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LES RACES I ECOTIPUS D’ABELLA 
 
Apis mellifica o Apis mellifera és l'espècie que treballen els apicultors, tot i que presenti diferents 
varietats segon l'àrea geogràfica que li ha tocat viure. L'abella de la mel s'ha hagut d'adaptar a les 
diferents regions climàtiques d'Europa i d'Àsia Oriental, adaptació evolutiva que ha donat lloc a les 
diferents races o subespècies d'Apis mellifica. La selecció natural és un conjunt de mecanismes que 
imposa la naturalesa als diferents éssers vius que viuen en un ecosistema, una selecció que en cap cas 
ha estat dirigida per l'home, i on l'abella resultant és la més ben adaptada a la flora, clima, malalties... 
de l'àrea geogràfica en qüestió. Segons Ruttner (1952) les principals races europees són l'Apis mellifica 
iberica, l'Apis mellifica mellifica, l'Apis mellifica ligustica, l'Apis mellifica carnica i l'Apis mellifica 
caucasica. Aquestes races apareixeren com a conseqüència de les successives glaciacions que es van 
iniciar fa uns 900.000 anys i que ha castigat el vell continent fins fa uns 20.000 anys, en cicles més o 
menys espaiats. Les neus i glaceres perpètues van provocar onades migratòries de les plantes, i per tant 
de les abelles.   
 

 
 
Aquests moviments demogràfics van provocar de rebot l'aparició d'oasis geogràfics on l'abella trobava 
refugi a l'ampara de les grans serralades d'Europa, espais que esdevenient reservoris genètics 
particulars i diferenciats d'altres regions. Aquest fet va ocòrrer amb els Pirineus (A.m.iberica), els Alps 
(A.m.mellifica), els Apenins (A.m.ligustica), els Balcans (A.m.carnica) i els Caucas (A.m.caucasica). Cada 
població d'abella va quedar aïllada de la resta, generant amb el pas dels anys el seu propi patrimoni 
genètic, un codi intrínsec de l'abella que es va gestar amb el benaplàcit de la natura, i que ningú hauria 
de manipular ni pervertir. 
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Estudis genètics recents basats en afinitats morfològiques i consideracions paleontològiques han 
agrupat aquestes races (amb algunes diferències entre estudis) en 5 branques: 
 
-        Línea A: Àfrica 
o       Apis mellifica adansonii (Senegal, Mali i Níger) 
o       Apis mellifica capensis (Sudàfrica) 
o       Apis mellifica intermissa (Atles, Magreb) 
o       Apis mellifica litorea (Kenia i Moçambic) 
o       Apis mellifica monticola (boscos humits de les muntanyes de l’est africà) 
o       Apis mellifica sahariensis (Marroc i Argèlia) 
o       Apis mellifica scutellata (Sud d’Àfrica) 
o       Apis mellifica sicula (Sicília) 
o       Apis mellifica unicolor (Madagascar) 
 
-        Línea C: “Carnica”,  Europa de l’est i Mediterrani central 
o       Apis mellifica carnica (Àustria i antiga Yugoslàvia) 
o       Apis mellifica cecropia (sud de Grècia) 
o       Apis mellifica ligustica (Itàlia) 
o       Apis mellifica macedonica (Bulgària i nord de Grècia) 
 
-        Línea M: Nord-est d’Europa i Mediterrani occidental 
o       Apis mellifica iberiensis (Espanya) 
o       Apis mellifica mellifera (oest europeu) 
 
-        Línea O: Orient Mitjà i la zona caucàsica 
o       Apis mellifica anatoliaca (Turquia) 
o       Apis mellifica adami (Creta) 
o       Apis mellifica armeniaca (Armenia) 
o       Apis mellifica cypria (Xipre) 
o       Apis mellifica syrica (Síria) 
o       Apis mellifica meda (Iran, Irak, Síria i Turquia) 
o       Apis mellifica caucasica (Càucas) 
o       Apis mellifica lamarckii (Egipte) 
 
-        Línea Y: yemenitica d’Etiopia 
o       Apis mellifica yemenitica (Yemen, Oman i Aràbia Saudí) 
 
Alhora, també han sorgit altres hipòtesis que argumenten altres possibles orígens geogràfics. D’una 
banda, a través d’estudis d’ADN mitocondrial, l’origen s’assenyala a l’Orient Mitjà, tot i que aquest nou 
plantejament només considera la ruta de colonització oriental, eliminant la que suposadament va 
arribar a la Península Ibèrica a través de l’estret de Gibraltar (Figura1b). Una tercera hipòtesis 
defensaria l’inici de la diversificació al cor africà (Figura1c), però tot queda en hipòtesis que encara no 
s’han pogut demostrar.  
 
