
EXPOSICIÓN

ESCENARIO:ESCENARIO:
Aquí temos representada unha abariza. Unha albariza é un conxunto de colmeas colocadas

estratexicamente en bancais nunha ladeira e situadas cara o sur, para aproveitar ao máximo as horas

de sol. 

A finalidade destes recintos é resguardar as colmenas e protexelas dos asaltos dos osos e doutros

animais do bosque. Á súa vez, evitan que sexan derribadas polo vento e resguardalas dos frío.

Antígamente, nas albarizas había cortizos, que estaban feitas de cortiza de sobreira, habíaas

redondas e circulares. Nas zonas de montaña onde non hai sobreiras, había trobos, que se facían cos

talos das árbores que secaban e estaban secas. Na súa maioría eran de castiñeiro ou de carballo, xa

que teñen unha madeira moi dura e polo tanto moi resistente ás inclemencias metereolóxicas.

Outras veces eran construídas por táboas destas mesmas árbores.

Na actualidade, comercialízanse colmeas de varios materiais, formas e tamaños.

A colmea Langstroth leva o nome do seu inventor, Lorenzo Langstroth. Foi patentada en Estados

Unidos en 1852. Esta colmea de tipo vertical, revolucionou ao mundo polos seus cadros, medias

alzas e alzas móbiles.



 A colmea Layens é a colmea que se emprega  principalmente en España, para a trashumancia. Esta

colmea leva o nombre do seu inventor o francés, Georges de Layens, quen modificou o tamaño

dunha colmea de cadro móbil en 1874. É unha colmea de tipo horizontal.

Nas colmeas é moi doado ver os cadros e extraer o mel. Pola contra nos trobos ou cortizos, non é

posible extraer os favos sen rompelos.

Para facer os labores de apicultura, o abellerio ou abelleira, debe ir protexido polo traxe ou medio

traxe, a careta e as luvas.

CADROS:CADROS:
Hai distintos tipos de cadros. Os cadros levan tres fileiras de arame, onde se lle colocan as láminas

de cera estampada, para facilitarlle ás abellas a fabricación dos favos. Para que as láminas de cera

estampada non se caian, hai que suxeitalos ben contra os arames coa axuda da espátula. Para que

queden perfectamente selados contra os cadros, derrétese a cera nas alcucias e váiselle botando todo

ao redor. Tamén se emprega unha batería. Ao colocarlle cada polo nun extremo do arame, este

quéntase e derrete a cera, ao enfriarse xa queda perfectamente pegada.

As celas son hexagonais, para un maior aproveitamento do espazo e para precisar o menor número

de cera. As celas teñen unha pequena inclinación cara arriba para que non lle caia o mel, que van



almacenando.

Para producir 1 kg de cera, perden de producir 12 kg de mel.

Tamen hai cadros para criar raíñas.

A raíña é a única abella que pon ovos e é a única función que ten dentro da colmea. Cada raíña

produce un cheiro propio, a feromona. A colmea mantense unida por este cheiro. As obreiras só

entran na súa colmea e se algunha intentara entrar noutra, mataríana. 

Pola contra os abázcaros que son os machos e poden entrar en calquera colmea.

A raíña é fecundada unha soa vez, durante o vó nupcial, cando ten poucos días de vida. Almacena

todo o esperma na espermateca.

A raíña pon ovos fecundados e ovos sen fecundar.

Dos ovos fecundados nacen femias, obreiras ou raíñas. Dos ovos sen fecundar nacer machos,

abázcaros. 

Que o ovo que acaba de poñer sexa fecundado ou non depende do tamaño das celas onde o

deposite. Se o fai nunha cela pequena o abdome, e por conseguinte a espermateca, sofre unha

presión, o que obriga a expulsar unha cantidade de esperma. Deste xeito o ovo queda fecundado. 

Pola contra, cando o ovo é depositado nunha cela máis grande a espermateca non sofre ningunha

presión e non se segrega espema. O ovo recén posto queda sen fecundar.

Pola cor da cera dos cadros podemos saber que lugar ocupa dentro da colmea. E ten unha cor escura

ese cadro é da parte central da colmea onde nace a cría. Se os cadros teñen unha cor clara, serán

cadros que están nos extremos da colmea onde almacenan o pole e a mel que precisan para

alimentar a todo o enxame.

Cando xa teñen as celas cheas de mel e xa lle sacaron a humedade, selan as celas cunha capa de

cera virxe chamada opérculo. O mel operculado pode durar moitos anos sen que se alteren as súas

propiedades.

