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ELS INSECTES EN EL MEDI NATURAL 
 
Els insectes són els animals més abundants del planeta i els més diferents respecte a la resta, fruit de 
les seves adaptacions evolutives. Més del 80% dels animals són insectes, amb fòssils datats amb més de 
350 milions d’anys d’antiguitat, tot i que no fou fins fa uns 250 milions d’anys que aquests organismes 
van escampar-se per tota la Terra. Avui dia els insectes dominen els ecosistemes, amb una gran 
diversitat de formes, colors, consistències i mides.  
 

 
 
En general els insectes són de vida lliure, caçadors o recol·lectors, intervenint en les xarxes alimentàries 
com a productors o consumidors, tot i que alguns també poden ser formes paràsites o vectors de 
malalties. Altres insectes són socials i viuen formant grans comunitats, com ara les formigues, les 
abelles, els tèrmits i les vespes.  
 
Els primers insectes colonitzaren els continents ocupant els boscos més humits, ja que mantenien 
encara un fort lligam amb l’aigua. Les posteriors adaptacions morfològiques i fisiològiques els van 
permetre ocupar qualsevol dels ecosistemes terrestres. 
 

 
 
Cada espècie d’insecte ha establert una relació especial amb el seu hàbitat, adoptant diferents 
estratègies per competir amb les oscil·lacions tèrmiques, el grau d’humitat, la disponibilitat de llum i 
d’aliment, així com les seves relacions amb la resta d’animals.  
 
Alguns insectes s’han especialitzat en la parasitació d’altres animals, fins i tot d’altres insectes, 
adaptant el seus apèndixs i òrgans per una eficaç alimentació i reproducció. D’altres han desenvolupat 
mecanismes per protegir-se, practicant la tanatosi, o sigui la immobilització corporal per aparentar ser 
un cadàver, o confondre els seus enemics o preses, acompanyada en molts casos d’unes cobertes de 
camuflatge o d’un canvi de color que anomenen mimetisme. La locomoció aquàtica i aèria ha facilitat 
les onades migratòries dels insectes, afavorint la seva enorme dispersió, la capacitat d’orientació i de 
comunicació que tenen aquests animals amb un sistema nerviós tan petit. 
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La majoria d’espècies d’insectes tenen una vida solitària, tot i que numèricament no superen el 50% del 
total poblacional del nostre planeta. Només el 2% de les espècies han adoptat l’estratègia del 
gregarisme i la formació de societats, unes 13.500 espècies en total, on més de la meitat són 
comunitats de formigues, un miler d’espècies són abelles i la resta són tèrmits i vespes. Aquest gran èxit 
reproductiu es deu a una progressiva especialització dels seus membres, amb desenes, centenars i 
milers d’organismes implicats, o fins i tot diferents comunitats interrelacionades entre si.  
 
El gregarisme és una forma de vida on els insectes implicats comparteixen temporalment l’espai vital 
amb l’objectiu de millorar les seves expectatives reproductives amb trobades en espais geogràfics 
concrets per facilitar la còpula entre mascles i femelles. Alguns insectes comparteixen la fase de la seva 
vida immadura, formant-se una mena de poblacions bressol que garanteixin l’èxit de l’estadi larval i la 
posterior metamorfosi, independitzant-se a continuació amb l’arribada de l’estadi adult. Altres 
agrupacions d’insectes busquen la seguretat del grup durant el breu descans temporal o davant les 
penúries alimentàries provocades per l’estacionalitat climàtica.  
 

  

  
 
D’altres estableixen autèntiques societats o colònies que perduren en el temps, formant com una mena 
de superorganismes on el bé propi és el bé comú. Les societats poden ser temporals, on els insectes 
viuen junts durant l’època de màxim esplendor alimentari, període que a més aprofiten per a reproduir-
se. En d’altres situacions, les colònies perduren en el temps, afrontant plegats el repte de sobreviure. En 
aquests casos és imprescindible el repartiment de feines i per tant la diferenciació de castes, on la 
capacitat reproductiva es localitza en un o pocs individus que, a més, tenen la particularitat d’ésser més 
grans, viure més temps i cohesionar el grup. La resta, la majoria d’insectes de la població, són estèrils 
tot i que tenen sexe, centralitzant la seva tasca en l’obtenció d’aliment i en la protecció de la cria. 
Evolutivament la figura del mascle va perdent poc a poc la seva rellevància, deixant de ser una figura 
permanent dins de la família, apareixent només en les èpoques en què la femella fèrtil es mostra 
receptiva.  
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Existeixen societats formades per milers i fins i tot milions d’individus, poblacions on és importantíssim 
coordinar les diferents tasques. En alguns casos els individus realitzen tots el papers de l’auca al llarg de 
la seva vida, un reciclatge laboral encara molt desconegut, però que està fortament relacionat amb els 
diferents estadis hormonals, així com en les necessitats biològiques que té la colònia en cada moment. 
En d’altres situacions, l’especialització arriba a ser tan gran, que apareixen individus morfològicament 
diferents entre si, amb una tasca predeterminada en el seu codi genètic.  
 

