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ELS INSECTES EN EL MEDI NATURAL 
 
Els artròpodes són un grup d’animals amb una antiguitat d’uns 550 milions d’anys i un dels fílums més 
rics de tot el planeta, amb un milió i mig d’espècies conegudes i amb unes previsions que es mouen 
entre els tres i quatre milions d’espècies. És interessant, per això, recercar l’origen evolutiu d’aquests 
animals en les restes fòssils, així com en els múltiples casos de fòssils vivents que existeixen encara avui 
a la Terra. La troballa d’aquests organismes, mig anèl·lids mig artròpodes, facilita la feina de reconstruir 
el trencaclosques de l’evolució. Els artròpodes són uns animals àmpliament distribuïts en els 
ecosistemes i que tenen una gran importància econòmica, sanitària i ecològica.  
 

 
 
A diferència dels cucs tous, els artròpodes disposen d’una coberta dura o armadura quitinosa que 
protegeix el seu delicat cos. Aquest esquelet extern tan rígid impossibilita la contracció corporal i, per 
tant, fa necessària la diferenciació d’unes extremitats articulades unides a una potent musculatura 
interna.  En la locomoció d’aquests animals cal parlar també de la formació de les ales dels insectes, 
ales que en cap cas provenen d’extremitats locomotores, com passa en el cas de les aus. 
 
Els artròpodes més evolucionats disposen d’un sistema nerviós central, amb una regió cefàlica ben 
diferenciada, una zona on es concentren els importants i nombrosos òrgans dels sentits. Els apèndixs 
locomotors de la regió davantera del cos experimenten un canvi important de funció, convertides ara en 
peces bucals relacionades amb la nutrició, ja sigui com a eina de subjecció de les preses o bé per 
mastegar o xuclar els aliments.  
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En els artròpodes també trobem un cor allargat especialitzat en bombejar una líquid que ocupa tot 
l’hemocel i que anomenem hemolimfa. Aquest sistema, anomenat sistema circulatori obert, es 
diferencia del sistema tancat, en què el corrent sanguini banya directament tots els òrgans del cos. La 
conquesta dels continents per part d’alguns artròpodes farà necessària la reconversió de la respiració 
cutània o branquial, pròpies dels animals marins, en sistemes traqueals i pulmonars, que permetin una 
correcta oxigenació de la sang. El sistema circulatori tancat és el sistema típic dels vertebrats, on les 
artèries i venes són les encarregades de transportar la sang a totes les cèl·lules del cos. Aquest 
mecanisme requereix d’uns òrgans pulmonars que permetin una oxigenació eficaç, així com una 
distribució acurada dels nutrients a totes les regions corporals per mitjà de milions de petits capil·lars.  
 

 
 
LA CLASSIFICACIÓ DELS ARTRÒPODES 
 
Quan estudiem els fòssils, els primers artròpodes que trobem són uns organismes molt senzills 
anomenats trilobits. Són uns artròpodes que varen extingir-se fa uns 250 milions d’anys, com a 
conseqüència d’un augment de la temperatura del planeta per la intensa activitat volcànica. Els 
nombrosos trilobits i animals que vivien al mar van morir i deixaren en molts casos grans dipòsits de 
fòssils que ens permeten estudiar aquests remots períodes biològics. Els trilobits presenten un cap 
reduït però ben definit i sense peces bucals, amb un parell d’antenes i un gran ull compost. Tot el cos es 
presenta segmentat, i en cada segment trobem un parell d’apèndixs locomotors, que en la regió del cap 
també s’utilitzaven com a brànquies respiratòries.   
 
A partir d’aquí es produeix una ràpida evolució, fet que limita la troballa de fòssils explicatius, i per tant 
impossibilita de moment endevinar el camí que segueixen els trilobits. De forma genèrica es parla de 
dues branques evolutives que van donar lloc a dos grans grups d’artròpodes: els quelicerats i els 
mandibulats. Dins dels quelicerats, els més primitius foren els escorpins, i de l’adaptació als nous 
hàbitats, apareixeran les aranyes i els altres aràcnids. Els escorpins colonitzaran els nous territoris 
emergits, ja que el canvi climàtic provocarà l’acumulació de gel en els pols i, per tant, el retrocés del 
oceans.  

 

 

http://www.apicesteve.cat/


Esteve Miràngels – www.apicesteve.cat  

 

Els quelicerats són un grup artròpodes molt abundant, amb un total d’unes 30.000 espècies. En aquest 
grup trobem un total de 3 classes: els merostomats, d’hàbitat aquàtic i la majoria desapareguts; els 
aràcnids, d’hàbitat generalment terrestre; i els picnogònids, que viuen en les profunditats dels mars. El 
patró corporal més habitual respon a un cos dividit en dues regions, amb un total de sis parells 
d’apèndixs, els dos primers parells amb funcions digestives, especialitzades en la subjecció de les preses 
i en la masticació, i els quatre restants amb funcions locomotores. Presenten ulls simples, no tenen 
antenes i els sexes es presenten en individus separats.  
 
