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Medi

Abelles sense retorn

A finals  de  1999  els  apicultors  espanyols  van 
començar a notar que les seves colònies d'abelles 
es debilitaven fins a morir. Les obreres sortien al 
camp i  no  tornaven  mai  a  rendir   homenatge  a 
l'abella  reina,  que  no  trigava  a  defallir  sense  el 
suport del seu eixam. 

L'alarma va arribar a  oïda del  Centre Apícola  de 
Guadalajara, situat a la localitat  de Marchamalo, 
que es  va posar  a  mans a  l'obra.  El  director  del 
Centre Agrari  de Marchamalo,  va explicar  que al 
principi  van  pensar  que  la  causa  era  un  paràsit 
anomenat  Nosema  apis,  però  no  trobaven  els 
símptomes  que  provocava,  inflor  del  ventre  i 
diarrea, en les mostres d'abelles que analitzaven.

El ministeri, finalment, va aclarir al 2005, que van 
decidir seqüenciar l'ADN del paràsit i van veure que 
no era el  Nosema apis sinó el  Nosema ceranae el 
que provocava la síndrome de despoblament.

El  Nosema  ceranae  ja  l'havia  descrit  al  1996 
l'investigador  suec  Ingemar  Fries  en  abelles 
asiàtiques. Les asiàtiques són abelles que gairebé 
no  produeixen  mel,  i  per  això  van  aportar 
exemplars  europeus  a  l'Àsia,  per  incrementar  la 
producció.

Aquí és creuen que es va produir la transmissió del 
paràsit. Després del descobriment ni tan sols es van 
poder  agafar  les  conclusions  de  Fries  perquè  en 
l'espècie  asiàtica  aquest  paràsit  no  causa  cap 
patologia.  Així  doncs,  la  pitjor  part  de  la 
globalització  epidemiològica  se  la  van  endur  les 
abelles mel·líferes, és a dir, productores de mel: el 
Neosema ceranae les  mata  en tres  dies,  és  molt 
més letal que el  Neosema apis, que els deixa un 
marge de trenta.

Missatge apocalíptic:

Hi ha una frase que s'ha fet molt popular des que es 
va donar a conèixer la síndrome de despoblament 
de  les  abelles.  “Si  l'abella  desaparegués  de  la  
Terra, a l'home només li quedarien quatre anys de 
vida:  sense  abelles  no  hi  ha  pol·linització,  ni  
herba,  ni  animals  ni  homes”.  La  frase  sonava 
apocalíptica,  sobretot  quan  s'atribuïa  a  Albert 
Einstein.

La tasca de les abelles va més enllà de la producció 
de  mel,  la  seva  funció  pol·lonitzadora  és  molt 
important.  Es  diu  que  un  terç  de  la  dieta  que 
consumim s'extreu  de plantes  pol·linitzades,  i  un 
80% d'aquesta pol·linització l'han portat a terme les 
abelles.  Però,  si  la  mel·lífera  desparagués,  seria 
una catàstrofe que podríem solucionar.

Segons  el  ministeri  d'agricultura,  pesca  i 
alimentació,  el  març  d'aquest  any  hi  havia 
2.320.949 ruscos a Espanya i, segons el centre de 
Marchamalo  -únic  al  nostre  país  especialitzat  en 
investigació apícola-, el 52% d'aquest ruscos estan 
parasitats en algun grau.

Si no fem alguna cosa per evitar que les 
abelles  continuïn  morint,  nosaltres  en 
patirem les causes!


