
LES ABELLES



ABDOMEN

COM SON

CAP ULL 
SENZILL

ANTENES

ULL COMPOST

MANDÍBULA
POTES

FIBLÓ
(només les 
femelles)

ALES
TÒRAX

PÈLS (per recollir pol.len)



ON VIUEN

En troncs 
d'arbres

En RUSCOS…

…amb 
BRESQUES



COM VIUEN

LES ABELLES 
MELÍFERES 

(les que fan mel)
VIUEN JUNTES!

QUAN HI HA MOLTES 
ABELLES JUNTES 

S'ANOMENA…

EIXAM 
D'ABELLES



QUE MENGEN

NÈCTAR
(liquid i dolç 
com un suc)
i POL.LEN
(polsim) DE
LES FLORS

POL.LEN



TIPUS D'ABELLA

ABELLOT

- Son els pares, fan que
l'abella reina tingui més
abelletes.
- Mengen moltíssima
mel.

ABELLA OBRERA

-Recullen el nèctar i
polinitzen les flors.
-Fan el menjar (papilla real)
per l'abella reina i els
fillets petits.
-Netegen el rusc.
-Fabriquen les bresques
amb cera.
-Protegeixen la colmena.

ABELLA REINA

-És la mare de totes,
només n'hi ha una en cada
rusc.

-És la que més anys viu.
-Posa molts ous cada dia.
-És la més gran.
-No produeix ni mel ni cera.



Neixement 
d'una abella
YOUTUBE

COM NEIXEN LES ABELLES

https://www.youtube.com/watch?v=_fbkrMflNLw

https://www.youtube.com/watch?v=_fbkrMflNLw
https://www.youtube.com/watch?v=_fbkrMflNLw


LES ABELLES PIQUEN?

SÍ, AMB 
EL FIBLO

PERÒ 
NOMÉS LES 
FEMELLES

LA PICADA FA 
MAL, JA QUE 
TENEN VERÍ

https://www.youtube.com/watch?v=_fbkrMflNLw
https://www.youtube.com/watch?v=_fbkrMflNLw
https://www.youtube.com/watch?v=_fbkrMflNLw


PERQUÈ NO EM PIQUIN…

Les abelles ens tenen por, igual que nosaltres a elles, per tant,

si no les molestes, elles tampoc et molestaran a tu.

SI NO LES 
MOLESTES 

NO ET 
PICARAN A VEGADES, 

SI T'HI ACOSTES 
PODEN SENTIR-SE 

AMENAÇADES...

...QUEDAT 
QUIET COM 

UNA 
ESTÀTUA, I 

ESTARÀS 
SEGUR!

https://www.youtube.com/watch?v=_fbkrMflNLw
https://www.youtube.com/watch?v=_fbkrMflNLw
https://www.youtube.com/watch?v=_fbkrMflNLw


Quan les abelles recullen el nèctar d'una flor o planta, se li queden agafats 
alguns granets de pol.len a les potes del darrera i als pèls de l'esquena.
Al dirigir-se una altra flor, se li cauen alguns dels granets de pol.len a la flor 
o planta, i d'aquesta forma queda fertilitzada, i així creixen més plantes.

SON MOLT IMPORTANTS!



QUE PRODUEIXEN?

CERA

MEL



QUE PRODUEIXEN?

PROPOLIS

El propolis és una substància que les abelles recullen dels arbres i te moltes 
propietats beneficioses per la nostra salut

www.melderibes.cat

www.melderibes.cat

	Página en blanco



