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Farmigues a CaUserala
Text redactat a partir d'informació
Dibuixos: Xavier Espadaler.

del doctor Xavier Espadaler.

CREAF

i Unitat

d'Ecologia

de la UAB.

Les formigues són un exemple de societat organitzada. Aquest fet ha sorpres homes i
dones de totes les epoques que ~1andestinat una part deis seus esforgos a estudiar-les amb
curiosistat . Fins i tot s'han convertit en tema de Ilegendes, faules i contes.
Pero ...
- Teniu idea de quantes formigues diferents hi pot haver a Collserola ?
- Sabrieu descriure alguns deis seu s costums ?
- Que mengen ? Com troben I'aliment? Com el transporten fins al niu?
- Els agrada viure a la lIum del dia o prefereixen la fosca ?
Per trobar algunes respostes hem estructurat la informació en tres blocs:
1. Com és una formiga
2. Vida social
3. Diferencies entre les formigues

1. Com

és una formiga

Les formigues són insectes socials del grup deis himenopters. Tenen el cos de talla variable
(petita-mitjana) i aparell bucal mastegador i lIepador. El cap és molt mobil al voltant d1un
coll estret. Els ulls són laterals i compostos. Antenes en colze, amb un maxim de 13 artells.
Els individus reproductors presenten dos parells d'ales, les anteriors són més grans que les
posteriors. En posició de repos les ales s'estenen longitudinalment i cobreixen totalment
o parcialment l'abdomen.
No tots els individus d'un formiguer han de tenir el mateix aspecte. En algunes especies,
on tots els individus són igual s, diem que presenten "monomorfisme". En d'altres, quan hi
podem observar diferencies considerables de mida, diem que ens trobem davant d'un cas
de "polimorfisme". Sí només apreciem dues mides (grans i petites) direm que I'especie
presenta "dimorfisme". Que siguin d'una o altra mida depen de la quantitat d'aliment que
hagin rebut durant la seva vida larvaria i també del nombre d'individus que hi hagi al niu.
Les formigues passen de 3 a 6 estadis larvals. Les larves d'algunes especies tenen
glandules sericígenes que utilitzen perfilar un capoll, són larves pobrement desenvolupades,
mai no tenen potes abdominals i presenten un cap molt redu"it. Una gran part de I'activitat
del formiguer té a veure amb la neteja, el transport i I'alimentació de les larves.

---------------------
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Les formigues poden captar estímuls diferents. Els ulls són desenvolupats en algunes
especies, pero a d'altres els manquen. Les antenes i també els. palps bucals, capten
estímuls químics i mecanics. Algunes especies poden estridular* i sembla que capten
vibracions per mi~a d'organs situats a les tfbies. Són sensibles a la gravetat a través d'uns
organs situats a les antenes ¡deis grups de quetes* situades a diverses unions del coso Per
retornar al niu algunes formigues s'orienten pel sol, d'altres per la lIum.polaritzada, d'altres
per la topografia deis voltants i algunes dipositen feromones* de pista que assenyalen el
camí cap a I'aliment o de retorn al niu.La comunicació entre els membres de la colonia és
vital per a mantenir-ne la cohesió i per fer front a les pressions ambientals. Els senyals,
principalment químics, són importants per a donar ¡'alarma a ¡'hora de defensar el niu, per
a l'atracció sexual o per al propi reconeixement.
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Mortologia general d'una formiga obrera

(Formica)

2. Vida social
Una colonia típica de formigues és constitüida per una reina, les obreres, les críes i, de
temps en temps, els individus sexuats ( mascles i reines verges). Cadascun d'aquests
grups té encomanades feines fon;a determinades en la colonia. La reina esta especialitzada
en la posta d'ous, gran part deis quals donaran obreres; les obreres, sempre de sexe
femení, tenen cura de la covada, la neteja, la defensa del formiguer i la recerca i transport
de I'aliment. EIs sexuats són els encarregats, al moment de I'eixamenada*, de dispersar
¡'especie i d'establir noves colonies. Aquests individus solen diferenciar-se de les obreres
perqué tenen ales, encara que la reina les perd després de ser fecundada. Els mascles, un
cop han acomplert la seva funció, moren. Les femelles, en canvi, poden viure molts anys.

l
3. Diferencies entre les formigues
Distribüides arreu del món, hi ha més de 12.000 especies de formigues, adaptades als
diferents ambients. La clau del seu exit és, sens dubte, la seva vida social.
A la península Iberica es coneíxen un total de 230 especies diferents, a Catalunya 130, al
Valles 85. A Collserola n'hi ha 43 de censades, pero probablement se'n trobaríen més si
es fes una recerca sistematica. Solen tenir habits poc vistosos i els nius són difícils de
localitzar. Les especies més facils de veure i d'observar amb comoditat són les de lIoes
oberts. Entre aquestes hi ha les següents: Aphaenogaster senifis, Crematogaster scutelfaris,
Messorbarbarus,
Messor bouvieri, Tapinoma nigerrimum, Camponotus sylvaticus,
Camponotus cruenta tus, Pheidole pallidula, Plagiolepis pygmaea i Linepithema humile.
Aquesta darrera és !'anomenada formíga argentina, que no és propia de la nostra fauna ¡
pot arribar a fer un eert grau de competencia a algunes de les nostres.
Coneguem algunes característiques de les formigues més comunes:

Aphaenogaster senilis. Té de 6.5 a 7.5
mm í és I'especie més elegant de totes -si
acceptem aquest qualificatiu-. Té les potes
lIargues, el color negre mat i el cos amb pels
blancs. És de moviments pausats. Menja
una mica de tot i el seu període d'activitat és
diürn si bé al pic del dia, quan fa massa calor,
no sol sortir del niu. En aquesta especie és
facil de provocar un fenomen de reclutament.
(Vegeu el recurs número 15)
1mm
Aphaenogasrersenms

