


Abella Lupa SAT

Abella Lupa é unha Sociedade Agraria de 
Transformación que nace cun dobre propósito: ser un 
proxecto destinado á produción ecolóxica de mel e á 
recuperación e divulgación do patrimonio cultural 
asociado á apicultura en Galicia.





Abella Lupa amais, aséntase nun modelo 
sustentábel que pretende xerar experiencias 
demostrativas sobre os beneficios da xestión do 
monte, a través da conservación da 
biodiversidade, implantándose en espazos naturais 
e utilizando a apicultura como exemplo.



Abella Lupa produce e comercializa dúas marcas de 
mel: “12” e “Suído”. As nosas colmeas atópanse 
repartidas pola Serra do Suído e as Fragas do río Tea. 
Estes emprazamentos naturais sitúanse en espazos de 
media montaña, que posúen un alto valor ecolóxico e 
ademais están incluídos ou propostos para formaren 
parte na REDE NATURA 2000. 

















Asemade, Abella Lupa, incorpora ao mundo da 
apicultura un enfoque multidisciplinar, grazas á súa 
experiencia e formación profesionais en ámbitos como a 
bioloxía, a xestión forestal, a ecoloxía e a educación 
ambiental.



Formación e divulgación

Ofrecemos cursos de iniciación e especialización en 
apicultura. A formación ademais relaciónase co medio 
ambiente e o patrimonio cultural. 



Compatibilizar as actividades rurais 
tradicionais coa conservación da contorna 
ambiental e a recuperación do patrimonio 
cultural, é un dos nosos obxectivos. Deste 
xeito facemos un labor de divulgación e 
aprendizaxe dos valores naturais e 
etnográficos onde se asentan as nosas 
alvarizas, extensíbel ao resto de Galicia.





Parte dos nosos esforzos e recursos, son 
destinados á posta en marcha de programas de 
recuperación do patrimonio material e inmaterial 
relacionado coa apicultura, así como a integrar 
esta práctica no seu contorno natural. Galicia e o 
noroeste ibérico contan cun rico legado 
patrimonial visíbel, por exemplo, nas alvarizas 
tradicionais ou nos lagares de cera.









A SITUACIÓN DAS COLMEAS

Recentes enquisas realizadas á 
poboación galega, amosan que:

1º Os hábitats de matogueira son os 
peores valorados de entre os forestais.

2º Os alimentos “de casa” son mellor 
valorados ca os ecolóxicos.



O alimento pretende cubrir basicamente as necesidades 
mínimas do organismo. A colonia de abellas precisa de 
catro recursos: 

NÉCTAR, POLE, AUGA E PRÓPOLE.

Segundo a súa achega ao organismo, os alimentos que 
buscan e inxiren as abellas poden clasificarse en: 

ENERXÉTICOS E PROTEICOS

O NÉCTAR E O POLE son a súa fonte de carbohidratos 
(ENERXÍA)  e proteínas, respectivamente. A auga é 
recollida principalmente para a friaxe por evaporación 
do interior da colonia nos días cálidos, así como para a 
dilución do mel almacenado para preparar o alimento 
das larvas.





ENERXÉTICOS: Proporcionan enerxía necesaria para CAMIÑAR, VOAR, 
LIMPAR, VENTILAR.

O alimento enerxético por EXCELENCIA das abellas é o MEL que elabora a 
partir do NÉCTAR e MELADAS (EXCRECCIÓNS DE ÁFIDOS E ÁRBORES) que 
recolecta. 

PROTEICOS: Axudan a formar os tecidos biolóxicos e tamén actúan como 
encimas no metabolismo do organismo. 
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