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As abellas, como as formigas, son insec-
tos sociais, que non poden ter unha exis-
tencia illada e necesitan vivir en colonia.
Unha colonia fortemente organizada, e
sempre composta de tres castas: miles
de obreiras,  un par de centos de
abázcaros e unha soa raíña.
Hai máis de 10000 tipos de abe-
llas e dous grupos
principais: As
abellas sociais
e as abellas
solitarias. As
abellas sociais
posúen unha
o r g a n i z a c i ó n
non igualada por
ningunha outra especie, cun
complexo sistema de comunica-
ción. O máis sorprendente é que a
colonia de abellas forma un único
individuo. Son abellas que non terí-
an viabilidade fóra do enxame. 
As abellas teñen moitas cousas
extraordinarias, entre as que des-

tacan a súa organización e o seu com-
plexo sistema de comunicación; Cando

unha abella localiza unha fonte de ali-
mento, unha especie vexetal

con cantidade de néctar ou
pole para recoller, avisa as ir-
más da colmea con gran pre-

cisión da súa posición para que
se centren nesa

fonte de ali-
mento. Isto,
e a súa alta
adaptación
fisiolóxica é

o que fai da
abella melífera,

piar importantísimo
na polinización de especies
vexetais e que outros insectos

non posúen.

A Polinización: 
O importante papel
das abellas

Todos coñecemos os beneficios directos
dos produtos das abellas, pero aínda son
pouco coñecidas pola sociedade as máis
que importantes funcións deste insecto
no equilibrio ecolóxico. 

A abella é o elo de enlace entre o reino
animal e vexetal. Grazas ao labor
polinizador da abella multiplícanse as
plantas, existindo un sor-
prendente mutualismo e un
delicado equilibrio ecolóxi-
co, conseguido ao longo de
80 millóns de anos de evolución.
Actualmente esta relación estase rom-
pendo e comeza a ser alarmante.

A desaparición da abella melífera polo
uso indiscriminado de agrotóxicos unido
ao abandono das explotacións tradicio-
nais das aldeas, están deixando sen poli-
nizadores as nosas leiras e montes. Non
debemos esquecer que máis do 80% da
polinización entomófila (de insectos) é
realizada pola abella.

Os homes teriamos moito que aprender
do mundo das abellas, onde o obxetivo
do seu traballo comunitario e o bon facer
por o ben da colectividade, sin prexuicios
nin egoísmos persoais.

Cando tomes unha cullerada de
mel pensa na complexidade do orga-

nismo que a produce e sobre
os importantes equilibrios
ecolóxicos que interveñen na

súa actividade. Unha curiosi-
dade, as abellas deben visitar un

millón de flores para preparar cen gra-
mos de mel.

Ves que interesantes
somos, non che parece divertido coñecernos?
Seguro que si, busca libros na biblioteca do teu colexio ou do teu barrio que falen
de nós e verás que interesantes somos. Tamén na WEB de AGA en
http://apiculturagalega.org. Se me seleccionas na WEB (sección infantil, debuxo da
dereita) contareiche contos e cousas moi interesantes de nós. Agardo que, agora
cando nos encontres polo campo, xa non teñas medo e non nos pises. Pensa que
aínda que pequenas, somos moi importantes para vós e a natureza.

Foto de portada e fondo.- Primeiro premio «Abejas
bebiendo», de Juan M. Hernández López. Concurso
internacional de fotografía apícola. Aula Apícola Municipal
de Azuqueca de Henares. VII.

Debuxo extraído do libro «A misión segreta das abellas»
editado polo Concello de Narón. Ano 2007.
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A comunicación das
abellas

Toda a información esencial á organiza-
ción da colmea provén de secrecións
químicas, as feronomas, segregadas pola
raíña pero tamén polas obreiras. Trátase
de substancias mensaxeiras que circulan
dunha a outra a través da boca e das
antenas e das que sacan toda a informa-
ción .

