοπεύει. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Αόξηζηε ή εθηόο ζέκαηνο απάληεζε.  
 Πόζο γπήγοπα η μέλιζζα κάνει κύκλοςρ ζε ζσήμα 8. 

 Πόζο μεγάλο είναι ηο ζσήμα 8. 

 Πώρ κινείηαι η μέλιζζα. 

 Ο σοπόρ. 

 Η κοιλιά. 

Σημείωζη. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για ηην Αξιολόγηζη ηων Μαθηηών- PISA (ζει.161-162), από Κέληξν 

Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πποζαπμογή) 


