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LA FLOR I LES SEVES PARTS 
 
Les plantes amb flor o angiospermes constitueixen el grup de vegetals més diversificat en nombre 
d’espècies a la Terra. Les angiospermes van aparèixer durant el Cretaci i el seu èxit evolutiu ha estat tan 
gran, que avui dia són els vegetals dominants en els sistemes terrestres. El nom d’angiosperma vol dir 
“que fa les llavors a dins d’una cavitat”, és a dir, a dins d’un fruit. Per tant amb l’aparició de les 
angiospermes també va aparèixer el que hom coneix com a fruit. Als sistemes terrestres existeix un 
altre grup de plantes que també fa llavors: les gimnospermes com ara pins, avets o xiprers, però 
aquestes mai fan fruits, només produeixen llavors en branques o fulles especialitzades. 
  

  
 

L’aparició de la llavor va suposar un canvi notable en la forma de dispersió que tenien les plantes. Fins 
llavors les poblacions de plantes es reproduïen i es dispersaven a través d’espores (com encara ara ho 
fan avui dia les falgueres o les molses). La llavor conté un embrió (una planta en petit), unes reserves 
nutrícies i una coberta sòlida. 
 
Algunes d’aquestes plantes feien les llavors a prop de les fulles que produïen pol·len. Gràcies a aquest 
fet, alguns insectes, com ara els escarabats primitius, visitaven aquestes fulles productores de pol·len 
per alimentar-se. Aquests escarabats eren molt voraços, ja que menjaven el pol·len i  les llavors que 
anaven trobant. De tal manera, que algunes plantes van començar a protegir les seves llavors a dins 
d’una cavitat: el fruit. L’aparició d’una estructura que protegia les llavors assegurava a la planta la seva 
supervivència i alhora afavoria el transport de pol·len que, inconscientment, feien els insectes 
primitius. Aquest fet, que coneixem amb el nom de pol·linització, va tenir com a conseqüència una 
major diversitat genètica dels embrions (llavors) que es produïen i per tant un major grau d’adaptació 
al medi i diversificació de les poblacions de les diferents espècies vegetals. Aquesta relació funcional 
entre els insectes i els vegetals ha estat un dels trets co-evolutius més interessants i importants de la 
biosfera, tal  i com la coneixem avui dia. 
 

   
 
 

http://www.apicesteve.cat/


Esteve Miràngels – www.apicesteve.cat  

81 

 

LA FLOR I LES SEVES PARTS 
 
Les flors són com trampes molt sofisticades per als insectes, ja que els atreuen en benefici propi. Una 
flor és una branca molt curta (braquiblast), que porta fulles especialitzades. Si les observem amb detall 
les flors tenen unes fulles petites que les protegeixen abans d’obrir-se: els sèpals, sovint de color 
verdós, que en conjunt formen el calze. Un cop oberta la flor veiem un altre tipus de fulles: els pètals, 
que sovint presenten colors molt vius, ja que són capaces de sintetitzar diversos pigments (antocians) i 
en conjunt constitueixen la corol·la. Aquestes peces florals (sèpals i pètals) poden estar lliures o estar 
soldades entre elles formant tubs o campanetes. 

  
 
A prop dels pètals es situen unes fulles molt curioses, en forma de fil i que al capdamunt produeixen 
pol·len, són els estams, que en conjunt formen l’androceu.  Els estams estan formats per un filament o 
peduncle i a la part superior duen les anteres, on es troben els sacs pol·línics i on es forma el pol·len. Els 
estams, per tant, són fulles que fabriquen grans de pol·len o micròspores, a dins d’uns petits esporangis 
(=sacs pol·línics o microsporangis). Cada estam porta 4 sacs pol·línics a l’antera. Els grans de pol·len es 
formen de quatre en quatre a dins el sac pol·línic i normalment es dispersen aïllats.  
 
Les flors encara tenen un altre tipus de fulles: els carpels, que porten les futures llavors tancades en 
una cavitat. Per regla general la fulla carpelar de les angiospermes està diferenciada en tres parts: 
l’ovari, que conté les llavors, l’estil sovint allargat i l’estigma que situat al capdamunt de l’estil forma 
una zona receptora de grans de pol·len. El conjunt de carpels s’anomena gineceu.  