Per tant, el punt de diversificació inicial encara són una incògnita i, amb això queden per resoldre molts 
interrogants que podrien ser útils per entendre millor la biologia de l’espècie i podria tenir implicacions 
per a la seva conservació.  (Font d’aquesta pàgina: Núria Verdeny – ambientòloga) 
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El sector apícola de casa nostra està farcit de moltes varietats d’abella, moltes d’elles resultats de 
diferents processos d’hibridació, ja siguin voluntaris i dirigits per determinades estratègies comercials, 
ja sigui per la pròpia inconsciència d’alguns, que pensant que el de fora és millor que el de casa, van 
menystenir la raça pròpia de la nostra geografia. 
 
Les races híbrides tenen la propietat de ser molt atractives de bon inici, doncs es caracteritzen per ser 
molt populoses i dòcils, amb eixams que responen molt bé a les primaveres favorables. Són eixams, 
però, dèbils davant les adversitats, essent poc vigorosos i rústics, fet que els suposa un handicap en la 
supervivència davant les hostilitats de la nostra canviant climatologia. Per altra banda, els híbrids ens 
condicionaran a l’hora d’omplir les nostres arnes buides, doncs els eixams derivats d’aquests mateixos 
híbrids manifestaran caràcters productius i sanitaris poc favorables, augmentant significativament el 
nombre de baixes en la nostra explotació apícola.  
 

  
 
Per tot això és bàsic cercar poblacions d’abella rústiques i autòctones del nostre territori, i dirigir 
nosaltres aquest procés reproductiu, a fi de garantir-nos poblacions d’abella que serviran per omplir les 
inevitables baixes que es produeixen en tota activitat ramadera. Molts apicultors s’han adonat que la 
millor abella per treballar les floracions locals és l’abella autòctona, perfectament adaptada a les 
adversitats del clima i a les floracions.  

 
La nostra abella, l’Apis mellifica 
mellifica, dóna bones produccions 
si la climatologia és propícia i en 
cas de no ser-ho és capaç de 
subsistir en èpoques de gran 
adversitat, a diferència dels 
híbrids. La demanda d’abella 
negra, nom que rep degut al seu 
color, més fosc que d´altres races, 
és creixent i  torna a ocupar 
progressivament el territori perdut. 
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ELS EIXAMS NATURALS 

 
Un eixam és un conjunt d’abelles amb un pes que pot oscil·lar entre l’1 i 3 kg. Aquest eixam migra de la 
seva casa mare amb una reina i amb la finalitat de trobar un nou emplaçament i iniciar allà una nova 
colònia i la seva descendència. Quan l’eixam s’instal·la parteix de zero o sigui sense reserves per front a 
qualsevol adversitat, per tant afronta de forma natural un període crític que decidirà l’èxit o no d’aquest 
nou projecte.  
 

  
 
Un cop instal·lades en la nova llar, buscaran un lateral de l’espai disponible, generalment prefereixen el 
costat per on surt el Sol,  i començaran a segregar cera i a construir les primeres cel·les. En aquest 
període el consum de mel és constant, doncs fabricar cera requereix una conversió molt cara en mel, 
aproximadament per 1 kg de cera es necessita uns 8 kgs de mel. A part les abelles necessiten mel per 
escalfar-se, doncs les nits encara poden ser fresques. Si les entrades de nèctar acompanyen, la bresca 
experimentarà un ràpid creixement, apareixen les primeres postes rodejades d’un imprescindible 
pol·len.  

 
Aquesta nova cria trigarà vint-i-un dies a néixer, període  en què hi haurà una davallada de població. 
Durant aquest temps una part dels individus de la colònia anirà morint per vellesa i no tindrà relleu fins 
que comencin a néixer les primeres obreres, moment en que la colònia tornarà a créixer. Aquest període 
és crític durant les primeres setmanes, quan les reserves són escasses. Si durant aquests dies hi hagués 
un període de pluges persistents que no permetessin a l´abella sortir a recol·lectar menjar, amb tota 
certesa acabarien morint per fam.  
 

  
 
Quan un abellaire decideix mantenir i fer créixer un eixam cal tenir sempre present aquests 
inconvenients, tot ajudant-lo a créixer amb una alimentació de qualitat i adequant el volum de l’arna al 
volum poblacional. 
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Els eixams capturats també es poden fer servir per reforçar una arna feble, sobretot aquells eixams molt 
petits (<3000 abelles) que per si mateixos no tindrien gaires possibilitats de sobreviure. 
 