L’altra branca evolutiva, els mandibulats, va donar origen a tres grups d’animals: els crustacis, 
organismes que encara avui majoritàriament són marins, els miriàpodes i els insectes, habitants dels 
ecosistemes terrestres. Els insectes són el grup d’artròpodes més abundant, amb moltes espècies encara 
avui no identificades degut a la seva inaccessibilitat.  
 
Els crustacis tenen dues regions diferenciades, un cap i tòrax junts, el cefalotòrax, i l’abdomen. 
Presenten dos parells d’antenes, i ulls simples o compostos. Els sexes es presenten en individus 
diferents, tot i que trobem alguns casos d’hermafroditisme. Presenten extremitats locomotores i de 
navegació. Els miriàpodes són un grup d’animals terrestres que es caracteritzen per tenir un cos repartit 
en dues regions, un cap ben diferenciat amb un parell d’antenes i ulls simples, i un tronc amb 
nombrosos apèndixs locomotors.  
 

 
Els insectes són el grup d’artròpodes més evolucionats i grans colonitzadors de tots els ecosistemes. 
Presenten un cos repartit en tres regions: un cap amb un parell d’antenes i ulls simples i compostos, un 
tòrax amb extremitats i ales, i un abdomen. Trobem també insectes sense ales, com els arcaics 
apterigots, o bé aquells insectes que han perdut posteriorment la capacitat de volar per la seva nova 
adaptació al medi.  
 
Les abelles són animals artròpodes, insectes de l’ordre dels himenòpters,  on també hi trobem les 
formigues i les vespes. Dins d’aquest ordre trobem moltes famílies, essent la família dels àpids la que 
engloba les abelles i els borinots. Aquests insectes presenten una important llengua xucladora i unes 
extremitats especialitzades en la recol·lecció del pol·len. A partir de les seves particularitats 
morfològiques i, sobretot, les diferents característiques comportamentals, és possible la seva àmplia 
classificació. Així doncs, trobem les abelles solitàries, insectes de prat que viuen del seu treball diari i 
que fabriquen els seus nius en el terra o a l’interior dels arbres. D’altres reciclen els  espais desocupats i 
s’aprofiten del treball recol·lector de les espècies germanes, dipositant els seus ous en cambres forànies. 
L’organització del treball té la màxima expressió en les abelles socials, amb unes comunitats que poden 
ser anuals o permanents, i on els seus individus s’organitzen en obreres, mascles i femelles fèrtils.  
 
Les abelles de la mel pertanyen al gènere Apis, que es troben distribuïdes a nivell mundial originant 
diferents espècies: Apis dorsata (Índia), Apis florea (Índia), Apis cerana (Àsia) i Apis mellifera (resta del 
Món).  
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Quan s’estudia l’Apis mellifera en els diferents emplaçaments geogràfics, hom s’adona que el grup no 
és uniforme i que, per tant, podem parlar de diferents races dins de la mateixa espècie, variants que 
han aparegut fruit de l’adaptació a l’entorn. La ciència que estudia aquests diferents paràmetres 
morfològics es coneix com a biometria, i en el cas de les races d’abelles valora característiques com ara: 
la longitud de la llengua, les nerviacions de les ales, les particularitats del toment i la coloració del 
segon segment abdominal. Algunes de les races més estudiades són: 
 

• L’abella negra o Apis mellifera mellifera és la raça més estesa, una abella caracteritzada per la 
seva rusticitat, que li dóna una gran resistència a les inclemències hivernals i a les diferents malalties. 
Altres trets rellevants són la seva elevada agressivitat i la facilitat per eixamenar. 

• L’abella groga o Apis mellifera ligústica és una raça pròpia de la península italiana, molt 
prolífica i dòcil. És, en canvi, sensible a les malalties i a la dura climatologia. És una variant amb facilitat 
per la deriva i el pillatge. 

• L’abella gris o Apis mellifera caucàsica també té un comportament dòcil i una llengua 
especialment llarga que millora el seu treball recol·lector. És una abella resistent a l’hivernada, tot i que 
sensible a les diferents patologies.  

• L’abella del Balcans o Apis mellifera càrnica, dòcil i bona recol·lectora, té una gran rusticitat, 
essent molt prolífica. És una raça amb predisposició pel pillatge i mala constructora.  
 
De les races se’n valoren les bones qualitats productives així com la seva capacitat per resistir les 
diferents malalties. Els apicultors han practicat l’encreuament entre diferents variants amb l’objectiu de 
crear híbrids que presentessin la part bona de cada raça. Els resultats són més o menys esperançadors, 
ja que els caràcters genètics presenten una herència baixa i són difícils de combinar. A més, aquestes 
tècniques requereixen d’un maneig altament professionalitzat, així com la necessitat de mantenir línies 
de races pures per a crear nous híbrids. Altres apicultors, de pensament més conservacionista, defensen 
la rusticitat i l’adaptació natural a l’entorn com la millor selecció per a les seves abelles, on les qualitats 
d’higiene i resistència a malalties es poden reforçar amb el bon maneig de les colònies. 
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CLASSIFICACIÓ DE L’ABELLA NEGRA 
 

• Regne Animal: metazous bilaterals amb un eix de simetria que parteix el cos en dues parts.  
 