 
 
Les flors que presenten els carpels soldats poden produir un nombre de llavors més elevat, ja que amb 
una descàrrega pol·línica se’n poden originar moltes. Les espècies que tenen els carpels lliures, 
necessiten, per regla general, més quantitat de pol·len per fabricar llavors. 
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LA POL·LINITZACIÓ 
 
A les angiospermes, la pol·linització consisteix en la transferència de pol·len d’una flor a l’estigma d’una 
altra flor, per tal de fecundar els òvuls o les futures llavors. Aquesta transferència pot ser per via aèria, 
aprofitant els corrents d’aire i el vent o per via vectors animals. La pol·linització anemòfila sovinteja en 
plantes que viuen en llocs freds, amb pocs insectes i que generalment tenen flors poc vistoses, com ara 
les de les gramínies. Tanmateix, les espècies de pol·linització anemòfila normalment fan poblaments 
molt densos i es veuen obligades a produir grans quantitats de pol·len, el que suposa una elevada 
despesa energètica per a la planta. 
  
La major part de plantes amb flor utilitzen vectors per carretejar el pol·len d’una flor a una altra. Es 
tracta de vectors animals com ara els insectes, essent les abelles un dels més comuns, especialment en 
els ecosistemes mediterranis, tot i que també existeixen flors pol·linitzades per ocells o ratpenats.  

  
 
Els insectes solen presentar molts pèls i apèndixs sobre la seva superfície (exoesquelet), de tal manera 
que en visitar les flors sovint queden enfarinats amb moltíssims grans de pol·len. Com que un insecte 
visita diverses flors, inconscientment actua com un agent transportador de càrregues pol·líniques dels 
estams d’una flor a l’estigma d’una altra flor. Cada descàrrega de pol·len en un estigma possibilita la 
formació de nombroses llavors. 
 
Les abelles socials són molt bones pol·linitzadores, ja que en tenir una gran quantitat de cria per 
alimentar han d’estar sempre cercant aliment a les flors. A més, quan les abelles treballen només 
visiten exclusivament flors d’una espècie vegetal. Aquesta fidelitat garanteix que el pol·len de les flors 
d’una planta arribi a les flors d’una altra planta de la mateixa espècie, en conseqüència la pol·linització 
és excel·lent. El pol·len que arriba a un estigma humit germina, donant lloc a un tub pol·línic, que 
travessa tot l’estil fins arribar a posar-se en contacte amb un òvul a l’interior de l’ovari. En aquest 
moment el gra de pol·len emet dos nuclis espermàtics (gàmetes masculins no flagel·lats). Un d’aquests 
nuclis fecunda l’ovocèl·lula (gàmeta femení) i l’altre es fon amb dos nuclis de l’òvul per formar un teixit 
nutritiu: l’endosperma secundari, que nodrirà al futur embrió de la llavor. 
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Les plantes poden ser auto-fèrtils, és a dir, en flors de la mateixa planta el pol·len és capaç de fecundar 
òvuls i formar llavors. Es tracta de plantes on la pol·linització s’efectua de forma espontània, com ara 
en moltes gramínies i algunes lleguminoses.  
 
La major part de plantes són auto-estèrils, és a dir, que a nivell de l’estigma la planta pot reconèixer el 
seu propi pol·len i no el deixa germinar. Aquestes flors només admeten el pol·len de flors que 
provinguin d’una altra planta, s’entén de la mateixa espècie. Aquest fenomen es coneix com a 
pol·linització encreuada. 
 
El fenomen de la pol·linització permet a les plantes generar una quantitat notable de llavors (els 
embrions), molt diversificats genèticament, evitant en gran mesura els efectes perniciosos de la 
consanguinitat. 
 
Un altre cas ben conegut és el dels arbres fruiters, com els cirerers, les pereres o les pomeres que són 
auto-estèrils i per tant necessiten peus de varietats diferents que donin un pol·len compatible per 
produir llavors. Paral·lelament, si les flors d’aquestes espècies estan ben pol·linitzades, la producció de 
fruits pot augmentar fins a sis vegades més i assoleixen una qualitat més alta.  
 

  
 
Als sistemes naturals, tant si les plantes són auto-fèrtils com si són auto-estèrils, la presència de molts 
insectes pol·linitzadors, com ara l’abella, incrementa notablement la producció de llavors i fruits, fet 
que és molt important pel manteniment de la biodiversitat. Moltes plantes pol·linitzades per insectes 
presenten unes flors no gaire grans, sovint nombroses i reunides en branques especials que en porten 
moltes: són les inflorescències, com ara els capítols del gira-sol (Helianthus annuus). Les flors visitades 
pels insectes tenen colors vius, presentant algunes d’elles plataformes que actuen com a veritables 
pistes d’aterratge amb marques o senyals especials, com succeeix a les flors de romaní (Rosmarinus 
officinalis). El cas més sofisticat és el de les plantes que tenen flors que imiten la femella d’alguns 
insectes, fet que atrau l’atenció dels mascles que intenten copular-les infructuosament, (amb aquestes 
falses femelles) fenomen que succeeix amb les orquídies. 
 