La col·locació d’un eixam dins d’una caixa buida és un procés relativament fàcil, doncs només caldrà 
traspassar tot el bestiar al nou recipient. A la natura els eixams es poden col·locar en indrets ben 
peculiars, tot penjant d’estructures naturals (branques, arbusts, baumes...) o artificials (faroles, senyals, 
porxos...). Sigui com sigui hem d’introduir les abelles en una caixa, sigui tipus gàbia amb reixa o sigui la 
mateixa arna preparada ja pel seu ús. 
 

  
 
Els eixams acostumen a ser dòcils i de fàcil maneig, fins i tot podem augmentar la seva docilitat ruixant 
una mica amb aigua en forma d’aspersió. Això farà que quedin més immobilitzades i que amb un cop 
sec fem caure el volum principal d’abella dins del recipient. Si podem col·locar la caixa de forma propera 
al emplaçament original de l’eixam, les abelles restants entraran cap a dins i es reuniran amb la seva 
reina.  
 
Diferent és la situació quan ens disposem a extreure un eixam instal·lat en un emplaçament definitiu 
(persiana, forat d’una paret, arna obsoleta...). En aquest cas el procediment serà un xic més laboriós i 
caldrà retallar les bresques i reconstruir el quadres que aniran dins de la futura arna. Durant el treball 
caldrà vigilar molt amb les regalimades de mel, doncs ens poden dificultar molt el treball i afogar les 
abelles recollides. 
 

  
Sigui com sigui, i un cop recollit l’eixam, caldrà vigilar de prop la seva evolució. Si la primavera és 
benigne i el temps acompanya, les entrades de nèctar seran abundants i la colònia creixerà amb força i 

http://www.apicesteve.cat/


Esteve Miràngels – www.apicesteve.cat  

 

ràpidament veurem créixer les bresques i l’augment del niu de cria. Si el temps no és òptim caldrà 
alimentar regularment les abelles amb un xarop alimentari d’arrencada, o sigui un xarop líquid que 
estimuli les abelles a treballar i la reina a pondre molts ous. 
 
Per altra banda haurem d’adaptar el volum de la caixa a la quantitat de bestiar present, per tant, si el 
volum és molt gran pot ser interessant crear parets mòbils que ens permetin reduir-ne l’espai. 
Generalment s’utilitzen plafons de fusta o fulles de diari, aquestes últimes rossegades per les mateixes 
abelles quan aquestes volen més espai. 
 
L’EIXAM ARTIFICIAL 
 
Un eixam artificial és com un eixam natural però provocat pel propi apicultor, amb la gran avantatge 
que podem controlar el procés en tot moment i no correm el perill de que se’ns escapi i el perdem. 
 
A partir d’una colònia molt forta que estigui a punt d’eixamenar posem a sobre una alça equipada amb 
una reixa superior que ens permeti veure l’interior. A continuació fumem la piquera i comencem a donar 
uns cops rítmics a les parets de l’element inferior. Al cap de mig minut tornem a fumar una mica més i 
continuem picant amb ritme. Aquest ritual repetitiu farà que en 2 o 3 minuts les abelles i la reina pugin 
a l’element buit superior i es reuneixin sota la reixa tot formant un eixam. 
 
Si ens volem assegurar de la presència de la reina dins l’eixam, només cal que posem l’element que 
conté l’eixam damunt d’una tela negra, i amb pocs minuts visualitzarem ous, doncs una reina activa no 
pot aturar la posta i allibera ous constantment. En cas de no observar ous, el procediment ha fallat i 
caldrà retornar les abelles a l’emplaçament inicial i provar-ho un altre dia. 
 
Si la maniobra ha estat exitosa, agafarem l’element que conté l’eixam i el col·locarem damunt d’un fons 
amb la piquera tancada. Les abelles presents en aquesta nova arna tenen encara el record del seu antic 
emplaçament, per tant caldrà mantenir l’arna en un lloc fresc un parell de dies. També serà pertinent 
assegurar-nos de que les abelles disposin d’una alimentació de qualitat, sobretot quan la disposem en el 
seu nou emplaçament i la climatologia no acompanyi. 
 

  
 
Per altra banda, la colònia donant que estava a punt d’eixamenar, podem deixar-la que 
segueixi el seu procés natural i que fabriquin una nova reina, tot i que existeix el risc que ens 
vulgui igualment partir i se’ns formi un eixam natural secundari. Per evitar-ho podem realitzar 
una divisió simple o bé podem dividir l’element en diferents mini colònies a fi de generar 
diferents mini eixams amb la seva respectiva reina. 
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ELS NUCLIS 

 
Quan comprem un nucli estem adquirint una colònia amb les seves obreres, la reina i cinc bresques o 
quadres amb la seva corresponent cria i reserves de mel i pol·len. Al instal·lar-lo dins d’una caixa 
col·locarem els cinc quadres en un lateral, conservant l’ordre que tenien dins el nucli. La colònia anirà 
creixent i ocupant la caixa progressivament a mesura que les floracions permetin a l’abella recol·lectar 
nèctar i pol·len. Mai tindrem una davallada de població, en tot cas una aturada si la climatologia no es 
propícia i difícilment un nucli morirà de fam.  
 