A - Fílum Artròpodes: disposen d’una armadura quitinosa que protegeix el seu cos, així com d’ulls 
compostos. 
 
A1 - Subfílum Trilobitomorfs: – Exemple: els trilobits 
 
A2 - Subfílum Quelicerats: 
 
A2a - Classe dels Merostomats – Exemple: els xifosurs 
 
A2b - Classe dels Aràcnids – Exemple: les aranyes, els escorpins i els àcars 
 

 
 

A2c - Classe dels Picnogònids – Exemple: les aranyes de mar 
 

 
  
 
 
 
A3 - Subfílum Mandibulats o Antenats: disposen de potents peces bucals que faciliten l’elevat grau 
d’especialització que requereix la seva nutrició. A més presenten uns receptors sensorials molt 
sofisticats. 
 
A3a - Classe dels Crustacis: – Exemple: els crancs i les llagostes 
      
A3b - Classe dels Miriàpodes: – Exemple: els centpeus i els milpeus 
 

 
 
 
 
A3c - Classe dels Insectes: animals amb el cos repartit amb cap, tòrax i abdomen, i els autèntics 
colonitzadors de la majoria d’ecosistemes. Els insectes també són anomenats hexàpodes, ja que 
disposen de sis extremitats locomotores.  
 
A3c1 - Apterigots: inclou els insectes sense ales i amb desenvolupament directe 
sense metamorfosi – Exemple: els peixets de coure 
 

 

A3c2 - Pterigots: engloba els insectes que tenen ales i amb metamofosi en el curs del seu 
desenvolupament. Aquests animals no realitzen mudes en l’estadi adult. 
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A3c2a - Paleòpters: insectes amb ales senzilles i de moviments limitats  
– Exemple: les libèl·lules 
 
 
A3c2b - Neòpters: insectes amb ales molt nerviades i amb capacitat de moviment ampli en diferents 
direccions.  

• Polineòpters: insectes molt primitius, amb un sistema nerviós rudimentari   
i amb metamorfosi senzilla – Exemple: els grills, les tisoretes,  
els pregadéus i els tèrmits 

 
 

• Paraneòpters: la seva metamorfosi sol ser senzilla, tot i que evolutivament milloren el sistema 
nerviós – Exemple: els pugons, les cigales i les cotxinilles 

 
 
 
 

• Oligoneòpters: tenen una metamorfosi complicada, amb dues fases, una larva dinàmica i una 
pupa o nimfa immòbil.  

• *Ordre dels Coleòpters: – Exemple: els corcs i els escarbats  com Aethina i Cetonia (paràsits de 
les abelles). 

 
 
 
 
 

• *Ordre dels Lepidòpters: – Exemple: les papallones com  
Galleria i l’Esfinx de la Calavera (paràsits de les abelles). 

 

• *Ordre dels Dípters: – Exemple: els tàvecs, els mosquits, les mosques com Senotaïna, i els polls 
com Braula (paràsits de les abelles) 

 

• *Ordre dels Sifonàpters: – Exemple: les puces 

 
 

• *Molts altres ordres ... 
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• *Ordre dels Himenòpters: del que se’n coneixen unes 280.000 espècies diferents, generalment 
d’hàbitat terrestre. 

• **Subordre dels Símfits: els més primitius i de vida solitària. Les pupes es desenvolupen al terra o 
a l’interior de les plantes – Exemple: les vespes de la fusta 

 
 
 
 

• **Subordre dels Apòcrits: insectes solitaris o socials amb una cintura marcada entre tòrax i 
abdomen. Són insectes mastegadors i/o xucladors-llepadors:  

• ***Divisió Terebrants: són paràsits d’altres insectes, on les femelles utilitzen l’ovopositor per 
perforar els teixits tous o durs dels seus hostes  

– Exemple: els ofiònids del roser.  

 
 

• ***Divisió dels Aculeats: presenten un fibló connectat a diferents glàndules verinoses. En 
aquest grup destaquen 3 grans superfamílies: 

•  

• ****Superfamília dels Formicoïdeus: – Exemple: les formigues  

 

• ****Superfamília dels Vespoïdeus: – Exemple: les vespes. 

 

 

• ****Superfamília dels Apoïdeus: – Exemple: els borinots i les abelles.  

• Família dels Àpids: abelles que presenten un cos  

poc vistós i un abdomen més o menys pelut. 
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• Gènere Apis – amb 4 Espècies: 

· Apis dorsata 

 
 
· Apis florea 

 
 
· Apis indica 

 
 
· Apis mellifera: amb diferents races de les quals destacaríem l’abella negra. 
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VISIÓ GENERAL D’UN INSECTE 
 
Quan estudiem la morfologia corporal dels insectes ens adonem que és molt constant, amb un nombre 
fix de segments que ens recorden els metàmers dels anèl·lids. Internament, aquests vint metàmers es 
troben fusionats entre si, com també passa amb la resta d’artròpodes, procés que es coneix com a 
tagmatització i que en el cas dels insectes ens dóna una distribució corporal molt característica, amb un 
cap, un tòrax i un abdomen. L’estudi d’aquestes particularitats - el propi nom “insecte” significa els 
éssers tallats - permet als entomòlegs la feixuga feina de la classificació dels insectes.  
 

