O declive da abella do mel oculto o doutras 20.000 especies
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O declive da abella do mel oculto o doutras 20.000 especies
A destrución dos seus hábitats, o uso de insecticidas e o cambio climático son algunhas das causas que fixeron
aumentar a súa mortalidade
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É a estrela mediática das abellas, aínda que nin moito menos é a
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única, nin tampouco a máis ameazada. Pero a abella do mel, a Apis

MÁIS NOTICIAS DE CAMBIO CLIMÁTICO

mellifera, é a que acaparou os focos, e fíxoo ata tal punto que
ensombreceu por completo ás outras 20.000 especies desta
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familia de insectos que existen no mundo, das que mil teñen o seu
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hábitat en España. Chamar a atención sobre «esta gran diversidade
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ignorada» e «desmontar algúns tópicos» é o obxectivo dos 35
científicos do grupo de Traballo Ecoflor sobre ecoloxía e evolución
floral, da Asociación Española Terrestre, que advirten nun artigo
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publicado en Quercus do risco que supón reducir o declive das
abellas a unha soa especie.
«O problema -expoñen- non afecta unicamente á abella do mel e
acoutalo a esta especie fai que a deterioración da situación dunha
gran diversidade de abellas silvestres pase inadvertido».
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Os científicos admiten que é certo que a mortalidade da Apis
mellifera aumentou de forma preocupante, pero que, a pesar diso,
«o seu número a escala mundial é estable ou está a crecer, sobre
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todo polo aumento da actividade apícola».
Máis incerto, por contra, é o futuro das abellas silvestres, das que
algunhas especies quedarán reducidas a pequenas poboacións ou
«incluso se extinguirán». Manter a súa diversidade é importante
para a polinización dos cultivos, xa que facer depender diso á
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abella do mel é «un negocio arriscado, xa que non son bos
polinizadores de moitos cultivos, por exemplo o tomate».
Pero os científicos, entre os que se atopan os investigadores da
Universidade de Vigo Luis Navarro e Anxo Vale, advirten que o
declive das abellas non debe valorarse exclusivamente en termos
económicos, xa que a variedade de especies é fundamental para o
funcionamento e conservación dos ecosistemas, «máis aló dos
campos de cultivo».
Alertan, ademais, de que o seu problemas non se deben a unha
causa única. A destrución dos seus hábitats, o uso de insecticidas que
afectan ao seu organismo e herbicidas que reducen a cantidade de
alimento dispoñible, o cambio climático, a introdución de especies
exóticas ou a propia expansión da apicultura son algunhas delas.
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