MESA DAS TORTAS DE CERA:MESA DAS TORTAS DE CERA:
Cando os cadros están cheos de mel, coa axuda dun coitelo desoperculador ou raspador

desoperculador retíraselle o opérculo. Como xa dixemos anteriormente,  a cera do opérculo é unha

cera natural. Esta cera é moi cotizada no mercado. Para conservala, derrétese e logo fórmande

tortas, como as que están aquí.



Nesta mesa tamén podemos ver dous núcleos de fecundación de raíñas. Son como mini colmeas,

onde so viven as raíñas ata que se fecundan e forman un pequeño grupo de abellas. De aquí

introdúcense nos núcleos de traslado e cando a colonia alcanza un gran número de individuos é

cando se introducen os cadros nunha cámara de cría, para obter unha nova colmea.

Neste cortizo podedes ver como as abellas fan os favos de xeito natural, tan só se lle colocan catro

paus en forma de cuz para facilitarlle a suxeición dos mesmos. 

COLMEAS:COLMEAS:
A colmea ten vaias partes: 

• O fondo: que é a base da colmea.

• A rampa de vo. Que nesta colmea non está colocada., onde se pousan as abellas cando veñen

de pecorear, para entrar camiñando pola piqueira, ou onde collen vó cando saen da colmea.

• A piqueira, é a entrada da colmea. Nesta piqueira témoslle colocado un comedeiro de

piqueira.

• A cámara de cría: Aquí é onde a raíña pon os ovos e onde nacen as crías. Ten 10 cadros. O

núcleo está nos cadros centrais.

• As alzas ou medias alzas: colócanselle enriba da cámara de cría con fin de que enchan todos

os cadros de mel, que logo se lle quitará para o consumo humna.

• Entretapa: é como unha táboa, que no centro ten un burato para colocarlle os alimentadores

durante o invero.

• A tapa: é metálica  para protexer o resto da colmea das inclemencias climatolóxicas: choiva,

neve, vento,... 



As colmeas que se comercializan poden estar fabricadas de varios materiais.

Aquí pedemos ver unha media alza fabricada con aluminio e os cadros ca teñen as celas fabricadas

de plástico, polo que as abellas non teñen máis que introducir mel. Esta colmeas foi mercada en

Texas. Estados Unidos

Temos un núcleo de transporte, é como unha colmea pero en pequeño, so ten 5 cadros.

Ao fondo á esquerda hai unha media alza con cadros.

Á dereita hai unha colmeas Layens, aberta para observar como os cadros son diferentes das

Langstroth.

Xusto diante podemos ver unha colemea fabricada cor unha empresa de Redondela, nos anos 1960 e

que empregaba para a asúa construción plásticos reutilizados.

No chan temos unha colmea completa fabricada por Placesa, fabricada completamente con plásticos

reutilizados. Na actualidade a fábrica Placesa xa non existe.

En Galicia as colmeas que mellor resultado dan sonas de madeira, xa que son as que mellor

absorven a humidade. 

Nas colmeas de alumninio e plástico, concéntrase moita condensación no seu interior.



A VESPA VELUTINA:A VESPA VELUTINA:
Na actualidade estamos tempo un gran problema coas vespas velutinas. Son unha especie foránea

de orixe asiático.

Chegou no ano 2004 a Europa e en poucos anos xa está en varios países.

Nesta zona hai unha gran cantidade delas, xa que o clima  e o tipo de alimentación que atopan é moi

propicio para ellas, e pola contra non teñen ningún depredados que controle a súa expansión.

Como en todos os ecosistemas condo hai unha especie que non ten un sistema natural de control,

convértese nunha praga ou nunha invasión que acarrexa grande s perxuízos para as outras especies

que vivían nel.

A vespa velutinas, atoparon nas nosas abellas unha fonte de alimentación moi doado, tan só con

colocarse polas inmediacións dun apiario, conseguen gran cantidade de alimento sen moito esforzo.

Aproveitan cando as abellas chegan cargadas de pole e néctar, para atrapalas en pleno vo. Quítanlle

a cabeza, as patas e as ás e tan so levan o abdome, que é un magnífico aportede proteínas para as

súas crías.

Tamén se alimentan de outtro tipo de insectos e animaliños pequenos.

A súa base de alimentación é moi variada, polo que tamén se alimentan de froita.

Nos últimos anos levan destruído motísimos enxames o que está supoñendo un gran problema a

nivel económico para os abelleiros, pero tamén nun problema moi grave medioambiental, xa que

están reducindo moitísimo o número do mellor polinizador, as abellas. Sen polinización non hai

froito, sen froito non alimento, sen alimento non hai vida.