  
 
Com podem veure, els individus d’una colònia deixen de ser insectes independents, ja que la unió fa la 
força, fenomen que recorda en part l’origen dels organismes pluricel·lulars a partir de les colònies de 
cèl·lules. El cos humà està format per milions de cèl·lules, cèl·lules diferenciades morfològicament per 
així desenvolupar millor la seva funció. Les cèl·lules de la pell són diferents a les cèl·lules nervioses, les 
primeres amb forma de llençol especialitzades en el recobriment del cos, les altres ramificades ja que la 
funció principal és la transmissió d’informació per tot l’organisme. En les grans colònies d’insectes 
trobem organismes guardians, més grans que la resta, amb ferotges mandíbules i sensibles antenes per 
captar qualsevol moviment, i individus petits, ràpids i feiners, especialitzats en el transport i magatzem 
de l’aliment en tots els racons de la comunitat.  
 
LA REPRODUCCIÓ DE LES ABELLES 
 
Aquests animals presenten sexes clarament separats, tot i que encara trobem algun cas 
d’hermafroditisme primitiu. En la reproducció sexual intervenen estructures derivades dels apèndixs 
locomotors localitzats en les porcions més terminals del cos i que els permetran la còpula. Els 
artròpodes, però, poden presentar mecanismes de determinació sexual poc tradicionals, on la 
partenogènesi permet l’obtenció d’individus a partir d’òvuls no fecundats. Aquest fenomen permetrà el 
desequilibri intencionat entre mascles i femelles en les comunitats dels insectes socials. 
 

 
Els artròpodes per regla general ponen ous, tot i que hi ha algunes excepcions, com ara els escorpins. El 
desenvolupament de l’embrió és directe quan la forma juvenil nascuda de l’eclosió de l’ou s’assembla a 
la seva forma adulta. En canvi, en el desenvolupament indirecte, el procés es torna molt més complex, 
amb una fase larval molt peculiar. De l’ou neix una larva amb una morfologia que ens recorda a un cuc 
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tou d’aspecte primitiu i metameritzat, un cuc que experimentarà successives mudes en el seu ràpid 
creixement. A continuació, la larva patirà una profunda metamorfosi, o sigui una nova reorganització 
morfològica, on els metàmers es fusionaran fins a donar les diferents regions corporals.  
 

 
 
La reproducció sexual on un òvul es fecundat per un espermatozoide i a continuació es produeix la posta 
d’un ou és el mecanisme més freqüent per la dispersió poblacional dels insectes i que coneixem com 
oviparisme. Existeixen, però, insectes vivípars, on la femella té un úter o matriu on es desenvolupen les 
formes immadures o larves, produint-se posteriorment un part. D’altres són ovovivípares, on l’embrió 
es desenvolupa a l’interior d’un ou que es troba dins de la femella, un ou que en la posta ràpidament 
eclosiona donant un individu madur.  
 
La fecundació dels òvuls va precedida en molts casos d’un festeig previ, on les olors, els sons, els colors i 
les llums generades per alguns insectes tenen un paper molt important. La fertilització dels òvuls es 
produeix dins de la femella i generalment el mascle introdueix directament la seva esperma a través de 
l’òrgan copulador. En algunes espècies, l’ejaculació és externa i és la femella qui s’introdueix l’esperma 
dins de la vagina.  
 

  
 
La còpula de la reina amb l’abellot es produeix com a conseqüència d’un festeig previ. La reina verge, 
de només cinc dies de vida, surt del rusc per realitzar els anomenats vols nupcials. En el festeig 
intervenen molts mascles; la majoria intervindran com un seguici sonor que protegeix un segon grup 
d’abellots que persegueixen la femella fèrtil. La còpula es realitza any rera any en uns mateixos espais 
geogràfics, fenomen difícil d’explicar ja que les abelles protagonistes no tenen memòria del lloc, perquè 
la seva curta vida els ho impossibilita. En un moment determinat, algun dels mascles aconsegueix la 
cacera de la reina, produint-se la còpula en ple vol o caient posteriorment al terra. Generalment 
l’aparell genital del mascle, que anatòmicament recorda a un arpó, queda enganxat en la vagina de la 
reina i es produeix la mort del fecundador en el seu desaparellament.   
 
El retorn de la reina cap a la colònia podria provocar la caiguda d’esperma en el vol de tornada. La 
mucositat del semen i el penis clavat a la vagina en forma de tap impedeixen  en part les pèrdues. Es 
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tracta de guanyar temps i possibilitar que els espermatozoides vius s’emmagatzemin correctament a 
l’espermoteca. A continuació la reina serà deslliurada del bloqueig vaginal gràcies a l’eficiència de les 
obreres més joves.  L’aprofitament de sols un 10% de l’ejaculació obligarà a repetir aquest ritual 
diversos cops, fins i tot més de deu sortides, amb l’únic objectiu de garantir una espermoteca plena que 
asseguri la longevitat fèrtil de la reina.   
 
La femella realitza la posta dels ous en funció de l’hàbitat, de la disponibilitat de menjar i de les 
condicions de temperatura, humitat i llum. Moltes reproductores disposen d’un ovopositor especialitzat 
en la posta d’ous en substrats durs; en canvi, en d’altres femelles l’ovopositor ha desaparegut o s’ha 
transformat en òrgans defensius coneguts com a fiblons. La sortida dels ous pot anar acompanyada de 
secrecions que faciliten la formació d’agregats, la seva adherència o la formació de cobertes endurides 
amb la col·laboració de diferents teixits vegetals. D’altres femelles realitzen la posta en espais corporals 
del seu propi cos o del mascle, i d’altres fins i tot realitzen la posta a l’atzar o en ple vol. Existeixen 
femelles que arriben a pondre uns set mil ous al dia en els seus pics de posta.  