 
El tegument dels insectes és una important armadura que embolica les 
tres regions esmentades, cap, tòrax i abdomen, i que està format 
bàsicament per dues capes, l’exosquelet quitinós i la pell. Cada 
segment toràcic està format per quatre peces soldades, una de superior 
o dorsal anomenada tergita, dues de laterals anomenades pleurites, i 
una inferior o ventral anomenada esternita. L’abdomen segueix el 
mateix patró toràcic, encara que visualment només observem la tergita 
i l’esternita de cada segment, ja que les pleurites són de naturalesa 
membranosa i queden amagades entre les plaques quitinoses que 
articulen.  
 
L’exosquelet dóna rigidesa i per tant protecció a les parts toves de l’insecte, ja que la seva naturalesa 
quitinosa és equiparable a la resistència de la cel·lulosa en els vegetals. Aquesta estructura endurida 
presenta un cert comportament plàstic, gràcies a l’esclerotina, una substància que ens pot recordar la 
queratina de les escames i plomes de molts animals. L’exosquelet també evita la dessecació de l’insecte, 
retenint l’aigua dins del seu cos, així com una important barrera defensiva contra els microbis externs. 
La pell és la capa encarregada de la fabricació de l’exosquelet i per tant la responsable directa de refer 
l’armadura en els episodis de muda. A la pell també trobem abundants pèls i cercs sensorials que 
tàcticament informen dels perills de l’entorn.  
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El tegument pot presentar diferents coloracions, ja sigui a partir de la melanina fabricada per la pròpia 
pell, o bé a partir pigments vegetals adquirits a partir de l’alimentació. Aquestes coloracions canvien en 
funció de la climatologia o l’estat hormonal de l’insecte, amb importants funcions defensives o de 
reclam sexual.  
 

Els insectes són animals invertebrats, ja que no disposen 
d’un eix vertebral que ordeni internament el seu cos. De 
totes maneres, els insectes presenten endosquelet, o sigui 
una mena d’esquelet intern, format a partir de 
prolongacions del tegument cap a l’interior del cos. Aquestes 
estructures, anomenades apodemes, tenen una gran 
importància, ja que serveixen de punt d’ancoratge de 
músculs i òrgans. Els insectes presenten una poderosa 
musculatura esquelètica, ja que les insercions musculars en 
l’endosquelet possibiliten que les extremitats funcionin com 
a autèntiques palanques, i que la força total realitzada sigui 
molt gran. Aquesta organització, acompanyada de fibres 
musculars de gran diàmetre i d’un pes corporal petit, dóna 
als insectes la força necessària per aixecar elements que 
superen el seu propi pes. És molt important la musculatura 
que permet el moviment de les peces bucals; per això la 
potència mandibular de molts insectes és una de les seves 
armes més ferotges. La musculatura també pot ser visceral, 
una musculatura de contracció involuntària i que forma part 
dels òrgans musculosos, com el cor, l’intestí, els òrgans 

genitals ... 
 
ANATOMIA DELS INSECTES 
 
La regió del CAP, formada a partir de la fusió de sis metàmers, es troba ben delimitada. Aquesta regió 
lateralment presenta dos grans ulls compostos acompanyats moltes vegades d’uns petits ulls 
anomenats ocel·les. En aquesta regió cefàlica destaquen també les diferents peces bucals, diferents 
segons l’alimentació que tingui l’insecte, ja sigui mastegador, picador, xuclador o llepador. També 
trobem un parell d’antenes articulades, apèndixs que tenen una important feina sensorial.  
  

• El cap de les abelles es troba format per un conjunt 
de peces o esclerites quitinoses perfectament suturades i 
que, com en el cas del nostre crani, li proporcionen rigidesa i 
protecció. És un cap amb dos ulls compostos formats cada 
un d’ells per una munió de petits cristallets o facetes, de tres 
mil a set mil, anomenats omatidis. Aquest nombre tan 
variable es deu a les diferents races d’abelles i al sexe, ja que 
els mascles disposen d’uns ulls més grans i més junts. Les 
abelles també tenen tres ulls simples o ocel·les disposats 
dibuixant un triangle entremig dels dos ulls compostos. Un 
triangle on un vèrtex senyala en direcció a la boca i que 
podria ser el punt de partida d’un eix de simetria que els 
dividís el cap en dos parts iguals, dreta i esquerra. 
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• Les antenes estan formades per un total de dotze petites peces o artells. El primer artell és el 
més llarg i actua de peu articulat, possibilitant el moviment de l’antena respecte del cap.  

 

• La regió de la boca de 
l’abella, protegida pel llavi superior o 
labre, està especialitzada en la seva 
funció mastegadora – llepadora. Hi 
trobem dues mandíbules que li 
permeten trossejar o pastar les 
substàncies, i una trompa del nèctar 
que xuclarà la dolça recompensa dels 
quasi inaccessibles dipòsits 
nectarífers de les flors. La trompa 
està formada per dos palps 
maxil·lars, dos palps labials i una 
llengua o proboscis. La longitud 
d’aquesta llengua (de 5 a 7 mm) és 
un caràcter de gran interès en la 
selecció genètica d’Apis mellifera. 