Os abelleiros tratan por todos os medios controlar o número de niños de velutinas e para eso crearon

varios tipos de trampas, Aquí podedes ver algunhas trampas caseiras con botellas para que as vespas

entren atraídas polo cheiro do mel e bebidas azucradas e logo non poidan saír. Tomás Rivero, un

experto abelleiro de Cristiñade, parroquia do concello de Ponteareas, tivo a amabilidade de

prestarnos, xunto con moito máis material, esta arpa eléctrica para tentar impedir que as vespas se

acheguen ás colmeas.

Nun mesmo niño hai moitas raíñas. Durante o outono, o resto dos individuos do niño morren, pero

as raíñas xa fecundadas saen e forman o niño primario. Na primavera, abandonan o niño primario e

comezan a fabricación doutro niño secundario como estes que hai aquí. Ao saír de cada niño moitas

raíñas é polo que a súa expansión está sendo infreable, ata o momento. A proliferación de niños é

exponencial.



EXTRACCIÓN DO MEL:EXTRACCIÓN DO MEL:
Cando os cadros das alzas e medias alzas están cheos de mel operculada, lévanse para casa para

comezar co proceso de extración do mel

En primeiro lugar temos que retirar a cera que recobre as celas cheíñas de mel. Este proceso é

coñeceido co nome de desopercular. Faise coa axuda do coitelo desoperculador, as raspador

desoperculador. Na empresas grandes, este proceso xa se fai cunha máquinas con cuchillas

desoperculadoras.

Esta cera do opérculo débese aproveitar, ten un valor moi alto no mercado, por ser totalmente

natural.

Unha vez que os cadros están desoperculados colócanse dentro dos extractores ou centrifugadoras.

Estes recipentes están dotados dun sistema de rodas dentadas de diferente diámetro para que o

movemento se multiplique. A roda que está máis próxima da manibela é maior, polo que por cada

volta que damos a roda, fai que a roda de menor diámetro dea un número moito maior de voltas.

Cantas máis voltas dá, máis velocidade alcanza e coa velocidade prodúcese unha forza que se

chama forza centríguga que fai que o mel saia expulsado cara o exterior, cara as paredes do

recipente.



O mel vai quedando no fondo do recipente. Cando rematamos de centrifugar todos os cadros

ábreselle a billa que está no fondo e faise pasar o mel por un coador.

O mel ten que madurar noutro recipente, isto é que debe repousar durante nuns días. As impurezas

ou restos de cera suben hacia arriba e na parte de abaixo xa queda o mel totalmente coado e acto

para ser embotado e consumido.

TREBELLOS:TREBELLOS:
Hai moitos tipos de comedeiros para darlle alimento durante o inverno ás abellas.

Na parte inferior hainos de plástico. Na parte superior, hai uns comedeiros ou alimentadores moi

curiosos. Están fabricados de madeira e a súa tapa cando están cheos coa mezcla de auga con azucre

ou auga con mel, flota, por iso se chaman comedeiros de tapa flotante. Estes comedeiros foron

inventados por un abelleiro que se chama Javier, vive na parroquia de Nogueira e que é tío avó dun

neno de 2º.

Hai moitos coitelos para desopercular, estractores de cadros.

Os cazapole colócanse como máximo durante 2 horas ao día na piqueira da colmea. O pole tráeno

dentro dunhas cestiñas que teñen no derradeiro par de patas en forma dunhas boliñas. Ao tentar

entrar polo buratos, non pasa e cáenlle as boliñas de pole dentro dun caixón que ten na parte

inferior.

O maior número de trebellos que hainesta sección son os afumadores. É un utensilio básico para

manipular as colmeas. Cando un abelleiro, tenque abrir unha colmea, para observala, debe botarlle

fume. As abellas entenden que o fume é unha ameaza e consideran que están en perigo e que poden

ter que abandoar a colmea, polo que se preocupan tan só en coller provisións para poder subsistir

ata que atopen outra colmea. Mentras están enchendo os buches están tranquilas e dese xeito a

abelleira pode facer todas as maniobras na colmea que sexan precisan e as abellas a penas sofren



ningunha molestia.

Temos unha curiosidade na exposición é son as tellas. Antigamente cando non había afumadores,

metínanse uns anacos de bosta de vaca ou cabalo seco e prendíase e con el facíase fume.

Normalmente este traballo facíanno os máis cativos das familias, os nenos ou nenas.