 
 
La posta de la reina de les abelles es produeix a l’interior de la colònia, en uns dipòsits inclinats 
anomenats cel·les. La reina encaixa el seu abdomen dins del recipient, compressió que afavoreix la 
sortida de l’òvul acompanyat d’espermatozoides. L’espermoteca disposa d’una vàlvula muscular que 
actua d’aixeta economitzadora d’espermatozoides. La fecundació es produeix quan un d’aquests 
espermatozoides penetra dins de l’ou a través d’un petit orifici anomenat micropil. D’aquests ous 
fecundats naixeran sempre abelles femelles.  
 

  
 
En moltes espècies d’insectes trobem una estratègia que permet la determinació sexual dels individus i 
que coneixem com a partenogènesi. El mecanisme més freqüent consisteix en què els ous no fecundats 
donin mascles, economitzant l’activitat reproductora, de manera que només es produiran fecundadors 
durant l’estació fèrtil.  
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La reina de les abelles practica la partenogènesi a partir de la posta d’ous en cel·les de gran perímetre. 
Aquest fet determina que l’abdomen no pateixi la compressió normal i, per tant, la manca d’alliberació 
d’esperma provinent de l’espermoteca.  En aquests casos, l’òvul que surt per la vagina es converteix en 
un ou no fecundat que originarà un mascle al cap de vint-i-quatre dies. 
 
EL DESENVOLUPAMENT DELS IMMADURS 
 
n els insectes més primitius, l’adult o imago neix directament a partir d’un ou, sense necessitat d’una 
fase postembrionària. El curs de l’evolució, però, ha afavorit la diferenciació d’una fase larval, una fase 
posterior a l’eclosió de l’ou on apareix una forma immadura que no s’assembla al futur insecte adult. La 
larva, de forma general, és un individu d’aspecte similar a un cuc, per tant amb un cos clarament 
segmentat i que ens recorda molt al cos d’un anèl·lid. Aquesta larva pot alimentar-se sola, com les 
larves paràsites que es nodreixen amb les seves mandíbules dels teixits animals o vegetals dels seu 
hoste; d’altres larves, sovint mancades d’extremitats, són alimentades per insectes adults de la mateixa 
comunitat.  
 
Un cop realitzada la posta, l’ou, inicialment disposat verticalment, s’ajaurà en el fos de la cel·la. 
Aquesta fase té una durada de tres dies, produint-se a continuació la seva eclosió. Del seu interior 
sorgirà una petita larva que serà alimentada per les abelles mainaderes de la colònia. La larva posseeix 
un gran aparell digestiu que acumularà la femta en el seu últim tram. Presenta un arbre respiratori 
format per parelles de tràquees, encara que les d’un costat es troben inutilitzades pel contacte amb el 
fons de la cel·la i l’aliment líquid.  

 

  
 
En l’evolució dels insectes podem observar com el procés de desenvolupament s’ha fet cada cop més 
complex. La larva, a mesura que creix, té la necessitat de mudar d’exosquelet, ja que l’augment del seu 
volum corporal és incompatible amb la seva rígida armadura. El nombre de mudes varia en les diferents 
espècies i fins i tot entre mascles i femelles d’una mateixa espècie. Les condicions ambientals i la 
disponibilitat d’aliment poden afectar el curs del desenvolupament de l’insecte, alterant el nombre de 
mudes i fins i tot apareixent períodes de diapausa, o sigui, aturades del creixement fins que les 
condicions tornin a ser òptimes.  
  
En aquest període larval es produeix una autèntica discriminació alimentària de les diferents larves. 
Totes les larves rebran durant els tres primers dies una dieta molt rica a base de gelea reial. A partir 
d’aquest moment es produirà la supressió de l’administració de gelea a la majoria de larves, mantenint-
se solament en un petit grup destinades a ser futures reines. Aquest canvi alimentari, on ara rebran 
exclusivament mel i pol·len, provocarà el creixement més lent dels futurs abellots i obreres, així com 
l’atròfia dels ovaris de les abelles femelles, hipotecant temporalment la seva activitat reproductora. Per 
contra, les larves escollides, experimentaran un ritme de creixement explosiu, amb un aparell 
reproductor que serà fèrtil durant diversos anys.  
 
L’objectiu de la larva és augmentar molt la seva grandària fins a assolir un volum òptim per a l’inici de 
la metamorfosi. En aquest moment parlarem de pupa, un individu generalment immòbil, protegit a 
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l’interior de crisàlides o capolls, enterrades en el sòl o amagades en diferents cobertes vegetals. En la 
metamorfosi es destruiran els teixits larvals i en el seu lloc es desenvoluparan les estructures definitives 
d’un insecte adult. Aquest procés es caracteritza per la seva complexitat, controlat per un conjunt 
d’hormones que regulen el creixement, les mudes de l’exosquelet i la transició de les diferents etapes 
juvenils en la vida feinera dels insectes. 
 
Les nimfes o pupes de les abelles canvien de postura a l’interior de les cel·les, disposades verticalment i 
amagant el futur cap sota d’un opercle de cera que tapa l’entrada. Mentre les obreres cereres segellen 
la cambra, la nimfa aboca els continguts fecals del seu recte en el fons de la cel·la, filant a continuació 
un capoll de seda que protegirà el seu delicat cos. S’inicia la metamorfosi, un període que serà més o 
menys llarg en funció de l’individu que s’està formant. En el cas de les futures reines, la durada de la 
fase d’operculat s’escurça molt, ja que el creixement exponencial provocat per la gelea reial permet el 
naixement als setze dies de la posta de l’ou. En el cas de les obreres, el desenvolupament s’allarga fins 
als vint-i-un dies i en el cas dels mascles fins als vint-i-quatre dies.  
 