   
 
Val a dir que encara que els nuclis tinguin reserves, si quan els instal·lem dins una caixa els alimentem, 
independentment de les floracions que hi pugui haver, aconseguirem que creixin amb molta més 
rapidesa. Si comparem els preus que podem pagar per un eixam i per un nucli, tot i ser el nucli més car, 
aquest a part de la població consta també de cinc bresques amb mel, pol·len i cria, fet que els acaba 
igualant en cost. 
 
És per això que la possibilitat de produir-nos els nostres propis nuclis passa a ser una opció molt 
interessant, primer pel cost que aquests suposen i en segon lloc per la selecció que hom pot realitzar en 
les seves arnes, tot escollint sempre de les que ens ofereixin uns paràmetres productius i sanitaris més 
interessants. 
 
En el mercat existeixen arnes verticals (Langstroth, Dadant i Warré) i arnes horitzontals (Layens). Cada 
apicultor haurà d’acabar escollint l’arna en que es senti més còmode, tot i que totes elles presenten 
avantatges i inconvenients que ja parlem en la sessió que tracti el maneig apícola. 
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DIVISIÓ SIMPLE – Dadant i Layens 
 
Aquestes dues arnes són molt diferents, doncs el mètode Layens proposa un tipus de caixa horitzontal, 
amb un nombre fix de quadres, de 10 a 18; en canvi l’arna Dadant és una caixa vertical, on l’apicultor 
pot afegir alces i mitges alces suplementàries damunt de l’element o cos de cria.  
 
Tot i això són dues arnes que poden compartir un maneig reproductiu molt similar, sobretot quan 
l’apicultor s’inicia en l’art de multiplicar les seves colònies. 
 

  
 
Les arnes Dadant i Layens comparteixen quadres de cria molt grans, amb àrees de poll obert molt 
importants quan les colònies estan en el períodes més productius de l’any i les entrades de nèctar són 
constants. Serà en aquest moment quan aprofitarem per retirar 2 o 3 quadres amb cria, dels quals com 
a mínim un haurà de tenir abundant cria oberta, o sigui larves de fins 3 dies d’edat. Acabarem la 
formació del nucli amb la incorporació de 2 o 3 quadres de mel i pol·len. 
 
Un cop tenim el nucli a punt, caldrà omplir-lo d’abella suficient per fer possible el seu funcionament i 
desenvolupament com a colònia. En aquest casos omplirem els nuclis amb un població suficient 
d’abella, aproximadament 1 kg, que haurem obtingut a partir de la tècnica de creació de paquets 
d’abella. 
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PAQUET D’ABELLA 
 
Els paquets d’abella es caracteritzen per ser una munió d’abelles sense reina que es poden utilitzar per 
omplir nuclis. El primer pas és escollir els ruscs d’on traurem les abelles, o sigui cal que seleccionem de 
quines colònies volem descendència i de quines no a partir de criteris productius i sanitaris: quantitat de 
mel, propolització, agressivitat, higiene... Buscarem sempre ruscs ben poblats als quals no els hi suposi 
un problema el fet de treure´ls un quilo d’abelles. També podem agafar el bestiar de diferents arnes. 
 
El material que utilitzarem en aquest procés és un excluïdor de reines i una gàbia on tancarem les 
abelles. Aquesta gàbia cal que tingui una bona reixa a fi de possibilitar una correcta ventilació i que el 
bestiar no se’ns mori ofegat. Aquesta gàbia disposa d’una tapa corredera que ens serveix per obrir i 
tancar el paquet d’abella.  
 
El procediment és el següent: 

1. Obrirem el rusc i el fumem bé, tant pel damunt com per l’entrada. 
2. Col·loquem un excluïdor de reines sobre el rusc o element. 
3. Col·loquem la gàbia al damunt de l’excluïdor a la part posterior del rusc, i l’inclinem 

lleugerament enrere. En les arnes Warré podem utilitzar un element buit equipat amb una reixa 
en la seva part superior. 

4. Farem fum abundant per la piquera, 5 segons sí i 5 segons no. Al cap de mig minut, col·locats al 
davant del rusc començarem a picar amb suavitat la part inferior dels laterals del rusc. Ho farem 
amb les mans, de manera rítmica i constant, parant cada 20 segons per fer fum a la piquera. Poc 
a poc veurem com les abelles pugen i entren dins la gàbia. 