 
El TÒRAX es troba separat del cap a partir d’un coll membranós o cèrvix que permet la seva articulació. 
Els metàmers que formen aquesta regió són tres segments que són encara visibles i que disposen d’un 
parell d’extremitats cada un. Aquestes extremitats poden presentar diferents estris per afavorir les 
tasques recol·lectores de l’insecte, com ara punxes, ungles o ventoses. En el segon i tercer segment 
trobem de forma general dos parells d’ales, tot i que alguns insectes només en tenen un, i d’altres no en 
tenen, ja sigui per la constitució primitiva o poc evolucionada del seu cos, o bé com un procés adaptatiu 
posterior, on les ales deixen de tenir utilitat. Aquestes ales tenen moviments coordinats o independents 
segons el tipus d’insecte estudiat.  
 

• La regió del tòrax de l’abella es troba estructurat en tres segments: el protòrax, el mesotòrax i el 
metatòrax. Lateralment cada segment té una parella d’orificis traqueals o estigmes, per on l’aire 
penetra dins del cos per oxigenar l’hemolimfa.  
 

• La regió del protòrax és la més petita i s’articula amb la regió del cap a partir del cèrvix. En 
aquesta primera zona toràcica trobem el primer parell d’extremitats, formades per un total de set 
estructures bàsiques, el coxa, el trocànter, el fèmur, la tíbia, els cinc artells del tars, les dues ungles i la 
ventosa.  
 

• El mesotòrax disposa també d’un parell d’extremitats que segueixen el patró anterior, tot i que 
la tíbia disposa en el seu cantell inferior d’un espoló o espina per enganxar la bola del pol·len que es 
localitzar en el tercer parell d’extremitats. En aquest segon segment trobem també un parell d’ales, que 
són de naturalesa membranosa i que disposen de nerviacions tubulars que li donen suport i rigidesa. 
L’estructura resultant recorda molt a la fulla d’un arbre, on la longitud dels nervis serveix per establir 
índexs matemàtics que cataloguen les diferents races d’abelles.  
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• El metatòrax disposa també d’un parell d’extremitats i d’un parell d’ales. Les extremitats estan 
especialitzades en la recol·lecció del pol·len i per tant disposa en la cara interna del tars d’un raspall 
format per una desena de fileres de pèls escombradors. A més a més, a la part inferior de la tíbia  
 
trobem una pinta amb aquesta mateixa funció. Amb aquests dos estris l’abella es raspalla el pol·len que 
recobreix el seu cos, fabricant un bola amb l’ajuda de nèctar regurgitat. A continuació deixarà la boleta 
a la cistella del pol·len que es localitza a la cara exterior de la tíbia d’aquesta mateixa extremitat. 
 

Entre la tíbia i el tars existeix un espai que actua de pinça 
i, com si fos el cargol d’un ferrer, permet modelar les 
plaques de cera que fabrica l’abella. Les ales d’aquest 
segment són similars a les anteriors però més petites, 
ales que disposen d’un conjunt d’una vintena de ganxos 
que permeten aferrar-se a l’ala anterior a cada costat. 
D’aquesta forma, el moviment de les ales és sincronitzat, 
solidari, a diferència d’altres insectes, com les libèl·lules, 
en què les ales es mouen de forma independent.  

 
L’observació externa de l’ABDOMEN dels insectes ens permet diferenciar encara la seva segmentació 
externa, formada a partir de la unió d’onze metàmers. En aquesta regió, els primitius apèndixs 
locomotors tenen ara uns funcionalitat reproductora o defensiva. A nivell del vuitè o novè segment 
trobem el porus genital, amb diferenciacions reproductives com l’ovopositor de la femella, que és el 
conducte per on es ponen els ous, o l’òrgan copulador del mascle. En les parts terminals de l’abdomen 
es poden trobar els estris defensius, com ara els fiblons i els cercs.    
 

 
 

• La regió abdominal de les abelles està format per set segments, tot i que només sis són visibles a 
ull nu. Aquest fenomen respon al fet que el primer segment abdominal s’articula internament amb el 
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metatòrax, unint-se a ell amb un teixit membranós i permetent l’amplia gamma de moviments de 
l’abdomen de les abelles. Cada segment, a l’igual que el tòrax, presenta una parella d’estigmes laterals 
que es comuniquen amb les tràquees internes. 

•  Observant el seu llom destaquen unes fileres de pèls anomenades toment o borrissol, que es 
mesuren en longitud i en abundància de pèl per establir les característiques que descriuen les diferents 
races d’abelles.  
 

• En el dors de l’abella, concretament entre el sisè i setè segment, trobem l’orifici de la glàndula 
de Nassanoff, que aboca a l’exterior substàncies volàtils que seran escampades amb el moviment de les 
ales. Les olors emeses porten un missatge impregnat, induint a la formació de l’eixam en un lloc concret 
o marcant cada rusc amb la seva olor característica. 
 