La complexitat del desenvolupament postembrionari permet una millor adaptació a les condicions 
ambientals, així com una diferenciació d’individus en funció de les seves tasques. Quan estudiem els 
insectes ens adonem del seu polimorfisme, o sigui la seva enorme variabilitat de formes i grandàries, la 
importància de les ales en els diferents períodes de la seva vida o de les variacions estacionals, i fins i tot 
el determinisme laboral en els insectes socials, com en el cas de les formigues, tèrmits i abelles, on 
apareixen els rangs i castes que assenyalen quina funció cal que realitzi un individu en la seva colònia. 
 

 
 

LA VIDA DINS DEL RUSC 
 
Les obreres són l’autèntic motor de la colònia, amb un treball constant al llarg de tota la seva curta 
vida. Des del moment del seu naixement, aquestes incansables treballadores desenvoluparan tot un 
seguit de tasques, sense existir cap mena d’aprenentatge previ. Unes obreres que neixen programades i 
que sota l’efecte dels diferents nivells hormonals mantindran sempre l’eficiència i el sacrifici com a 
valors per damunt de la seva pròpia supervivència. La colònia és massa important i la seva vida massa 
insignificant, ja que la màxima prioritat és el desenvolupament dels ous i les formes immadures, larves i 
nimfes, així com la salut i alimentació de l’única femella fèrtil de la comunitat, la reina.  
 
Al final de la metamorfosi, tres setmanes després de la posta de l’ou, l’obrera necessita deslliurar-se de 
la presó que li representa l’opercle que tapa la seva cel·la. En aquest moment rosega la coberta de cera 
i aconsegueix per primer cop observar què passa en el cor del niu de cria. L’obrera presenta un caminar 
insegur, de coloració més blanquinosa, i es barreja enmig d’una munió d’altres abelles enfeinades. 
Algunes germanes la toquen, d’altres es mostren indiferents, però de ben segur aquest període de 
lentitud durarà unes poques hores. 
 
La vida de les obreres es mou entre el mes i el mig any, depenent de l’estacionalitat i l’estat sanitari. A 
l’època de màxima activitat, les abelles pateixen un desgast molt gran, sobretot per l’atrafegada 
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activitat exterior. De totes maneres, les abelles més joves comencen la seva activitat social dins la 
cambra de cria, netejant els residus o cadàvers de les cel·les per garantir-ne el seu nou ús, i fabricant 
amb les seves glàndules gelea reial per alimentar les larves més joves. Són les abelles mainaderes, 
responsables de proporcionar mel i pol·len a la resta de les larves, mantenir l’ambient net i amb una 
temperatura i humitat adequades. A més a més, són les encarregades d’alimentar i tenir cura de la 
reina, mantenint un contacte íntim que possibilitarà la dispersió de les olors reials per l’interior de tota 
la colònia. Aquesta fragància informa al grup de l’existència d’una reina, un perfum que tranquil·litza i 
cohesiona el grup.  
 

 
 
Progressivament el naixement de noves obreres desplaçarà el seu treball cap a altres responsabilitats, 
com ara la d’obrera guardiana o d’obrera constructora. Les guardianes, situades a l’entrada de la 
colònia, regulen el pas de les obreres, identificant-les per l’olor, tot i que es poden fer excepcions quan 
la visita ve carregada amb nèctar. El control dels abellots i de les obreres malaltes denota en molts 
casos el comportament higiènic d’aquestes colònies.  
 
Qualsevol situació de perill és resposta amb contundència amb l’ús de la principal arma de què 
disposen, el fibló. El verí injectat és una substància d’alarma que excita la resta d’abelles i les incita a 
picar. Quan les abelles ataquen altres animals amb exosquelet, la integritat del fibló es manté. En canvi, 
la pell tova de molts animals, com en el cas de l’home, provoca l’enfonsament d’aquesta arma dentada, 
i com si fos l’acció d’un arpó, la seva extracció es veu dificultada fins a l’extrem de provocar la ruptura 
de l’abdomen de l’abella guardiana i la seva conseqüent mort.   
 
Les obreres constructores fabriquen les cel·les a partir de la cera de les glàndules cereres situades al 
ventre. La secreció cerosa té forma de teules que seran deformades amb les extremitats i mandíbules, i 
posteriorment soldades formant les cel·les hexagonals. Cal recordar que la grandària d’aquests dipòsits 
determinarà la posta d’ous fecundats o no, i per tant el naixement de femelles o mascles. Més difícil és 
entendre el mecanisme de regulació d’aquest procés.   
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La forma hexagonal de les cel·les és una meravella de la  perfecció, ja que de totes les formes 
geomètriques, l’hexàgon n’és el que té el menor perímetre en relació al total de superfície, fet que 
suposa un importantíssim estalvi de cera. 