5. Un cop tinguem al paquet aproximadament un quilo d’abella, el retirarem i tancarem la gàbia. Si 
el que tenim és un element, l’aixecarem amb compte per evitar que no es desprengui l’eixam 
d’abelles col·locat sota la reina i li col·locarem un fons amb la piquera tancada. 

6. Després d’aquesta operació la reina del rusc es troba amb tota probabilitat sota l’excluïdor, de 
manera que amb compte agafarem l’excluïdor i l’espolsarem dins del rusc. 

7. Tapem el rusc. 
 
Un cop fets els paquets els posarem en un lloc fosc i fresc (10-12ºC); amb això aconseguim que l’abella 
perdi l’olor de la seva reina i se senti orfe. Col·locarem també un alimentador amb xarop de sucre o 
millor mel. Al cap de 24 hores el paquet està llest per ser utilitzat. 
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DIVISIÓ SIMPLE – Langstroth i Warré 
 
Les arnes Langstroth i Warré són totes dues de tipus vertical, o sigui arnes que permeten la incorporació 
d’elements, alces o cossos a fi d’engrandir el volum de la caixa. Ambdues arnes encara comparteixen 
una altra característica pel que fa al seu niu de cria i que les fa de molt fàcil maneig, doncs tenen un cos 
de cria relativament petit, i aquest fet provoca que la reina també realitzi posta en l’alça superior al cos 
de cria, ja que un de sol se li fa petit.  
 

  
 
Procediment Langstroth:  
 
El fet de tenir dos cossos iguals amb cria, ens permetrà partir la colònia sense cap mena de dificultat, 
doncs només caldrà separar-los quan detectem cria en tots dos. En aquest procés no cal vigilar la reina, 
doncs estarà en un o altra, i al cap d'un pocs dies, el cos orfe ja estirarà les seves noves reialeres. Aquest 
fet ens permetrà fins i tot, tornar a partir l'arna que faci les reialeres en dos altre cop, acabant, això sí 
de complimentar el volum de caixa amb suficients reserves i bestiar. 
 
Un cop les haguem separat, haurem de controlar la seva evolució i alimentar si cal. L’arna que tingui la 
reina serà la que més ràpidament es recuperarà i en pocs dies ens reclamarà un nova alça. Per contra, 
l’altra haurà de fabricar-se la seva pròpia reina i per tant experimentarà un retrocés d’unes tres 
setmanes en el seu desenvolupament, temps necessari per al naixement i fecundació de la nova reina. 
 
Cal recordar que les arnes Langstroth, per dimensions, permeten la utilització de mitges alces Dadant, 
fet que ens pot ajudar ha desenvolupar colònies sense necessitat d’augmentar excessivament el volum 
de les caixes. 
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Procediment Warré: 
  
Iniciarem aquest procediment tot seleccionant una arna ben forta i poblada, i tingui un niu de cria gros, 
o sigui que ocupi dos alces. Al costat d’aquesta arna seleccionada col·locarem una arna buida formada 
per una alça amb els seus llistons preparats i amb un fons sanitari incorporat. Tindrem la precaució de 
mantenir la seva piquera o trescador tancat.  
 

En aquest moment procedirem a retirar de la colònia mare 
l’element superior sense treure-li la tapa, i el posarem damunt 
de la nova arna que hem preparat. Tapem la colònia original. 
 
Totes aquestes accions requereixen d’un moviments precisos per 
part de l’apicultor, tot utilitzant molt poc fum, doncs el seu abús 
ens pot provocar un repartiment poc equitatiu del volum 
poblacional entre les dues arnes.  
 
En menys de dos minuts hem aconseguit dividir una colònia 
Warré sense necessitat d’alterar significativament la seva 
biologia diària. 
 
Si analitzem el resultat tenim: una colònia mare que ha perdut la 

majoria de les seves provisions i amb la meitat del seu niu de cria, però ha conservat la majoria de les 
abelles recol·lectores que seguiran aportant nèctar i pol·len, però que si el temps empitjora, haurem de 
tenir la previst aliment per mantenir-les.  
 
Per altra banda, l’arna nova s’ha quedat amb la majoria de reserves de mel i pol·len i amb l’altra meitat 
del niu de cria. També compta amb un volum considerable d’abella mainadera però amb poca abella 
recol·lectora, fet que repercutirà en una disminució temporal en l’entrada de nous nèctars i pòl·lens. De 
totes maneres les abelles ràpidament corregiran aquest desequilibri. Controlarem les reserves en tot 
moment i valorarem si cal alimentar. 
 
La colònia que s’hagi quedat amb la reina manifestarà ràpidament una important intensitat de posta i 
ens mostrarà noves bresques que en el cos inferior que està buit. Per contra, la colònia sense reina, 
començarà a generar realeres a partir de les larves de menys de tres dies. 
 