 
• La part ventral de l’exosquelet abdominal presenta 4 parelles de fines prolongacions 

anomenades miralls, unes estructures en forma de teula que amaguen sota seu les glàndules cereres.  
 

• En la porció terminal del cos de l’abella, entre el penúltim i últim segment ventral, trobem 
l’orifici genital extern, que comunica amb la vagina femenina o que permet la sortida del penis o fal·lus 
masculí.  

 
Els insectes són un grup d’animals que generalment 
presenten un pronunciat dimorfisme sexual, o sigui, una 
gran diferenciació entre el mascle i la femella, ja sigui per 
la seva forma, grandària o coloració. L’aparell reproductor 
del mascle es caracteritza per la presencia de dos testicles, 
amb un canal musculós que permet l’ejaculació i un òrgan 
copulador o penis que facilita la còpula amb la femella. La 
femella, en canvi, presenta dos ovaris que es comuniquen 
amb la vagina o bossa copuladora a través d’uns conductes 
que transportaran els òvuls. La gran variabilitat d’insectes 
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determina múltiples variacions morfològiques dels òrgans reproductors, així com de les estratègies 
reproductives seleccionades. 
 

• L’abellot disposa de dos testicles connectats a cadascuna de les respectives vesícules seminals 
que actuen de reservori de l’esperma. Quan es produeix l’ejaculació, el semen desemboca a les 
glàndules mucoses, afegint-se-li un mucus que farà més espessa la secreció. De les dues glàndules es 
genera un únic conducte ejaculador, un tub que recorre l’interior del penis o endofal·lus, un òrgan que 
permet la còpula amb la vagina de la femella i que té una peculiar forma de garfi.  
 

 
• La reina presenta dos ovaris connectats cadascun d’ells amb unes trompes o oviductes 

encarregats del transport dels òvuls. Aquests dos conductes es fusionen originant una sola trompa que 
comunicarà amb dos espais. Un és una bossa tancada anomenada espermoteca, on s’emmagatzemen 
l’esperma obtingut dels abellots, i l’altra, la vagina, que comunica amb l’exterior i que possibilita les 
successives còpules. Les obreres disposen d’un aparell genital similar al de la reina, tot i que menys 
voluminós i mancat generalment de funcionalitat.  

 

• En l’últim segment abdominal trobem l’anus, un 
orifici que aboca la femta a l’exterior però que també 
permet la sortida del fibló defensiu. El fibló és una 
estructura que evolutivament prové dels ovopositors que 
tenen alguns insectes femenins, fet que explicaria el perquè 
els mascles no en tenen. Internament està format per dues 
glàndules de verí, una productora de verí àcid i l’altre de 
verí alcalí. A continuació una bufeta fa de reservori fins que 
la compressió muscular provoca la sortida del verí que 
circula per un canal rígid dentat. 

 
LA RELACIÓ AMB EL MEDI 

 
La diferenciació d’una regió cefàlica o cap va sempre lligada a la centralització de les tasques nervioses 
en l’òrgan que podem anomenar genèricament com a cervell. D’aquest òrgan sortirà la cadena 
ganglionar, un eix nerviós amb petites centraletes controladores de cada un dels primitius metàmers. 
La complexitat dels insectes fa necessària una especialització de la funció nerviosa, amb la diferenciació 
d’un sistema nerviós encarregat de les accions voluntàries, i un sistema nerviós visceral responsable de 
controlar les activitats automàtiques dels òrgans, com el batec cardíac, els moviments intestinals, la 
filtració de l’hemolimfa... Els insectes tenen també importants receptors sensorials que els informen en 
tot moment de les particularitats de l’entorn que els envolta. 
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• El cervell de les abelles és molt petit: no supera la grandària d’un cap d’agulla. Una massa 
cerebral organitzada en tres regions, on la primera, el protocervell, és la més desenvolupada i 
voluminosa, ja que controla el funcionament dels ulls, processa els estímuls que rep l’abella, elabora i 
coordina els moviments i regula l’alliberament d’hormones, tan importants en la vida social d’aquests 
insectes.  
 
Els ulls són uns òrgans fotoreceptors encarregats de rebre la gamma de diferents colors que envolten 
els insectes. De totes maneres, la seva visió és menys aguda que la humana. Alguns insectes són 
capaços de fabricar llum a partir de reaccions internes del seu organisme. L’emissió d’aquesta llum té 
com a objectiu l’atracció sexual o el parany del depredador.  
 

• Els ulls compostos faciliten la visió externa de 
l’abella, una percepció visual en forma de mosaic i de poca 
qualitat detallista, ja que cada petit ommatidi enfoca sobre 
la retina sensible de l’ull la imatge que rep. Malgrat això, la 
visió diürna resultant és molt eficaç en la percepció dels 
colors, ja sigui per detectar els reclams visuals de les flors o 
la llum ultraviolada del Sol que li permet l’orientació. Les 
abelles visualitzen el seu entorn i són capaces de memoritzar 
la situació del rusc respecte dels diferents elements que 
conformen el paisatge, afavorint d’aquesta forma la seva 
orientació quan el Sol no es deixa veure. Les abelles perceben 
longituds d’ona que van dels 300 a 650 nanòmetres (de 
l’ultraviolat al groc-taronja); la visió humana, en canvi, 
abarca des dels 400 a 750 nanòmetres (del blau al vermell). 
Els ocel·les permeten la visió més propera, amb intensitats 
lumíniques baixes, per tant, molt òptima per a la vida dins de 
la colònia.  
 