 
L’interior de la colònia es caracteritza pel seu ordre i la disposició regular de les bresques carregades de 
mel. Les abelles constructores respecten en tot moment el principi del pas d’abella, de manera que 
entre bresques es deixen distàncies que oscil·len entre el 4 i 6 mm, o sigui el pas mínim que necessita 
una abella per poder transitar. En la zona de cria, la distància s’augmenta fins als 9 o 10 mm, de 
manera que és generen túnels pels quals poden transitar dues abelles alhora. El descobriment d’aquest 
principi arquitectònic per part de Lorenzo Lorraine Langstroh va revolucionar l’apicultura moderna, 
possibilitant la construcció de ruscs amb quadres mòbils. 
 

  
 
En aquest període també és molt important la transformació del nèctar en mel líquida. Les abelles joves 
reben el nèctar salivat i regurgitat de les seves companyes recol·lectores, un pas d’aliment de boca a 
boca que coneixem com a trofolàxia. La saliva de les obreres i també d’abellots contenen enzims que 
transformen els sucres del nèctar. Finalitzat aquest procés, l’abella diposita la mel líquida a l’interior 
d’una cel·la, succionant i regurgitant-la durant uns quants minuts, a fi de disminuir el percentatge 
d’aigua de l’aliment. Un cop emmagatzemat, la cel·la restarà oberta fins que quedi plena i el 
percentatge d’aigua disminueixi fins al 15-20%. A continuació la cel·la se segellarà amb un opercle de 
cera.  
 
EL TREBALL A L’AIRE LLIURE 
 
La colònia necessita constantment l’entrada de nèctar, pol·len, resina i aigua, i les abelles recol·lectores 
pateixen un fort desgast. Cal doncs, un progressiva incorporació d’abelles a l’activitat exterior, per tant, 
una iniciació en l’art del vol i l’orientació respecte del Sol. Ja de joves les obreres exerciten aquestes 
habilitats, tot i que fins als vint dies d’edat no començaran a treballar en les tasques de recol·lecció. 
L’activitat exterior es veu condicionada per les condicions climàtiques, ja que les abelles necessiten una 
temperatura ambiental per sobre dels 10ºC i una intensitat lumínica adequada. Per altra banda, la 
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presència de cel·les buides i abundant cria per alimentar esperonen les abelles en el seu neguit 
recol·lector.   
 

  
 
La visita de les abelles a les plantes pot tenir diferents objectius, sigui el nèctar, el pol·len o fins i tot les 
petites gotes d’aigua i resina que resten en les seves fulles. La relació de mutualisme entre abelles i 
vegetals afavoreix a ambdós, de manera que la visita constant a les flors garanteix la dispersió del 
pol·len i per tant l’èxit reproductiu gràcies a la formació de les llavors. La pol·linització de les plantes 
primitives s’efectuava bàsicament per l’aigua (hidrofília) o per l’aire (anemofília), de manera que calia 
fabricar grans quantitats de pol·len per aconseguir la fecundació de les flors. L’aparició dels insectes va 
condicionar l’evolució de les plantes, amb l’oferiment d’una recompensa dolça a canvi del transport del 
seu pol·len. Avui, vuit de cada deu flors són pol·linitzades per les abelles, flors que es caracteritzen 
generalment pels seus colors grocs o blaus, per la fragància que emeten i per la seves formes, ja que 
disposen d’autèntiques pistes d’aterratge per afavorir-ne la visita.   
 

 
 
Les abelles visualitzen l’entorn de forma diferent als humans, un sentit de la vista on el color ultraviolat 
juga un paper molt important. Al llarg de l’evolució les plantes han millorat el reclam visual de les seves 
flors, accentuant el contrast del seus pètals amb la part central de la flor, reflectors i absorbents 
respectivament de la llum ultraviolada. Fins i tot, en alguns pètals, es poden observar senyals 
direccionals que indiquen el camí més ràpid per accedir als dipòsits nectarífers i així impregnar l’abella 
d’un pol·len especialment adhesiu i enganxós, economitzant al màxim l’elevat cost de la funció 
reproductiva. A vegades les abelles incorporen a les flors senyals oloroses per tal d’informar a la resta 
de recol·lectores si val la pena aterrar damunt d’una flor concreta, dinamitzant al màxim el treball.  
 
Altres relacions beneficioses s’estableixen amb els pugons, insectes que xuclen la saba de les plantes i 
que fabriquen uns excrements dolços que atrauen a d’altres insectes, com ara formigues i abelles. El 
processat d’aquest aliment dolç dins la colònia donarà com a resultat un altre producte apícola que 
coneixem com a melat.  
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El treball en equip requereix una comunicació per coordinar les accions d’explotació de les diferents 
superfícies florals. L’activitat recol·lectora implica  també una exploració del terreny que envolta el rusc, 
distància que normalment és de com a màxim d’uns dos a tres quilòmetres. Quan les abelles detecten 
una zona rica en aliment, s’estableixen tots uns mecanismes d’informació per tal que la resta d’obreres 
puguin accedir al mateix lloc. L’exploradora queda encerclada per les seves companyes, regurgitant 
part del nèctar recollit, i així amb les seves antenes en valorin la qualitat, iniciant una sèrie de danses 
per indicar-ne la seva localització. Aquest ball té formes diferents en funció de la distància, amb danses 
circulars que poden incloure diferents moviments. 
 