   
 
A nivell de les angiospermes, la pol·linizació encreuada que fan els insectes els garanteix una notable 
producció anual de llavors, genèticament diversificades. Al mateix temps, tenim un estalvi energètic, ja 
que amb una quantitat reduïda de pol·len s’obté una màxima eficiència en la pol·linització.  
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LES PLANTES I EL NÈCTAR 
 
Totes les plantes angiospermes fan pol·len, però no totes produeixen nèctar. Hom considera que una 
planta és mel·lífera si segrega a nivell de les flors una quantitat suficient de substàncies riques en 
sucres senzills (monosacàrids, disacàrids, etc.), que són recol·lectades i convertides en mel per les 
abelles. Aquestes substàncies ensucrades es solen produir a la flor, a nivell d’unes glàndules 
especialitzades en segregar nèctar: els nectaris o superfícies dolces (discs nectarífers), com passa als 
tarongers.  
 
Les abelles són capaces de detectar els sucres de les flors a partir d’una concentració superior del 10%, 
tot i que prefereixen les flors amb una concentració de sucres variable i que oscil·la entre el 30-50%. El 
nèctar prové principalment de la saba elaborada, que està constituïda per substàncies ensucrades que 
s’han sintetitzat a les fulles en fer la fotosíntesi. Aquesta saba circula pels vasos liberians (floema) i hi 
predominen sucres monosacàrids com la glucosa i la fructosa o disacàrids com la sacarosa. El nèctar de 
cada espècie pot tenir una composició química diferent, així el romaní, l’espígol, les pomeres, etc. fan 
el nèctar ric en sacarosa, mentre que el nap, la ravenissa blanca, els brucs, la farigola, el gira-sol o el 
pixa-llits el fan més ric en glucosa i fructosa. 
 

   
 
El nèctar també conté aigua i la presència en concentracions baixes (0,5-1%) d’aminoàcids, proteïnes, 
àcids orgànics, vitamines, lípids, substàncies aromàtiques, minerals, antioxidants, etc. Aquestes 
substàncies d’origen vegetal es conserven a les mels i els hi confereixen un valor afegit d’aliment 
funcional. Aquestes propietats es perden si les mels estan pasteuritzades o s’escalfen per sobre dels 
35-40ºC.  
 
La secreció de nèctar és molt variable. Una mateixa espècie pot triplicar la seva producció de nèctar en 
funció de factors endògens o ambientals. Les flors segreguen més nèctar quan la humitat relativa de 
l’aire és elevada, per exemple al matí. D’altra banda, la producció de nèctar pot variar en una mateixa 
planta al llarg del dia, de tal manera que al matí es produeix molt nèctar, al migdia baixa la seva 
secreció i a la tarda en pot tornar a produir de forma abundant. En definitiva cada espècie presenta un 
model particular, poc generalitzable, pel que fa a la secreció de nèctar. Hom coneix alguns factors que 
l’afavoreixen o la restringeixen, com són: el règim de precipitacions, la humitat de l’aire, la natura del 
sòl (més eixut en roca calcària), el grau d’insolació, la fisiologia de la planta, la temperatura, etc. A 
temperatures elevades (estiu mediterrani sec) el nèctar de les flors desapareix, a l’igual que passa 
després de períodes amb vent fort i sec del nord o ponent.  
 
El tipus de flor també pot influir en la disponibilitat de nèctar. En general podem distingir dos tipus de 
flors: les que tenen els pètals lliures i les que els tenen soldats, formant tubs o petites campanetes.  
S’ha vist que les flors amb els pètals lliures, com la ravenissa, el nèctar s’evapora més ràpidament. En 
canvi, altres plantes preserven millor el nèctar que segreguen, ja que l’emmagatzemen al fons de la 
corol·la, com ara fan els brucs, el romaní, o l’arboç.  
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El melat 
 
Les abelles són capaces de recollir altres substàncies ensucrades i que no provenen de les flors, com 
per exemple les dejeccions ensucrades d’alguns insectes com els pugons (àfids). Els pugons són 
insectes petits que amb l’aparell bucal són capaços de punxar l’epidermis de les plantes i arribar fins al 
floema, tot succionant els sucres de la saba que transporten aquests vasos conductors. Els pugons duen 
a terme aquesta activitat a nivell de les fulles o dels brots tendres d’algunes plantes.  
 
