Η Βασίλισσα
Σε κάθε οικογένεια υπάρχει µια "βασίλισσα", που έχει σαν µοναδική
αποστολή να εξασφαλίζει τον πολλαπλασιασµό της οικογένειας. Aπό το ίδιο
αβγό είναι δυνατό να δηµιουργηθεί βασίλισσα ή εργάτρια. Η διαφοροποίηση είναι
αποτέλεσµα µιας ειδικής διατροφής που λαµβάνουν οι βασίλισσες από τη στιγµή
που θα βγουν από το αβγό µέχρι που να µεταµορφωθούν σε τέλειο έντοµο.
Τρέφονται αποκλειστικά και µόνο από έναν πολτό, το λεγόµενο
βασιλικό πολτό. Η βασίλισσα έχει µοναδική αποστολή να γεννάει αυγά και ζει
3-4 χρόνια. Η βασίλισσα εκπέµπει κάποιες ουσίες, τις φεροµόνες, οι οποίες
αποτελούν τις διαταγές προς τις εργάτριες µέλισσες για τις εργασίες που πρέπει
να κάνουν. Οι υπόλοιπες µέλισσες δεν βλέπουν τη βασίλισσα (µέσα στην
κυψέλη όλα είναι σκοτεινά), και έτσι την αντιλαµβάνονται µόνο από τις
µυρωδιές που εκπέµπει.
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Η εργάτρια
κάθε οικογένεια αποτελείται και από µερικές χιλιάδες θηλυκές
µέλισσες, που δε γεννάνε αυγά και λέγονται "εργάτριες".Η εργάτρια
είναι πιο µικρή και από τον κηφήνα και από τη βασίλισσα, και πιο
αδύνατη. Οι εργάτριες έχουν πολλές και σύνθετες αποστολές. Καθαρίζουν τα κελιά, περιποιούνται τη βασίλισσα, µαζεύουν το νέκταρ και τη
γύρη, παράγουν το µέλι, χτίζουν την κερήθρα και τη φρουρούν. Οι
εργάτριες κάνουν µέχρι και 10 ταξίδια την ηµέρα µεταφέροντας
γύρη και νέκταρ. Οι εργάτριες ζουν κατά µέσο όρο 15-40 µέρες το
καλοκαίρι, 30-60 µέρες την άνοιξη και το φθινόπωρο και το
χειµώνα µέχρι 140 µέρες.
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Ο κηφήνας

Οι κηφήνες δεν συλλέγουν τροφή (έχουν µικρή προβοσκίδα),
δεν παράγουν κερί, ούτε ταΐζουν άλλες µέλισσες. Σε ένα µελίσσι,
όπου υπάρχουν περίπου 30.000 - 40.000 µέλισσες, υπάρχουν µερικές
εκατοντάδες κηφήνες, που ζουν 20 - 30 µέρες. Τις πρώτες µέρες της
ζωής τους τρέφονται εξολοκλήρου από τις νεαρές εργάτριες, ενώ στη
συνέχεια αρχίζουν να τρέφονται µόνοι τους µε αποθηκευµένο µέλι
και γύρη. Όταν πετούν, συγκεντρώνονται σε συγκεκριµένες περιοχές,
που λέγονται «περιοχές συγκέντρωσης κηφήνων» και περιµένουν την
βασίλισσα για να ζευγαρώσουν µαζί της.
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