
DESCRIPCIÓ DE LES ABELLES

Insecte HIMENÒPTER de la família del ÀPIDS.

L'abella adulta és de color bru

i té una grandària de 1'5 a 2

cm. El  cos, recobert de pèls,

està dividit  en tres parts  ben

diferenciades:  cap,  tòrax  i

abdomen, i proveït d'un parell

d'antenes que tenen la funció

olfactiva. 

L'aparell  visual  consta  d'un

parell  d'ulls  grossos,

compostos,  i  un  parell

d'antenes  frontals  que  tenen

per funció orientar l'animal quan el temps està ennuvolat.

 L'aparell bucal és de tipus xuclador.

L'aparell volador està format per dos parells d'ales molt fines que els

permeten  desplaçaments  molt  llargs,  de  més  de  12  quilòmetres.

L'abdomen de les femelles acaba en un fibló connectat a un aparell

verinós. 
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COM VIUEN ? : EL RUSC

Les abelles són animals molt  socials  .  viuen en els  ruscs que elles

mateixes fabriquen .Les abelles viuen en grans ruscs, cada una de les

quals posseeix una sola reina junt amb les obreres i els abellots.

En el rusc hi ha tres tipus d’abelles:

1. La reina

2. Milers d’obreres molt feineres

3. Els abellots que són els mascles  ( uns quants centenars), molt

mandrosos i també se’ls anomena vagarros 

LA METAMORFOSI DE LES ABELLES

Durant el període de creixement, les abelles passen pels estadis de

pupa i de larva. aquest període té una durada total de 16 dies per a les

reines,  21  per  a  les  obreres  i  24  per  als  abellots.  acabat  el

creixement, les abelles surten de la cel·la

trencant la cobertura que els envolta.
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La reina és l'única femella fèrtil, i la que diposita els ous d'on naixeran

totes les altres abelles. 

L'ou es trenca i es transforma en una petita larva que es alimentada per

les abelles  infermeres (abelles obreres que mantenen l'interior  de la

colònia). 

Després d’ una setmana , s'omple la cel·la d'aliment (una barreja de

nèctar i pol·len) i la larva és segellada dins. En aproximadament una

altra setmana , la larva emergeix ja com una abella adulta.

Tant les obreres com les reines s'alimenten de  gelea reial durant els

primers tres dies de l'estat larval. Després, les obreres canvien per una

dieta  de  pol·len  i  nèctar  o  mel  diluïda,  mentre  que  aquelles  larves

elegides per ser reines continuen rebent gelea reial. Això fa que la pupa

de  les  reines  creixin  més  aviat,  a  més  d'augmentar  la  mida  i

desenvolupar-la sexualment .

LA REINA

La durada de la vida de la reina és de 4 o 5 anys. La reina que és

l'única femella fèrtil, pon fins a 30.000 ous en les cel·les del rusc; d'uns

naixeran abellots i d'altres naixeran obreres.

La  reina  pon  un  ou  a  cada  cel·la,  del  que  neix  una  larva  que  és

alimentada per les obreres. 

L'abella reina només és fecundada una sola vegada en tota la vida:

durant la joventut, en l'únic vol nupcial, copula amb 4 o 5 mascles, i fa

reserva d'esperma que dura la resta de la vida.
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La missió de l'abella reina és, exclusivament, la posta d'ous.

El  sexe de les abelles ve determinat  des de la  posta dels ous.  Els

mascles neixen d'ous no fecundats, els quals són dipositats en cel·les

mes grosses que les de la majoria de les femelles. Entre les femelles,

només algunes neixen en una cel·la reial i són alimentades durant tot

l'estadi larval amb gelea reial. 

Quan neixen les noves femelles fèrtils, la reina vella marxa, seguida per

la  meitat  de les  obreres aproximadament,  i  es  forma un eixam que

formarà un nou rusc.

OBRERES

Les abelles obreres són femelles no fèrtils. Tenen unes glàndules per

on  segreguen  la  cera  utilitzada  per  construir  el  rusc,  i  son  les

encarregades de netejar i  mantenir-lo net,  criar les joves, protegir  la

colònia i recol·lectar el nèctar i  el pol·len .

