L’ABELLA MEL
Hola! Soc Mel, una abella de la mel especialista en recol·lectar el pol·len i el
nèctar més deliciós de tot el prat. Soc peludeta, molt dormilega, aventurera
i un xic entremaliada. Em reconeixereu molt ràpid perquè vaig néixer amb
un ull més gran que l’altre, cosa molt estranya entre les abelles.

Curiositats sobre mi
L’any 2019 les abelles vam rebre un títol
especial al ser considerades “Els animals
més importants del món”1.
Les abelles i d’altres insectes pol·
linitzadors com nosaltres, ajudem a les
flors i a les plantes a reproduir-se.
Som imprescindibles per mantenir l’equi·
libri del medi ambient i la natura.
En un dia puc recollir l’aliment de milers
de flors.

Vaig néixer en un rusc d’abelles
de les Terres de l’Ebre. El rusc és
la nostra casa i el lloc on fabri·
quem la mel.
Quan era petita tothom s’estra·
nyava una mica al descobrir que
tenia un ull més gran que l’altre
però jo estic encantada perquè
tinc una visió superpoderosa.
Per exemple, des del cel, amb el
meu ull especial, puc veure les
flors que estan esperant a ser
pol·linitzades.
No paro quieta en tot el dia. Vaig de flor
en flor recollint el preuat nèctar que
servirà per fer la mel i alimentar tota
la colònia. Penseu que a casa meva hi
convivim al voltant de 80.000 abelles.
Una súper família oi?

Tinc una visió extraordinària, amb més
obertura que els humans. Ah! i també
veig en colors!

Des de fa un temps el rusc sembla un Arc
de Sant Martí de tants colors que té. Pot
semblar guai però no ho és gens. Tornem
del camp al rusc amb les ales recobertes
d’un polsim de colors fosforescents. És
un polsim enganxós que no ens deixa volar bé i que ens fa esternudar. És
molt, però que molt molest.

Visc la vida intensament durant 4 o 8
setmanes.

Estic decidida a descobrir què està passant.
M’ajudareu?

M’encanta la velocitat i puc volar una mit·
jana de 25 Km/hora.
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Un polsim estrany
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