Un mes més tard controlarem les dues arnes fruit d’aquesta divisió simple. La colònia que va mantenir 
la reina original haurà omplert tot l’element inferior i ens demanarà una nova alça que afegirem per la 
seva part inferior. 
 
L’altra arna haurà perdut unes tres setmanes de posta, el temps de generar una nova reina, i es 
presentarà com una arna un xic endarrerida, però amb poc temps es recuperarà i ens demanarà 
igualment un nou element.  
 
Si es dóna el cas que no hi ha nova reina, i que per tant no observem posta, el procés ha fallat i ens 
veurem obligat a reunir les colònies tot forçant una adopció. 
 
També podem realitzar el mateix procés però controlant la reina, o sigui deixant-la en la colònia 
original. El que farem serà fer baixar les abelles cap a l’element o cos inferior de l’arna Warré amb 
l’ajuda de la fumera. A continuació col·locarem un excluïdor de reines entre ambdós elements i 
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esperarem un mitja hora. Durant aquest temps les abelles hauran tornat a pujar a l’element superior 
per tal d’abrigar la cria. Si volem forçar el procés ho podem fer amb fum i picant suaument els laterals 
del cos inferior. Un cop separem el dos elements, aconseguirem dues colònies, l’original amb la reina i la 
majoria d’abelles recol·lectores, i la nova, amb cria i prou abelles per generar una nova reina per si 
mateixes, o bé predisposades a acceptar una nova reina 
 
Procediment Warré (2): 
 
Escollim una arna forta amb dos elements amb cria i amb fum fem baixar les abelles cap al cos inferior. 
A continuació col·loquem un excluïdor de reines entre els dos elements i deixem que les abelles tornin a 
pujar, amb la seguretat que la reina es quedarà en l’element inferior. A continuació agafem l’element 
superior i el col·loquem damunt d’un fons amb la piquera tancada a fi de que no perdi abelles.  
 
En aquest moment procedim a elaborar una torre d’elements en l’ordre següent a partir de: 

1. L’arna original formada només per l’element inferior 
2. Un paper de diari 
3. Un element buit 
4. Un excluïdor de reines 
5. Un element buit 
6. L’element superior de l’arna original i que tenim reservat. Procedirem a obrir la seva piquera 

 
Disposem doncs d’una arna Warré formada per 4 elements, amb un espai buit entre les abelles del 
primer i les del quart pis, fet que provocarà que aquestes últimes es sentin orfes, doncs no tenen reina 
pròpia, i les olors de la reina del pis inferior no poden arribar fins al capdamunt doncs el paper de diari 
ho impossibilita.  
 
En aquest 4 pis de l’arna les abelles començaran a fabricar una nova reina i al cap d’un mes tindran una 
activitat considerablement forta i el seu niu de cria s’haurà ampliat al cos inferior (3r pis). En aquest 
moment podem agafar el 3r i 4t pis i separar-los de la resta i col·locar-la com a nova arna en el seu 
emplaçament definitiu. De l’arna original (1r i 2n pis) retirem l’excluïdor i l’element buit i la tapem.  
 
Si el procés ha fallat només caldrà desmontar la torre i ajuntar els dos elements principals (1r i 4t pis). 
Durant el temps que duri la divisió l’arna s’haurà mantingut en perfectes condicions sense perdre cap de 
les seves abelles, amb un niu de cria molt potent i una colònia que ens donarà una bona collita de mel.   
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CRIA DE REINES 
 
Un nucli de fecundació és una petita caixeta que serveix per albergar les reines que hem criat durant el 
seu primer mes de vida, temps necessari per fecundar-se i començar a pondre. 
 

Aquests nuclis tenen unes dimensions molt reduïdes per facilitar la 
localització de la reina en el moment del seu engabiat i per permetre 
treballar amb un volum relativament petit d’abella (200-300 grams). Per 
contra, un nucli excessivament petit ens pot fer augmentar el nombre 
d’abandonaments, ja que l’abella rebutja els espais massa petits. Les mides 
òptimes serien de 20 cm de llarg, per 13 centímetres d’amplada i 10 cm de 
fondària. 
 
Els nuclis de fecundació poden estar fabricats amb fusta o millor encara 
amb poliestiré, tot buscant les seves interessants propietats 
termoreguladores.  
 

Al ser nuclis molt reduïts caldrà controlar molt bé les seves reserves alimentàries, aliment més sòlid 
durant l’hivern i més líquid durant la primavera. Per alimentar podem utilitzar menjadores més o menys 
sofisticades, tot depèn de l’enginy de cadascú. Una opció molt econòmica és un petit vas de plàstic amb 
un tros de tela mosquitera en el seu interior que evitarà que l’abella s’ofegui. 
 