Les funcions de les abelles obreres són múltiples: construcció, neteja i

ventilació del rusc, defensa, alimentació de les larves, conservació de

la mel i recollida del pol·len i el nèctar. Aquesta darrera activitat, fa de

les obreres animals molt valuosos en la fertilització dels vegetals. Quan

un grup d'obreres troba un camp de recollida de pol·len, tornen al rusc i

mitjançant uns moviments ràpids informa amb total precisió, a la resta

d'obreres,  de l'emplaçament de les flors.  les obreres moren després

d'algunes setmanes i els abellots són eliminats per les obreres durant

la tardor.

ABELLOTS
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El cicle de vida dels abellots comença a la  primavera, quant la reina

desperta de la hivernació.

La funció dels abellots és la de fecundar la reina.

LA MEL

Substància rica en sucres produïts per les abelles obreres a partir del

nèctar  de  les  flors.  La  mel  serveix  per  alimentar  les  larves  i  és

emmagatzemada en algunes cel·les del rusc en quantitats grans per

poder tenir provisions en les èpoques en que és difícil trobar el nèctar,

com per exemple a l'hivern.
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L'apicultura és

la cria d'abelles,

generalment per

a  l'obtenció  de

mel  i  d'altres

productes

apícoles,  encara

que  a  vegades

l'objectiu  pot  ser  la

fecundació  de

conreus.

 

VIDA DE LES

ABELLES

Tenen  organitzada  la  seva  vida  de  manera   que  hi  hagi  el  major

nombre possible d’abelles en un rusc, porten una vida molt activa. 

Només  les  obreres tenen  glàndules  de  la  cera  i,  sobre  les  potes

posteriors, els òrgans de recollida de pol·len. durant l'estiu, el nombre
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d'individus de la colònia arriba al màxim, amb unes 60.000 obreres, uns

centenars de mascles, uns quants milers de larves i una sola reina.

Si  un  rus  es  queda  sense  reina,  llavors,  les  obreres  començar  a

alimentar una larva que tingui menys de tres dies amb gelea reial i fan

la cel·la més gran perquè es desenvolupi com a abella reina.

Les abelles per viure necessiten una temperatura adient, per la qual

cosa  si  fa  calor  ,  les  obreres  mouen les  seves  petites  ales  per  fer

corrent d’aire i si fa molt de fred s’apleguen al voltant de la reina fent

tremolar els seus músculs per escalfat la reina i el rusc 

Una de les coses més curioses de les abelles és el seu llenguatge per

comunicar-se les notícies importants.

Dansa circular  : Les obreres comuniquen

que han trobat  un rusc  a  menys  de cent

metres.

   Dansa  amb  forma

de vuit : Que el rusc

és enfora . La recta indica la direcció i la força

amb que balla la quantitat d’aliments.

Els vols nupcials 
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FITXA CIENTÍFICA :
Nom científic: Apis mellifera.

Família: Àpids.

Descripció:

Alimentació:

Reproducció:

Hàbitat:

Costums:

Altres 
informacions:
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Activitats  :  Fes  les  preguntes  que  corresponen  en   aquestes

preguntes :

1.

Unes obreres recullen el nèctar de les flors; altres construeixen les cel·les

amb cera, on es guarda la mel i on la reina pon els ous.

2.

Quan una obrera troba aliment torna al rusc i fa una dansa en la que

assenyala la distància i l'angle del lloc on ha trobat l'aliment.

3.

Té el cos recobert de pèls, té 6 potes, un agulló i mesura uns 2 cm.

Com  tots  els  insectes  té  el  cos  dividit  en  tres  parts:  cap,  tòrax  i

abdomen.

Té ales per volar.

4.

La  mel  és  feta  amb  nèctar  de  flors  barrejat  amb  substàncies  que

fabriquen les abelles. Per conservar la mel la guarden en cel·les en les

que injecten una gota d'àcid fòrmic i que tapen amb cera.

5.

Les larves de les futures reines són alimentades amb gelea reial durant 6

dies.
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Quan neixen les noves reines, la reina vella i la meitat de les obreres

marxen del rusc per construir-ne un de nou. 

6.

De totes les noves reines només en queda una en el  rusc; les altres

moren o marxen.

7.

Viu en  el rusc i en zones amb abundància de flors.

8.

Perquè té  sis potes i el cos dividit en tres parts : cap, tòrax i abdomen 

9.

A les bresques 
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