Quan les reserves de nèctar estan molt properes, a menys de 100 metres, la dansa circular estimula les 
seves companyes a sortir del rusc i trobar la font del nèctar a partir del sentit de l’olfacte. Quan la 
recompensa està a més de 100 metres de distància, la dansa adopta una forma de vuit, resseguint el 
circuit una vegada i una altra, intensitat que és més gran com més proper es troba l’aliment.  Amb la 
dansa s’informa de la distància però també de l’orientació respecte del Sol. Si marquem aquests tres 
punts, Sol, Rusc i Font de l’aliment, i els unim amb unes rectes en aquest ordre, obtindrem un angle amb 
una determinada obertura. Quan l’abella dibuixa el vuit damunt les bresques verticals, la dansa descriu 
un angle respecte el sentit de la gravetat, obertura que coincideix amb la situació de l’aliment respecte 
del Sol i el Rusc.  Al llarg del dia el Sol es mou respecte del rusc, de manera que les danses també 
canvien per tal d’adaptar la informació a la nova situació. Quan la qualitat del nèctar és molt bona, les 
danses són sonores i l’abella oscil·la el seu abdomen amb més o menys intensitat.   
  
La mel i el melat són aliments rics en sucres i per tant fonts energètiques immediates que tindran un ús 
vital en el manteniment de l’escalfor en l’estació freda, quan la pinya d’abelles tremoli per mantenir la 
temperatura interna del rusc. La composició del pol·len, en canvi, determina la base proteïca de les 
abelles, sobretot de les larves, així com la necessitat de vitamines i sals minerals. El pol·len és, per tant, 
un aliment plàstic que afavoreix el creixement dels immadurs, motiu pel qual serà emmagatzemat en 
les cel·les que rodegen el niu de cria, pel tal de restar a l’abast de les abelles mainaderes.  
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Les abelles han desenvolupat al llarg de l’evolució mecanismes per mantenir la higiene i desinfecció de 
la seva llar. Seria molt fàcil que un ambient ocupat per milers d’abelles, més de cinquanta mil en les 
èpoques de bonança, amb entrades i sortides de bestiar i aliments forans, provoqués daltabaixos 
sanitaris en la colònia. La deshidratació parcial del nèctar i els seus canvis bioquímics, i la compactació i 
fermentació làctica del pol·len, com si d’un ensitjat agrícola es tractés, possibilita la conservació de les 
fonts alimentàries bàsiques per mantenir la vida d’aquesta gran societat.  
 
El control sanitari del rusc es veu reforçat amb la fabricació del pròpoli, un producte resinós vegetal que 
les abelles manipulen altre cop, amb les seves potents secrecions elaborades per les glàndules annexes 
de l’aparell digestiu. El pròpoli impedeix en gran part el creixement microbià i fúngic i, per tant, és 
utilitzat com a desinfectant, escampant-lo per les parets de la colònia i per l’interior de les cel·les un cop 
s’ha produït un naixement. Les abelles propolitzen totes les deixalles orgàniques que no poden extreure 
a fora, així com els animals víctimes dels seus atacs defensius. En l’interior dels ruscs alguns apicultors 
han trobat papallones, escarabats, serps i fins i tot ratolins momificats com si d’un ritus egipci es 
tractés. Les propietats desinfectants i curatives d’aquesta substància obren un gran ventall de 
possibilitats en la medicina homeopàtica humana.   
  
LES FUNCIONS DE L’ABELLOT 
 
La figura del mascle en el món dels insectes és en moltes ocasions una figura amb un ús purament 
sexual i reproductor. La femella necessita la fecundació dels seus òvuls a partir de la còpula del mascle, 
ja que els casos d’hermafroditisme en el món dels insectes són molt escassos. Existeixen, però, d’altres 
estratègies que han afavorit la seva marginació, habilitats reproductives que han simplificat la vida del 
mascle, essent un pur objecte sexual que neix, es reprodueix i a continuació mor. En d’altres situacions, 
encara més dramàtiques, el mascle deixa d’existir, i les femelles es reprodueixen soles, a partir d’òvuls 
no fecundats que donen només femelles. Aquest procés seria una variant de la partenogènesi que 
practiquen les abelles.  
 

 
 
En els insectes on el mascle encara juga algun paper rellevant, els rituals d’aparellament solen ser molt 
atractius. El festeig més freqüent inclou les danses i els vols nupcials, on el mascle o mascles 
persegueixen la femella en tot un seguit de proves d’habilitat i resistència que tenen per objectiu 
seleccionar els mascles més forts i sans. En l’art d’encantar la femella s’hi valen tots els trucs, des dels 
cants sonors, fins a l’emissió de llum, passant per les olors atraients que elaboren ambdós sexes. 
L’objectiu final és la còpula, una o vàries, amb un o diferents mascles, per assegurar la vida fèrtil de la 
femella.  
 
L’abellot dins la colònia destaca per la seva major grandària, amb moviments lents i per una suposada 
mala fama de gandul i vividor. El mascle prové de la posta d’òvuls no fecundats en unes cel·les de gran 
perímetre localitzades en els extrems del niu de cria. En aquestes zones el seu desenvolupament acaba 
essent més lent, amb menys temperatura i una marcada discriminació alimentària, factors que 
condueixen a un període total de desenvolupament que s’allarga fins als vint-i-quatre dies. Els abellots 
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nascuts maduren sexualment als quinze dies, i la seva esperança de vida no arriba als dos mesos, ja que 
difícilment seran acceptats dins del rusc durant l’estació freda. 