Para quitar as abellas dos cadros ou dos traxes, empréganse os cepillos. Os mellores son os de crin

de cabalo, aínda que xa se comercializan de cerdas artificiais.



PRODUTOS DAS ABELLAS:PRODUTOS DAS ABELLAS:
As abellas son o único insecto que fabrica produtos que son empregados pola especie humana.

As persoas aproveitamos os seguintes produtos das abellas:

• O mel: é o máis coñecido e o máis comercializado dos produtos das abellas. É o único cun

saber doce. Podemos empregar o mel como edulcorante, como ingrediente para facer

repostería e receitas de cociña e o seu uso máis habitual é un aporte enerxético e como

compoñente terapéutico, cando hai problemas de tipo respiratorio. Tamén é un excelente

cicatrizante. Na unidades de grandes queimados, emprégana para axudar a rexenerar a pel.

• A cera: é unha susbstancia producida polas abellas e que nós empregamos para construír,

candeas, para impermeabilizar madeira, cordas, na industria cosmética, para cremas de

calzado, para pulimentos de mobles, para fabricar cintas adhesivas, para fabricar os chicles,

vernices,...

• A xelea real: é producida polas abellas nodrizas de ata 11 días de vida, na colema é o

alimento das larvas ata os 3 días e para a raíña é o seu alimento durante toda a súa vida. Que

dun ovo fecundado sai unha raíña ou unha obreira, so depende do tipo de alimentación que

reciben as larvas. As persoas aproveitamos a xelea real como un componente moi rico en

nutrientes para aumentar o rendemento físico, favorece a memoria, a rapidez de reflexos e a

concentración. Contribúe ao mantemento dos sistemas cardiovasculares e dixestivo. 

• O pole: é o único produto que non sofre ningún tipo de transformación. Tan só aproveitamos

das abellas o traballo de recolectalo. Recóllese á entrada da colmea, colocando un cazapole

na piqueira. É un alimento indispensable para as abellas. Nas persoas o pole, tonifica,

estimula, reequilibra e desintoxica.

• O propóleo ou a própole: É o mellor produto que podemos aproveitar das abellas. É un

excelente antibiótico e cicatrizante. É moi empregado na industrica farmacéutica, formando

parte da composición de moitos dos medicamentos que nos receitan os médicos. A propole

foi empregada dende tempos moi antigos debido as súas múltiples propiedades terapéuticas.

As abellas empregan o propóleo como antibiótico e en caso de entralle algún animal moi

grande dentro da colmea e que non son capaces de botar fóra, embalsámano cubrindo todo o

seu corpo con propole e deste xeito evitan que se produzan infeccións e malos cheiros

dentro da colmea. Tamén empregan a propole para impermeabilizar a colmea por dentro. 

Para extraer a propole, empréganse as rexillas de propóleo. Cando xa teñen todos os ocos



cubertos, métese no conxelador e ao dobrar a rexilla xa cae coma se foran os cubitos de xeo.

• A apitoxina: é o veleno das abellas. É empregado cono antiinflamatorio, analxéxico,

antialérxico, para remediar enfermidades reumáticas, artrose, asma e problemas no sistema

nervioso periférico. Os tratamentos co veleno das abellas coñécese co nome de apiterapia.

ELEMENTOS RELACIONADOS COAS RAÍÑAS:ELEMENTOS RELACIONADOS COAS RAÍÑAS:
Nesta última mesa temos todos os utensilios para a cría das raíñas. 

Cando as obreiras se percatan de que a raíña exhala pouca feromona ou pon poucos ovos, xa se

preparan para criar outra nova raíña, de xeito natural.

Tamén se poden criar raíñas de xeito artificial e para iso empréganse estes trebellos: cúpulas,

criadeiros de raíñas e as xaulas de introdución.

Unha raíña pode vivir ata 5 anos, pero a súa produción de ovos e feromonas comeza da diminuír a

partir dos dous anos. Pasado este tempo é conveniente cambiar de raíña.

A raíña é imprescindible para a vida da colmea polo que é importante tela controlada. Para que sexa

máis doado localizala márcase cun puntiño de pintura sobre o tórax. Para que sexa máis doado

marcalas, axudámonos do pintón marcador.

Hai un sistema recoñecido a nivel mundial para saber canto tempo teñen as raíñas. Segundo o

número no que remata o ano no que naceu píntase dunha cor. Se naceu nos anos rematados en 1 e 6

píntanse de branco; nos anos rematados en 2 e 7, de amarelo; nos rematados en 3 e 8, de vermello;

nos rematados en 4 e 9 de verde e nos rematados en 5 e 0; de azul.