  
 
Internament la colònia estarà organitzada amb llistons que es toquen entre ells i dels quals penjaran les 
bresques i cries del nostre nucli, per tant caldrà preparar-los adequadament abans de la seva 
introducció en el nucli de fecundació. El que farem serà disposar d’una alça que ens permeti col·locar 
aquest tipus de llistons en arnes de producció de la nostra explotació, a fi de que les abelles ens estirin 
la cera i la reina faci la posta.  Si volem podem incorporar un filferro acerat en forma de mitja lluna als 
llistons, fet que ens donarà més resistència a les bresques construïdes.  
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Procediment a preparar el nucli: 
1. Dins de cada nucli posarem 3 llistons amb cera estampada i quadre amb cria que agafarem 

d’una de les alces que tenim preparades amb aquesta finalitat 
2. Omplirem els alimentadors 
3. Fixarem dues reialeres 
4. Abocarem les abelles (200-300grams) 
 

  
 
*** caldrà realitzar les accions al capvespre a fi d’evitar la fuga de les abelles i de forma àgil, doncs 
els quadres amb cria no poden estar molta estona sense l’escalfor de les abelles (<20 minuts). 

 
Al cap de 3 o 4 dies haurem de tornar a alimentar i aprofitarem per valorar l’èxit de les nostres accions. 
És possible que alguns nuclis de fecundació tinguin més abella que d’altres, això és normal i no ens ha 
de preocupar, doncs en principi l’abella introduïda era més que suficient.  
 
Un cop nascudes les reines, aquestes caldrà que es fecundin correctament per tant proporcionarem 
abellots d’arnes fortes i genèticament interessants als nostres nuclis de fecundació.  Aquestes arnes 
seran col·locades en les proximitats dels nuclis de fecundació i podem augmentar la presència de 
mascles incorporant làmines estampades amb cel·les de mascle.  
 
Un cop fecundades, uns 20 dies després d’haver preparat els nuclis, les nostres reines ja començaran a  
pondre i al cap de 15 dies més ja les podrem engabiar per a la seva futura destinació.  
 
Engabiar una reina requereix d’una certa tècnica i habilitat, doncs les reines joves són fàcilment 
espantadisses i poden volar. Si una reina ens alça el vol, no patiu, tanqueu el nucli i al cap d’uns 15 
minuts haurà tornat, o bé estarà agafada de les parets exteriors del nucli. Quan la localitzem la 
introduirem dins una gàbia de reines que prèviament haurem preparat amb sucre candi. Un cop dins 
agafarem 6-8 abelles del mateix nucli i també els hi posarem.  
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Si volem preservar la qualitat d’una reina no han d’estar engabiades més de 5 dies, tot i que el més 
adient és engabiar-les i col·locar-les en el seu nou emplaçament el mateix dia o l’endemà en el rusc o 
nucli escollit. 
 
Entre 24 i 48 hores després d’haver retirat la reina procedirem a introduir-hi dues cel·les reials, tot 
enganxant-les en la part superior d’alguna bresca amb cria. Procedirem també a omplir l’alimentador 
amb més xarop de glucosa al 40%. 
 
Procediment de cria de reines en les arnes Warré: 
 
Una altra possibilitat de realitzar cria de reines és a partir d’elements Warré que tinguin un fons 
especial i una o vàries separacions, de manera que cadascuna de les parts pugui criar la seva pròpia 
reina. Aquest mètode és molt útil per canviar reines velles. 
 

  
 
Amb aquest procediment de principi de temporada i amb poc treball podrem aconseguir una quantes 
reines seleccionades per les mateixes abelles. A fi de poblar aquest element necessitem quatre quadres 
amb cria oberta de menys de tres dies i amb reserves suficients de mel i pol·len. Podem escollir els 
quadres de diferents arnes de la nostra explotació, arnes que tinguin un perfil productiu i sanitari 
interessant. 
 
Un cop l’arna escollida, l’obrirem i fumarem les abelles perquè es baixin avall i tinguem temps d’aixecar 
l’element superior i col·locar un excluïdor entre ells. A continuació esperarem que les abelles tornin a 
pujar i abriguin els quadres escollits. A fi d’aconseguir abelles mainaderes, caldrà realitzar aquestes 
maniobres quan el dia és assolellat, i per tant les recol·lectores són fora del niu. Una altra opció es 
agafar els quadres en primera instància i omplir els nuclis amb abelles que provinguin de paquets 
d’abella. 
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A continuació agafarem els quadres seleccionats i carregats d’abella i els col·locarem en cadascun dels 
compartiments de l’element de cria amb la piquera o trescador tancat. Col·locarem els quadres amb 
cria sempre al costat dels separadors, de manera que es proporcionaran calor entre ells. La resta 
d’espai ho omplim amb quadres amb una guia de cera a fi que les abelles construeixin les seves 
bresques. A fi de perdre el mínim d’abella, omplirem els espais un a un i els taparem amb els seus tapa-
quadres respectius. 
 
