
Albinele 
 

       Într-o călduroasă după-amiază de iunie, am decis împreună cu fratele meu, să îi 

facem o surpriză mamei și să îngrijim cum știm noi mai bine florile din fața casei. Totul 

a decurs conform planului, extazul crescând în sufletele noastre, odată cu fiecare floare 

curățată. Ne apropiam de final cu pași repezi, până când un țipăt ne-a întrerupt: fratele 

meu fusese înțepat de o albină. După câteva lacrimi și puțină spaimă, el și-a revenit în 

simțiri, rămânând, totuși, foarte intrigat în privința acestei insecte. Din perspectiva lui, 

albinele reprezentau niște mici vietăți lăsate pe pământ fără a avea un rol, ba din 

contră, ele erau vinovate și de numeroasele victime cauzate prin înțepături. Nu le găsea 

nicio importanță sau utilitate, așa că am decis să îi demonstrez contrariul. 

                                   

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sursa: zooland.ro) 

       

Oamenii din ziua de azi nu și-au pus niciodată problema că niște ființe așa 

mărunte le-ar putea influența atât de drastic traiul. Însă, albina, oricât de neînsemnată 

pare, îndeplinește multe funcții. În primul rând, mierea produsă de ea este un adevărat 

izvor de sănătate. Aceasta previne diabetul, combate durerile în gât, întreține celulele 

ficatului și te scapă de insomnii. Totuși, albina are un rol important și în realizarea 



polenizării plantelor, acțiune care constituie un  punct cheie al supraviețuirii omului ca 

specie, astfel încât o treime din alimentele pe care le mâncăm acum depind de ea. În 

lipsa ei, sursele de hrană s-ar putea împuțina dramatic, acest lucru ducând nu numai la 

posibile războaie pentru hrană, ci și efectiv la extincție.  

 

 

                                

                                                           

 

 

 

 

 

(Sursa: descopera.ro) 

 

      Stârnindu-i curiozitatea fratelui meu, am continuat să îi povestesc cum am aflat 

prima oară despre importanța albinelor la ora de biologie. Atunci am descoperit lucruri 

inedite precum existența a circa 20 000 de specii de albine în lume sau faptul că funcția 

principală a antenelor albinei de miere este mirosul, deoarece poate detecta mirosuri 

și, uneori, chiar direcția acestora. Toate informațiile asimilate atunci m-au făcut să 

vreau să mă documentez și mai mult în privința acestei insecte. Spre surprinderea mea, 

albinele au reprezentat și teme pentru diverse romane în literatură.  

De exemplu, Maja Lunde pune în „Istoria albinelor” semnul egal între extincția 

albinelor și extincția rasei umane, întrucât cea din urmă depinde de fertilizarea 

plantelor, făcută de către aceste mici viețuitoare. Astfel, autoarea încearcă prin 

această carte să tragă un semnal de alarmă care să ne poată trezi  dintr-o lungă letargie. 

Totodată, Lindsay Eager face referire în romanul său, „Anotimpul albinelor”, despre un 

anumit copac ce este ținut în viață doar prin intermediul albinelor, subliniindu-se astfel 

importanța lor.   



                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                              (Sursa: elefant.ro)                               (Sursa: carturesti.ro) 

 

       De asemenea, albinele sunt esențiale pentru economia anumitor orașe. La nivel 

global, trei din patru culturi producătoare de fructe sau semințe pentru consumul  

uman, depind, cel putin parțial, de polenizatori precum albinele. Schimbările în 

utilizarea terenurilor, practicile agricole intensive, monoculturile și pesticidele au dus 

la fragmentarea și degradarea habitatelor polenizatorilor. Globalizarea facilitează 

transmiterea dăunatorilor și a bolilor, care reprezintă o amenințare pentru 

polenizatori. În plus, vremea extremă asociată cu schimbările climatice împiedică 

polenizarea la timp. Declinul polenizatorilor ar putea avea efecte dezastruoase pentru 

viitorul alimentației. Absența lor ar pune în pericol cele trei sferturi din culturile lumii 

care depind, cel putin parțial, de polenizare, inclusiv producția de mere, de avocado, 

de pere și de dovleac. Îmbunătățirea polenizării nu este numai despre atenuarea 

dezastrelor, ci printr-o gestionare îmbunătățită, polenizarea are potențialul de a crește 

calitatea culturilor și randamentele agricole.      

       Astfel, se recunoaște contribuția albinelor în realizarea unui Obiectiv de Dezvoltare 

Durabilă, cum ar fi ODD3. Această specie de insecte poate asigura o viață sănătoasă, 

atât prin mierea produsă, dar mai ales, prin polenizarea plantelor. În acest sens, trebuie 

încurajată posibilitatea de a promova acțiuni care să protejeze și să consolideze 

polenizatoarele și habitatele lor, să le îmbunătățească abundența și diversitatea și să 

sprijine dezvoltarea durabilă a apiculturii. 

În urma tuturor informațiilor pe care fratele meu le-a aflat în acea zi, a hotărât să se 

documenteze din mai multe surse, urmând să le propună părinților noștri să vizităm o 

stupină și poate chiar să discutăm cu un apicultor pentru a afla cât mai multe beneficii 

pe care o albină le poate oferi. 



      Totuși, până va fi pus în practică acest plan, voi continua să îmi adun toate 

curiozitățile  în „Ghidul micului apicultor”. Acesta cuprinde toate amănuntele pe care 

le-am descoperit de-a lungul timpului, precum măsuri ce trebuie luate înainte de a intra 

în contact cu locuitorii stupului, dar și detalii referitoare la viata secretă a acestora. De 

exemplu, forma hexagonală a fagurelor construită de albine i-a fascinat pe oamenii de 

știință timp de mii de ani. Una dintre explicațiile oferite de ei e că hexagonul e cea mai 

eficientă formă pentru păstrarea și depozitarea mierii, precum și a polenului, pentru 

că nicio altă formă nu poate diviza spațiul în părți egale cu un minimum de resurse și 

efort. Astfel, nu e o exagerare că albinele sunt considerate arhitecte geniale, însă 

modul cum au ales forma aceasta pentru a-și valorifica munca, rămâne un mister. Dând 

forma hexagonală, albinele își utilizează cel mai bine spațiul pe care îl au, procesul 

creării fagurelui fiind o muncă de echipă. Pe o ramă simplă, mai multe grupuri de albine 

muncitoare secretă ceară care în contact cu aerul se întărește. Treptat, fiecare latură e 

continuată de alte albine până când acoperă toată rama și, la încheierea procesului, 

fagurele va fi perfect și nicio celulă nu va fi pierdută. 

                  

 

 

      

 

 

 

(Sursa: descopera.ro)          

 Și oare câte astfel de secrete se mai ascund în stup?... 

 

 

 