As feronomas serven por exemplo para
identificar lugares - identificación da col-
mea, localización de mananciais de néc-
tar, de lugares de enxamías, da raína
polos abázcaros durante o voo nup-
cial...-, para emitir sinais de alarma, con-
trolar as reservas de comida, equilibrar
a poboación regulando a posta da
raíña, manter en permanencia a tem-
peratura e a humidade ideais no seo da
colmea... Ademais as abellas posúen
entre elas unha linguaxe codificada
moi precisa, a do baile : este baile, exe-
cutado polas abellas exploradoras á
súa chegada á colmea, informa as
demais sobre o lugar e a distancia
dunha fonte de abastecemento.

O baile en círculo significa un lugar
moi próximo (menos de 25 metros).
Para lugares máis afastados ata unha
decena de quilómetros, o baile bulicio-
so ou baile en oito con figuras moi
complicadas, indica en función das
oscilacións abdominais e das vibra-
cións emitidas, a distancia do botín
que hai que recoller. A dirección expré-
sase respecto á posición do sol. A dis-
tancia polo número e a velocidade das
voltas efectuadas pola abella sobre si
mesma.

A casa dos
oficios

Como as formigas, as
abellas son insectos
sociais, non poden ter
unha existencia illada e
necesitan vivir en colo-
nia. Unha colonia moi
fortemente organizada,
sempre composta de
obreiras , de abázcaros e
dunha soa raíña.
As obreiras son exclusi-
vamente abellas femias,

as máis numerosas da colonia (preto de
30.000 ata 70.000 por colmea). Traballan
sen tregua, e encárganse de todas as
tarefas inherentes ao bo funcionamento
da colmea. Pero, ao contrario das formi-
gas que teñen asignada unha soa tarefa
específica durante toda a súa vida, as
abellas fanas todas, sucesivamente,
durante unha vida que, por termo medio,
dura unhas semanas en primavera e
verán (preto de 45 días) e varios meses
en inverno. A duración da obreira está
relacionada co seu desgaste físico. 
Durante os cinco primeiros días da súa
vida, e limpadora das celiñas e da col-

mea. Do día 6 ao día 11, é nutriz e ceba
de xelea real as larvas das celiñas. Do día
11 ao día 13, convértese en almacenista:
o seu papel consiste en almacenar o pole
e o néctar nos alvéolos e en ventilar a col-
mea, axitando moi rapidamente as súas
ás, para manter así unha temperatura e
humidade constante. Do día 14 ao día 17
as glándulas produtoras de cera do seu
abdome xa desenvoltas, vólvese cerera e
edifica os panais. Do día 18 ao día 21 é
sentinela e está de garda á entrada da
colmea para rexeitar aos intrusos, aves-
pas, bolboretas  e incluso aos abázcaros.
A partir do día 22 e ata a súa morte irá de
flor en flor a recoller néctar, pole e pró-
pole: vólvese pecoreadora e trae a comi-
da á colmea.

Os abázcaros son os únicos machos da
colonia. Son só un centenar, son máis
gordos, máis redondos e máis peludos
que as obreiras. Son tolerados no seo da
colmea como fecundadores potenciais
da raíña e viven en primavera e verán. 

Nunha colonia de abellas soio hai unha
raiña, que unha vez fecundada, comeza-
ra sua vida de poñedora incansable. A
posta pode chegar a os 3000 ovos/dia.
Toda a sua vida (4 ou 5 anos) pasaraos
continuamente rodeada, protexida e ali-
mentada por as obreiras, sendo o obxeto
de todolos seus coidados. 

Se a abella

desaparecese da

superficie da Terra, o

home só  lle quedarían

4 anos de vida: sen

abellas, non hai

polinización, nin

herba, nin animais,

nin homes”

“

Albert Einstein

Segundo premio «Primer Encuentro», de John
Phipps. Concurso internacional de fotografía
apícola. Aula Apícola Municipal de Azuqueca
de Henares. VII.
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