Ja tenim l’element de cria a punt i ja ens el podem emportar o el podem deixar al mateix arnar, i les 
obrirem al cap de dos dies. Les abelles fabricaran reines en cadascun dels compartiments. Deixarem els 
nuclis ben tranquil durant un mes i comprovarem l’èxit de la nostra tècnica tot obrint els compartiments 
un a un. A continuació i amb una gàbia de reines procedirem a la seva captura. 
 
La cria de reines no sempre funciona, per tant si algun compartiment ha fallat, haurem de buidar-lo i 
tornar-lo a preparar com s’ha explicat al principi. Aquest mètode ens permet la cria de reines sense de 
forma fàcil i segura. 
 

 
 
INTRODUCCIÓ D’UNA NOVA REINA 
 
En una arna amb reina vella: 
 
Quan es tracta de substituir la reina d’un rusc per una reina nova i vigorosa cal seguir els següents 
passos: 

1. Hem d’eliminar la reina vella 
2. Alimentarem amb xarop líquid i de forma abundant el rusc. Les grans entrades de nèctar en una 

colònia augmenten les expectatives d’acceptació de la nova reina. 
3. Passades 24 hores, quan el rusc té la sensació d’orfandat, hi introduirem la gàbia. La col·locarem 

entre dues bresques que tinguin cria en fase de naixement. Les abelles mainaderes són les que 
poden acceptar millor la reina i les encarregades de proporcionar-li la gelea.  

4. Un cop introduïda la nova reina, esperarem 24 o 48 hores abans d’alliberar-la. Amb això 
aconseguim que l’olor de la nova reina impregni el rusc, i així, quan sigui alliberada, les abelles 
de la colònia la consideraran com a seva.  

5. Procedirem a trencar el precinte de la gàbia. La majoria de gàbies utilitzades tenen dos 
compartiments, un amb la reina i obreres i l’altra amb el sucre candi. Els dos compartiments es 
comuniquen pe tal que les abelles de la gàbia puguin menjar. Un cop trencat el precinte i les 
abelles es mengin tot el candi quedaran en llibertat, per tant és aconsellable omplir-lo de candi a 
fi d’allargar l’alliberament encara unes hores. 
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6. Als cinc dies d’aquesta operació inspeccionarem el rusc per tal d’assegurar-nos que la reina 
estigui ponent i no hi hagi cap problema. Si els dies són climatològicament dolents procedirem 
alimentar la colònia. 

 

  
 
En un paquet d’abella o nucli sense reina: 
 
Si volem introduir la reina en un paquet d’abella el que farem serà el següent: 

1. Abocar dins del rusc el paquet d’abella 
2. Col·locarem dos quadres amb cria madura que estigui naixent.  
3. Alimentarem de forma abundant amb xarop líquid 
4. Col·locarem la gàbia entre els dos quadres amb cria 
5. Un cop introduïda la nova reina, esperarem 24 o 48 hores abans d’alliberar-la. 
6. Procedirem a trencar el precinte de la gàbia. 
7. Als cinc dies d’aquesta operació inspeccionarem el rusc per tal d’assegurar-nos que la reina 

estigui ponent i no hi hagi cap problema. Si els dies són climatològicament dolents procedirem 
alimentar la colònia. 

 
En una arna Warré: 
 
En aquesta metodologia no utilitzarem cap reina engabiada, sinó que les abelles es fabricaran la pròpia 
abella que substituirà a la reina vella de la forma més natural possible. 
 
Obrim l’arna amb reina vella formada per dos elements amb cria i amb fum fem baixar les abelles cap 
al cos inferior. A continuació col·loquem un excluïdor de reines entre els dos elements i deixem que les 
abelles tornin a pujar, amb la seguretat que la reina es quedarà en l’element inferior. 
 
Separem els dos elements i: 

1. Col·loquem un paper de diari damunt de l’element inferior 
2. A sobre d’aquest un element buit 
3. Un excluïdor de reines 
4. A sobre l’element superior amb la seva piquera oberta 

 
Un mes més tard en l’element superior hi haurà una bona activitat, i s’hauran fabricat la seva pròpia 
reina, per tant ja podrem procedir a retirar l’excluïdor i l’element buit a fi de que les dues colònies es 
reuneixin. La nova reina i les abelles que l’acompanyen eliminaran a la reina vella, de forma molt similar 
de com passa a la natura. En alguns casos les dues reines poden arribar a conviure juntes durant un cert 
temps. 
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En propers cursos parlarem de la cria intensiva d’abelles. 
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