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Quantas espécies de abelhas existem? 

No mundo existem cerca de 20 000 espécies



Quantas espécies de abelhas existem? 

Em Portugal são conhecidas 680 espécies de abelhas.



Onde vivem as abelhas? 

Chão

Colmeias

Troncos

Muros

As abelhas podem fazer a sua casa em vários sítios:



Quem mora na colmeia?

Rainha

Zangão
Operárias 



O que fazem as abelhas? 

As abelhas são apaixonadas por flores!

Néctar

Pólen



Abelhas

Vilãs

Heroínas



Abelhas: Heroínas ou Vilãs?

Muita gente vê as abelhas como vilãs, porque elas picam
pessoas e animais. Mas picar é uma das formas delas se
defenderem! Na verdade, elas são mesmo heroínas, pois
prestam um serviço fundamental para a vida do nosso planeta: a
POLINIZAÇÃO.



A polinização é o transporte de grãos de pólen
de uma flor para a outra, ou para o seu próprio
estigma. É através deste processo que as flores
se reproduzem.

O que é a Polinização?



Por que são importantes as abelhas?

Além da polinização as abelhas ainda nos dão…

Pólen

Hidromel

Própolis

Geleia Real

Mel



As minhas imagens

Após algum tempo de observação …

Eu vi:



Sabias que…
“Se as abelhas desaparecessem da face da terra, a espécie humana teria somente 
mais 4 anos de vida. Sem abelhas não há polinização, ou seja, sem plantas, sem 
animais, sem homens.” Albert Einstein

As abelhas são insetos sociais, isto é, convivem harmoniosamente num mesmo espaço. São 
extremamente disciplinadas, trabalhadoras e principalmente organizadas. Para teres uma 
ideia, numa colónia, convivem cerca de 60 mil abelhas!

As abelhas são os únicos insetos que produzem alimentos que são consumidos pelos 
humanos.

As abelhas visitam quase quatro milhões de flores para produzir 1 kg de mel!

A geleia real é o único alimento da rainha durante toda sua vida.