El número d’individus d’una colònia de pugons és molt elevat i es veuen obligats a consumir grans 
quantitats de saba per tal d’aprofitar els pocs compostos nitrogenats (aminoàcids) que aquesta porta 
en dissolució. En conseqüència, la quantitat diària de dejeccions ensucrades que excreten els pugons 
pot arribar a ser força elevada. Aquestes dejeccions dolces dels pugons són recollides amb afany per les 
abelles, que en fan melat. Altres insectes, com les formigues, també les aprofiten com a font de sucres i 
fins i tot transporten els pugons d’una planta a una altra.  
 

  
 
Tot i que els pugons poden establir poblacions sobre moltes plantes, les abelles només aprofiten 
aquests sucres quan els troben en grans quantitats a sobre les fulles i branques infestades, com passa 
alguns anys amb alzines, roures, avets o pins, especialment en èpoques on escasseja el nèctar de les 
flors. 
 
La producció de melat és un fenomen molt variable d’un any a un altre, depenent de factors 
meteorològics, del creixement de les poblacions de pugons, de la presència de formigues, de la 
disponibilitat de brots i/o fulles tendres, etc. Per regla general el melat que les abelles recullen als 
boscos es produeix entre els mesos de juny i juliol, estenent-se fins a principis de la tardor en alguns 
llocs. Ocasionalment i en anys molt secs, la viscositat i la densitat del melat pot ser molt elevada, fet 
que impossibilitat la seva recol·lecció per part de les abelles. 
 
VALOR APÍCOLA D’UNA PLANTA 
 
L’interès apícola d’una planta depèn del benefici que n’obtenen les abelles, per tant, les plantes que 
representen un recurs apícola veritable són les que produeixen nèctar en grans quantitats, amb 
floracions perllongades i regulars en el temps. El nèctar d’una bona planta mel·lífera ha de ser 
fàcilment accessible per l’abella, com per exemple les plantes amb flors tubulars. 
 
No obstant, es fa difícil determinar d’una manera objectiva el règim de secreció de nèctar a les flors, fet 
que explicaria resultats divergents pel que fa al valor apícola de les espècies considerades mel·líferes, 
que pot variar d’una regió a una altra en funció del clima, l’altitud, el sòl, la sequera, el creixement 
vegetatiu de l’any anterior, etc. 
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A la primavera, per exemple, potencialment hi ha un nombre de plantes amb flor molt elevat que són 
susceptibles de ser visitades per les abelles, però aquestes no visiten amb la mateixa intensitat totes les 
flors. Les abelles tenen sensors amb els que detecten la concentració de sucres que tenen les flors i 
això fa que les visitin amb més o menys freqüència. 
 
Les abelles són capaces de detectar la concentració de sucres que contenen les flors, de tal manera que 
els nèctars molt diluïts no els recullen. El valor nutritiu d’un nèctar o d’un pol·len pot ser variable d’una 
espècie a una altra, ja que la presència i/o concentració de vitamines, elements minerals, aminoàcids, 
etc. pot ser variable, tant qualitativament com quantitativament. 
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• AVET 

 
• ARBOÇ 

 
• BRUGUEROLA 

 
• CASTANYER 
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• RAVENISSA 

 
• BOTJA 

 
• BRUC DE PRIMAVERA 

 
• BRUC D’HIVERN O XIPELL 
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• ESPÍGOL 

 
• CAP D’ASE 

 
• ALZINA 

 
• ACÀCIA 
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• ROMANÍ 

 
• FARIGOLA 

 
• TIL·LER 

 
• SAJOLIDA 
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Podeu consultar molts més llibres al Fons Bibliogràfic d’Ecolluita: 

• http://apibiblio.blogspot.com.es 
 
altres webs interessants: 
 

• BANC DE DADES DE BIODIVERSITAT DE CATALUNYA. 
http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html 
 

• FLORA SILVESTRE DEL MEDITERRÁNEO - Una colección fotográfica de José Quiles Hoyo: 
http://jquiles.webs.upv.es/ 
 

• HERBARI VIRTUAL DEL MEDITERRANI OCCIDENTAL: 
http://herbarivirtual.uib.es/cas-med/estatic/quees.html 
 

• MELS MONOFLORALS: 
http://www.apicoltura.org/mieli/index.html 
 

• ORCA: ORGANITZACIÓ PER A LA CARTOGRAFIA DE LES PLANTES ALS PAÏSOS CATALANS: 
http://biodiver.bio.ub.es/orca/ 
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