 

  
 
El percentatge d’abellots dins la colònia es mou per terme mitjà al voltant del 5%, amb poblacions de 
dos mil fins a cinc mil individus. La fecunditat de la reina s’assoleix a partir d’una desena de mascles, i la 
seva vida fèrtil es pot allargar d’uns 3 a 5 anys. Tots aquests aspectes condueixen a conclusions errònies 
sobre el paper superflu de l’abellot en el rusc, i que per tant la seva eliminació temporalment pot 
millorar el rendiment productor de les abelles. La figura de l’abellot no és prescindible, ja que el seu 
manteniment energètic queda compensat amb la seva activitat dins la colònia, participant en la 
trofolàxia i en la termorregulació de l’àrea de cria. L’abellot participarà, a més, en els vols nupcials que 
realitzen les reines verges, on la competència amb d’altres mascles determina que només els més forts i 
ràpids puguin aparellar-se. La selecció natural beneficia sempre la genètica millorada, fet que 
condiciona el progrés evolutiu de tots els éssers vius.  
 
LA NECESSITAT D’UNA NOVA REINA 
 
La vida dins de la colònia esdevé metòdica, i cadascuna de les abelles realitza la seva tasca. Quan les 
entrades de nèctar i pol·len són abundants, i la reina és jove i ben alimentada, el seu ritme de posta és 
molt intens, amb pics de més de dos mil ous diaris. Aquest dinamisme no deixa d’ésser fràgil, ja que la 
maquinària depèn de molts factors interrelacionats: les reserves d’aliment, l’activitat constructora de 
noves cel·les, el treball de les obreres mainaderes, l’estat sanitari, la climatologia, l’eficàcia 
recol·lectora, l’espai disponible, i molts d’altres. El trencament d’aquest equilibri pot desencadenar dues 
situacions completament diferents: la crisi reproductora o l’explosió demogràfica. 
 

  
 
La crisi reproductora és només la conseqüència final de tot un seguit d’alteracions que pateix el grup, 
on la manca d’aliment, l’excés de fred o calor, la mala ventilació i sobretot les malalties poden 
desmuntar el complex mecanisme de supervivència de la colònia. Un mal estat sanitari provoca la 
disminució del nombre de naixements, l’escurçament de la vida productiva de les abelles i, finalment, 
una disminució en el ritme de posta de la reina. A mesura que el temps passa i la causa primària no 
reverteix, la situació passa a ser cada cop més irreversible, fins a la desaparició progressiva de cadascun 
dels equips que conformen la colònia. 
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L’altre extrem el trobem en l’explosió demogràfica del rusc. Una situació on tots els factors bufen a 
favor: bon estat sanitari amb abundants naixements, entrades constants de nèctar i pol·len, bona 
climatologia amb reserves abundants d’aliment i, per tant, un alt ritme de posta d’ous per part de la 
reina. L’èxit reproductiu implica un desequilibri entre el nombre de naixements, que és molt alt, i el 
nombre de defuncions. La gran munió d’abelles acaba impossibilitant el bon funcionament de la colònia 
i impedeix la correcta disseminació de les feromones reials entre la població. L’olor reial és un senyal de 
tranquil·litat dins del rusc, informa a les abelles de la seva presència, manté la disciplina i la jerarquia de 
funcions. L’evolució, però, ha dotat els insectes socials de mecanismes per reconduir aquests desgavells 
poblacionals, estratègies que comporten la partició del grup en dos o més parts.  
 
La necessitat de neutralitzar l’efecte del col·lapse demogràfic engega un procés que no té marxa enrera 
i que es basa en la fabricació de cel·les reialeres, que com diu el seu nom, albergaran futures femelles 
fèrtils. De la mateixa manera es començaran a construir cel·les per a abellots, on la posta d’ous no 
fecundats assegurarà una correcta inseminació de les reines verges. Es produeix un fet si més no curiós, 
on la grandària de les cel·les i sobretot l’alimentació que rebran les larves determinarà el naixement 
d’unes abelles que canviaran el curs de la colònia, motivant la seva partició. Davant d’aquest fet ens 
podríem preguntar: qui pren les decisions? Les abelles mainaderes? Les constructores? I la reina present 
no decideix res? És un acord consensuat? I quins mecanismes regulen aquest procés? Les hormones? 
L’instint genètic? La densitat poblacional? L’entrada de nèctar? L’espai disponible? El nombre 
d’immadurs? ... Moltes preguntes i encara més possibles respostes que emboliquen encara més el 
fenomen de l’eixamenada.  
 

  
 
Mentre la reina vella continua la seva monòtona tasca de posta d’ous, les abelles constructores i 
mainaderes es preparen per canviar el rumb de la gran família. En primer lloc seleccionaran unes 
desenes d’ous com a llavors de futures reines i a continuació marginaran alimentàriament la femella 
regenta. La inanició de la reina provoca la interrupció de la seva activitat reproductora com a 
conseqüència de la seva pèrdua de pes. Tot plegat sembla una invitació perquè abandoni el rusc, ja que 
el seu cos, novament estilitzat, li ha retornat la facultat de volar. La reina serà empesa cap a la sortida 
del rusc, tot oferint-li l’oportunitat d’abandonar el grup abans que es produeixi el naixement de les 
reines verges que l’hauran de substituir.  
 