• La segona regió cerebral, anomenada deutocervell, s’encarrega de la interpretació dels estímuls 
que arriben a través de les antenes.  

 
Els receptors del so i del moviment són 
mecanoreceptors responsables d’informar dels 
moviments físics del cos, ja sigui amb la captació de 
minúsculs estímuls tàctics, com a partir de la 
recepció de sensacions tèrmiques o sonores del 
medi. En les antenes trobem uns sensibles pèls 
auditius, i en les tràquees dels insectes més 
evolucionats, unes autèntiques cavitats timpàniques 
especialitzades en l’amplificació de sons i en el 
manteniment de l’equilibri. L’emissió de sons és molt 
important en la vida sexual i comunicativa dels 
insectes, sons que són creats a partir de la fricció de 
les ales o de les diferents parts corporals, o fins i tot 
colpejant el cos contra el terra.   

 

http://www.apicesteve.cat/


Esteve Miràngels – www.apicesteve.cat  

 

Els receptors del gust i de l’olor són quimioreceptors preparats per capturar les diferents substàncies 
químiques que es troben barrejades en el medi on viuen aquests animals. Les antenes, les diferents 
peces bucals, i fins i tot les extremitats locomotores, tenen multitud de terminacions nervioses 
especialitzades en la captació de les olors i els gustos. Les olors són molt importants en la vida 
alimentària i sexual, on les feromones aromàtiques  poden determinar el destí de molts insectes socials. 
 

• La funció sensorial de les antenes de les abelles és molt important, ja que possibiliten la 
percepció de les olors, gustos, vibracions de l’aire i el grau d’humitat. Les antenes, a més, actuen com a 
eines d’interrelació entre els membres de la colònia, ja que el seu contacte entre individus permet la 
comunicació, així com la dispersió de les diferents olors.  
 

• L’última regió cerebral, el tritocervell, és la més petita, localitzant-se en la part inferior del cap, 
per sota de la faringe. La seva funció és el control digestiu de l’esòfag i de les glàndules salivals fins a 
l’arribada del nèctar al pap.  
 
Aquest grup d’animals tenen encara un altre mecanisme de comunicar-se amb l’entorn o amb d’altres 
insectes, un sistema secretor que determina les pautes de comportament i de reproducció. Les 
hormones nervioses s’encarreguen de portar els ritmes de desenvolupament larval i de creixement de 
l’adult, regulant des de les fases de muda de l’exosquelet fins a les tasques que ha de dur a terme al 
llarg de la seva vida. La sang de l’insecte és l’encarregada de distribuir aquests productes per l’interior 
del cos. Altres productes, però, són secretats directament a l’exterior de l’animal, substàncies, moltes 
d’elles, d’una gran importància econòmica, com ara la seda, la cera o la laca. D’altres tenen una funció 
de relació, amb substàncies com la gelea, la saliva o les feromones, així com les secrecions que senyalen 
perill, com el verí, els productes urticants o les substàncies repel·lents i que molts insectes utilitzen per 
defensar-se. 
 
LA FUNCIÓ DE NUTRICIÓ 
 
A diferència de nostra espècie, els insectes presenten un sistema circulatori obert, o sigui, la presència 
d’un cor en forma de tub musculós però mancat de la majoria d’artèries i venes que condueixen la sang 
als teixits corporals. En aquests animals el cos es troba repartit en tres regions, on la sang incolora i 
anomenada hemolimfa banya directament les diferents estructures. La seva funció és la de repartir els 
nutrients als diferents teixits i recollir-ne les substàncies de desfet. L’hemolimfa té també una important 
funció defensiva davant les possibles infeccions microbianes.  
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• L’hemolimfa surt bombejada del cor gràcies al seu poder de contracció i per l’artèria aorta rega 
la important regió cefàlica i des d’aquí es mou lliurament per l’interior de les diferents cavitats, tot 
banyant els diferents teixits. Les abelles afavoreixen la creació d’un corrent sanguini amb les 
membranes internes que separen les cavitats del cos, així com a partir de la seva intensa activitat, amb 
els constants moviments de contracció dels músculs de les seves ales i extremitats. El retorn sanguini al 
cor es produeix amb l’entrada de l’hemolimfa en els múltiples orificis cardíacs anomenats ostíols o 
vàlvules, que es troben repartits per parelles en els antics metàmers corporals.  
 

La majoria d’insectes respiren a partir de 
tràquees, tot i que a la natura trobem 
alguns exemples primitius on la captura 
de l’oxigen s’efectua també a través de la 
pell o de brànquies. Les tràquees de 
l’aparell respiratori s’originen a partir de 
l’exosquelet, amb uns orificis que acaben 
fabricant uns tubs en forma d’arbre i que 
faciliten la respiració dels teixits interns 
de l’animal.  
 

