
           per on començar? 

CÀPSULES DE SOSTENIBILITAT 

 

Pots instal·lar un hotel d’insectes al teu balcó o al teu hort i així oferir 

un espai a les abelles i les vespes solitàries per allotjar-se i allotjar la 

seva prole. 

Tria les plantes del teu entorn per omplir de vegetació i flors el teu 

balcó o el teu hort. 

Deixa de banda els fitoquímics a l’hora de tenir cura les teves plantes, 

així evitaràs afectar a la fauna que t’ajuda a mantenir-les sanes. 

Tria productes mel·lífers provinents d’explotacions ramaderes 

respectuoses amb les abelles. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

La Fàbrica del Sol 
Pg. Salvat Papasseit, 1 
08003 Barcelona 
932564430 
lafabricadelsol@bcn.cat 

                més informació 

*La foto mostra l’hotel d’insectes del Jardí Botànic de Barcelona i el detall dels 
tubs de vidre on les abelles i les vespes hi fan niu. 

 

Disminueix l’acció pol·linitzadora 
 
 
 
 
 
 
 

Els factors principals que expliquen la davallada del nombre 
i la diversitat d’insectes pol·linitzadors estan relacionats amb 
la disminució de la disponibilitat d’espai i d’aliment  per als 
insectes causada per l’agroindústria.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alguns estudis apunten com a principal causa un problema víric, 

altres parlen d'alguns nous predadors que han arribat de lluny i que 

estan delmant les poblacions (com és el cas de la vespa asiàtica, o 

l'àcar de la Varroa i alguns escarabats). Altres estudis se centren 

més en els factors antropogènics que afecten directament a les 

poblacions i que estan relacionades amb els efectes negatius de 

l’agricultura intensiva i industrialitzada i la sobreurbanització de 

l’espai. La suma de tots aquests problemes amenaça la biodiversitat i 

el nombre de pol·linitzadors.  

Els efectes negatius de l’agricultura intensiva i industrialitzada sobre 

la disminució de pol·linitzadors s’expliquen per una combinació de 

factors: la manca de recursos florals silvestres (fonts de nèctar i 

pol·len) i l’escassetat d’hàbitats seminaturals al voltant de les finques 

produeixen una manca de localitzacions per a la nidificació i una 

disminució dels recursos alimentaris.  També són molt perniciosos 

els productes fitosanitaris que es fan servir ja que són tòxics per als 

pol·linitzadors es dispersen ràpidament per l’acció del vent.  

La pèrdua d’hàbitats sembla ser un dels factors clau que explica el 

declivi global de les poblacions de pol·linitzadors silvestres. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Existeixen més de 2500 espècies d’abelles a Europa segons el 

projecte Urbanbees de la UE. D’aquestes, l’abella de la mel, o 

abella social o domèstica, la més coneguda, n’és una sola espècie. 

La resta d’espècies són espècies d’abelles salvatges, i la majoria 

d’elles solitàries. Cada femella d’abella solitària construeix el seu 

propi niu on hi pon els seus ous, tancant-los en una cel·la larvària 

que els acull amb les reserves alimentàries necessàries per al seu 

desenvolupament complet. Cada espècie té exigències ben 

diferents: n’hi que són generalistes, però d’altres estan molt 

especialitzades en el seu aliment. Totes les femelles tenen unes 

estructures adaptades per a la recollida i el transport de nèctar (com 

a font d’energia o sucres) i de pol·len (com a font de proteïnes).  

La majoria de plantes amb flor depenen dels animals, i en particular 

dels insectes per tal de garantir el transport del pol·len i així 

assegurar la seva reproducció. 

La disminució d’insectes pol·linitzadors ha estat confirmada en la 

Convenció sobre Diversitat Biològica del 2006, i les abelles 

domèstiques i les salvatges són dels insectes que han patit més 

fortament aquesta davallada. Aquest fenomen és degut a diversos 

factors, i la comunitat científica no considera cap d’ells exclusiu. 
 

  

 

 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.urbanbees.eu/
http://www.abelles.cat
http://blog.creaf.cat/mitjans/els-investigadors-jordi-bosch-i-josep-penuelas-al-meteomauri-de-catalunya-radio/
http://www.papallones.net
http://www.mel-lis.com/
http://www.lafertilidaddelatierra.com/hojear-revistas/book/151-la-fertilidad-de-la-tierra-64-65/2-revistas.html
http://lafabricadelsol.bcn.cat/inscripcions/sites/default/files/imatges_events/2016/ecoflor_2016-declive-de-las-abejas-quercus.pdf