En d’altres ocasions, quan la reina mor per causa natural o per malaltia, el col·lectiu orfe fabrica noves 
reines a partir dels últims ous de la posta, desencadenant-se una renovació tranquil·la, amb poques 
aspirants a ocupar l’antic tron. En alguns casos, la manca de reina i per tant l’absència de l’olor reial, 
estimula les obreres a pondre ous, fruit de l’activació dels seus ovaris. La posta es caracteritza per ser 
irregular, amb la col·locació de més d’un ou per cel·la, uns ous que lògicament donaran mascles, perquè 
les obreres no tenen disponibilitat d’esperma. Aquesta resposta pot semblar inicialment sorprenent i 
sense una intencionalitat clara, ja que la situació és irreversible i la colònia inviable. L’actitud d’aquestes 
obreres abegoteres ens pot recordar un comportament arcaic, de quan les abelles actuaven com a 
reproductores solitàries. 
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Finalment, la reina vella també pot desistir d’abandonar la colònia, passejant-se per la zona de cria, on 
es poden observar un conjunt de cel·les reials, unes grans estructures de cera que contenen en el seu 
interior un capoll amb una nimfa que s’està metamorfitzant. Prèviament, aquest immadur va rebre en 
el seu estadi de larva una alimentació exclusiva a base de gelea reial, un aliment altament energètic 
que li ha permès desenvolupar-se ràpidament i amb una grandària corporal poc freqüent. Tot el procés 
del desenvolupament s’enllesteix en setze dies des de la posta de l’ou, pràcticament una setmana 
menys que en el cas d’una obrera, fet que ens assenyala la urgència del procés per a la viabilitat del 
rusc. Simultàniament, la colònia ha criat nombroses reines, de les quals, la primera en néixer 
generalment destruirà la resta de competidores. En d’altres ocasions, la germana primogènita 
impossibilita el naixement de la resta, fins que ella mateixa abandona la colònia acompanyada d’un 
grup de fidels que la segueix. 
 
La nova reina, jove i verge, presenta les credencials davant de la reina mare, més vella i desgastada pels 
mesos intensos de posta. En aquest moment s’estableix un conflicte d’interessos, on la reina més gran i 
feble generalment perd la disputa, essent aniquilada o convidada a marxar. Sigui quina sigui la reina 
destronada, abandonarà el grup amb tot un seguici d’obreres, migració que, de retruc, afavorirà la 
descongestió del rusc. Per altra banda, el naixement de més d’una reina pot provocar la formació de 
més d’un eixam, que generalment es caracteritzaran per ser sensiblement més petits que el primari.  
 
L’eixam ha abandonat el refugi segur que els proporcionava aliment i escalfor, una pinya d’abelles amb 
l’estómac ple de mel que envolten la seva reina. En aquest moment intervindran un conjunt d’abelles, 
anomenem-les exploradores, que tindran la responsabilitat de cercar un espai òptim per fundar una 
nova colònia. L’afany de supervivència d’aquestes abelles les motiva a cercar el nou emplaçament fins i 
tot abans de la formació de l’eixam i a vigilar-lo amb gelosia com si fossin obreres guardianes d’una 
piquera. L’objectiu de tot plegat és evitar que d’altres competidors s’apropiïn de la seva futura nova llar, 
mentre que d’altres obreres retornaran a la colònia per informar de la seva situació.  
 

  
 
En d’altres situacions més improvisades, l’eixam es veu obligat a penjar-se d’alguna branca a l’espera 
de rebre la visita constant d’aquestes abelles informadores. Les nombroses exploradores, amb les seves 
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danses explicatives, intenten convèncer la resta que la seva opció és la millor. En aquest moment es 
desencadenen nombroses discussions, amb una gran riquesa de balls que dificulten l’elecció de la 
proposta més atraient, decisió que queda presa en el moment en què totes les abelles comencen a 
ballar de la mateixa forma i en la mateixa direcció, expressant unes mateixes coordenades per a la 
orientació del grup. Any rera any, les abelles escullen els mateixos indrets per instal·lar els seus eixams o 
construir les noves bresques, fet que ens indica la seva predisposició genètica, la importància de 
l’orientació geogràfica i, sobretot, el llenguatge de les olors. L’arribada al nou emplaçament implica 
començar des de zero, amb una important funció constructora de cel·les que permetin el magatzem 
d’aliment i la posta de la reina fecunda. L’altra colònia, amb una reina verge, necessitarà de la 
col·laboració dels mascles per poder reiniciar novament el ritme de posta, ara sí en unes condicions de 
densitat poblacional més viables. 
 
La formació d’eixams i per tant el desdoblament de les colònies afavoriria la disseminació de les abelles 
en els diferents ecosistemes. Per altra banda, la distància entre poblacions i la fecundació de les noves 
reines per part de més de 10 mascles cada una, permetria reduir de forma molt eficaç el perill de 
consanguinitat. En colònies salvatges, l’acció d’eixamenar permet abandonar les antigues llars, on les 
construccions de cera poden ser en molts casos reservoris d’agents infecciosos que posarien en perill la 
supervivència del col·lectiu.   
 
Cal que l’apicultor conegui molt bé el cicle reproductiu de les seves abelles, ja que la seva actuació pot 
ser clau en l’optimització de la producció de mel. La formació d’eixams empobreix de bestiar la colònia i, 
per tant, la producció pateix un daltabaix. El sistema d’arnes i ruscs actuals permeten augmentar el 
volum total de la caixa evitant l’eixamenada. Per altra banda, podem forçar el recanvi de les reines 
velles a partir d’altres criades en nuclis de fecundació, on seleccionem les qualitats que més ens 
interessin: rusticitat, productivitat, resistència, ... 
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