• Les abelles tenen un arbre 
respiratori complex que es comunica amb 
l’exterior a partir dels estigmes o orificis 
traqueals. Externament podem observar 
un total de deu parelles d’estigmes, 
distribuïdes tres a nivell de tòrax i la resta 
en la regió abdominal. Inicialment cada 
un d’aquests orificis tenia una tràquea 
independent de la resta, però l’evolució va 
afavorir la fusió interna dels diferents 
arbres respiratoris, ja que l’eficiència en 
l’intercanvi respiratori era molt més 
òptima.  
 

En alguns insectes trobem que les tràquees presenten pèls i valves que regulen el pas de l’aire, així com 
mecanismes musculosos que permeten una gran captació d’oxigen que serà invertit en ràpids 
moviments de desplaçament. Algunes tràquees poden dilatar-se fins a formar sacs aeris, espais que un 
cop plens d’aire disminueixen el pes corporal de l’animal, afavorint per tant el vol. En d’altres casos 
s’utilitza per a la generació de sons, ja que aquestes cavitats actuen com una autèntica caixa de 
ressonància timpànica. Els insectes de vida aquàtica difícilment poden captar l’oxigen dissolt en l’aigua; 
per tant, utilitzen diferents estratègies, com ara la de retenir bombolles d’aire en l’interior de les seves 
tràquees o entre les seves ales. D’altres utilitzen sifons propis o prestats a partir de les tiges de les 
diferents plantes aquàtiques.  
 
L’aparell digestiu dels insectes es troba localitzat entre el conducte musculós que coneixem com a cor i 
la cadena nerviosa disposada longitudinalment en la regió del ventre. Aquest conducte té una entrada o 
boca i una sortida o anus, ambdues revestides de quitina i que l’insecte canvia en les successives mudes. 
El règim alimentari de l’insecte determina l’especialització de les seves peces bucals i dels òrgans del tub 
digestiu. En aquesta primera regió destaquen la presència de les glàndules salivals, on la saliva 
col·labora amb les potents mandíbules en la fragmentació dels aliments més durs. Altres insectes, de 
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dietes clarament líquides, disposen de llengües, 
trompes i faringes succionadores. A continuació 
pren prioritat o bé un potent pedrer revestit de 
punxes i dents amb funcions esmicoladores, o bé 
un gran pap que actua com a magatzem de 
substàncies líquides i que permet la regurgitació. 
 

• Les abelles disposen d’una trompa i 
faringe especialitzades en la succió del nèctar i 
l’aigua. A continuació de la faringe trobem 
l’esòfag, tubs íntimament relacionats amb les 
glàndules salivals que intervenen en el processat 
del nèctar. L’esòfag condueix l’aliment líquid fins 
a l’abdomen, omplint una bossa dilatable amb el 
nom de pap. El seu volum màxim oscil·la entre els 
40 i 60 mm cúbics i comunica amb l’estómac o 
intestí mitjà a través de la vàlvula de la mel. 
L’estómac és un tub gruixut i en forma d’S que es 
continua amb un altre tub més prim anomenat 
intestí posterior. 

 
La regió de l’estómac es caracteritza per la seva important funció enzimàtica o de digestió química, així 
com de la posterior absorció dels petits nutrients obtinguts. Aquesta zona es troba ben delimitada per 
unes vàlvules que actuen d’aixeta i que impedeixen que l’aliment retorni a la boca i que les despulles 
alimentàries es dirigeixin inevitablement cap a la regió del budell i del recte. En aquest darrer tram es 
durà a terme la recuperació de l’aigua i de les sals minerals. Cal destacar la presència d’una flora 
microbiana que ajuda en la digestió dels sucres vegetals, com en el cas dels tèrmits en l’assimilació de la 
cel·lulosa de la fusta. En el recte es poden acumular les reserves fecals que seran eliminades durant el 
vol, o que en els insectes aquàtics poden ser utilitzades com a contrapès per enfonsar-se més o menys 
en l’aigua.  
 

• Un cop el trànsit intestinal avança, les substàncies residuals desemboquen en una mena d’embut 
conegut com a ampolla rectal, on s’acumula la femta fins que la vàlvula rectal li dóna sortida a 
l’exterior a través de l’anus.  
 
Íntimament relacionat amb l’aparell digestiu trobem l’aparell excretor, constituït per una sèrie de tubs 
o embuts filtradors d’hemolimfa. En els anèl·lids aquests embuts es repetien per parelles a nivell de 
cada metàmer, abocant les substàncies de desfet directament a l’exterior.  
 

• En les abelles, els tubs excretors o tubs de Malpighi es troben connectats a l’intestí, tot surant 
en l’hemolimfa. Aquests tubs estan plens de porus i, per tant, filtren els corrents sanguinis que genera la 
musculatura del cor. El procés permet la captura de les substàncies residuals, que són dirigides cap a 
l’ampolla o dipòsit rectal. Altres funcions d’aquest sistema són la recuperació de les sals i de l’aigua. 
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