Crematogaster
scutellaris. Es coneix
popularment com a "cuallevat". Té de 3 a 5
mm i és de nidificació arborícola, ja sigui en
arbres vius o en saques. La diferenciarem
facilment de les altres pel seu cap vermell i
cul negre. Sempre corre amunt ¡aval! per
branques. És omnívora pero s'alimenta
principalment d'excrecions de pugons.
______________________

1 mm
Crematogaster

scutellaris
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Messor barbarus de 4 a 12 mm i Messor
bouvierí de 4 a 9 mm ambudes són

Messor bouvíeri

granívores.
Nien sempre aterra
i es
caracteritzen per formar Ilargues fileres de
formigues que van a buscar granes. M.
barbarus té obreres grans amb el cap
vermellós i el gaster pelut. M. bouvieri és
totalment negre i té el gaster nu, molt brillant.
Durant la primavera i la tardor té un cícle
d'activítat generalment diürn. A I'estiu, amb
I'augment de temperatura, el cícle es fa
crepuscular i nocturno No les veurem a les
hores central s del dia a causa de la intensa
calor.

Tapinoma nigerrimum

mm; és negre, com el seu nom ens indica.
Fa el niu a terra a un nivel! forya superficial.
Aquestes formigues són molt nervioses i
s'alímenten sobretot de sucs dolgos (néctar,
excreccions de pugons, saba). Fan fileres
que connecten les diverses entrad es del
niu. La seva substancia d'alarma fa olor de

1mm
Messor barbarus

Tapínoma nigerrimum . Té de 2.8 a 5.3

lmm

mantega rancia. Té una activitat basicament
diürna, si no fa massa calor.

Camponotus sylvaticus i Camponotus
cruentatus
són les especies més grans.

i

La primera té de 5 a 11 mm és de color
manó fosc i brillant, surt al crepuscle i durant
la nit. La C. cruentatus amida de 6 a 14 mm,
és mat, té el cap negre i el tórax part del
gaster vermellosos. Totes dues s'alimenten
especialment d'excrecions de pugons deis
arbres i arbustos peró també les podem
trabar buscant nectar a les flors. El niu és

i
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1 mm

Camponotus cruenta tus

sempre aterra i sovint poc aparent. Són de
les poques especies que ens poden arribar
a fer un tall al dit si el mosseguen. Val més
mirar-les i no tocar-les.

Pheidole palUdula
és la única especie
dimorfica que tenim. Les obreres (1.6 a 2.6
mm) són molt més nombroses que els mal
anomenats soldats (3.3 a 5 mm) que tenen el
cap enorme. La funció d'aquestes obreres grans
és més aviat mastegar petites granes o tallar
preses pero també surten quan cal defensar el
niu. Els nius són for98. superficials i poden tenir
diverses sortides. Són d'activitat diürna a la
primavera i la tardo( pelo Inés aviat crepuscular
i nocturna a l'estiu; si fa massa calor no surten
del niu. Són omnívores. Si la presa que troben
és massa gran perque la pugui transportar
una sola obrera, aquesta recluta a moltes
companyes que la traslladen o l'esmicolen
entre totes. (Vegeu el recurs número 15).

1 mm
Pheidole palfidula

Plagiolepis pygmaea és I'especie més petita
(1.1 a 2 mm). És forga abundant pero cal
estirar-se terra per veure-Ies. Fosques i brillants,
s'amaguen facilment entre les pedretes ¡restes
del terra. Són nectarívores ¡poden tenir pugons
dins el seu mateix niu enganxats a les re/s
d'herbes diverses. Tot d'una desapareixen quan
fa massa calor.
Linepithema humile és una formiga molt
peculiar que es coneix popularment com a
"formiga argentina". A principis de segle va
arribar procedent de Sud-America i actualment
es troba a gairebé tata la vora del Mediterrani.
Molt combativa, molt prolífica i amb moltes
reines al niu, és la formiga usual a les cases de
Barcelona. Tot i ser de complexió feble, té
glandules que secreten substancies de defensa
molt actives. Fa fileres i s'alimenta en especial
de substancies dolces Iíquides i semi-Iíquides.
És difícil de Iluitar-hi. Se les pot fer fora d'una
habitació, potser d'una casa, pero no eliminarles del tot d'un bloc de pisos, d'una illa, d'un
barri, de la ciutat, de tot el Barcelones .... Niuen
a qualsevol /loc: una sola de sabata. una /launa
axafada, un parrac. Tot els va bé. Poden migrar
molt rapidament d'un 1I0c.Avui hi són i dema ja
han marxat !

---------------------------

1 mm

Linepithema humile
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Relació de les especies de formigues de Collserola, ordenades alfabeticament, segons el
tipus d'individus que es troben al niu:

Monomorf!ques

Dimórfiques

Aphaenogaster senílis
Bothriomyrmex hispanicus
Cardiocondyla elegans
Crematogaster scutellaris
Chalepoxenus kutteri
Formica gagates
Formica gerardi
Formica subrufa
Lasius emarginatus
Lasius myops
Lasius niger
Leptothorax lichtensteini
Leptothorax niger
Leptothorax nylanderi
Leptothorax rabaudi
Leptothorax racovitzai
Leptothorax recedens
Leptothorax unitasciatus
Linepithema humile
Myrmecina graminicola
Myrmica sabuleti
Plagiolepis pygmaea
Ponera coarctata

Pheidole palfidula

Tapinoma nigerrimum
Tetramorium caespitum
Tetramorium hispanicum
Tetramorium semilaeve

Polimórfiques
Aphaenogaster dulcinea .
Aphaenogaster gibbosa
Aphaenogastersubterranea
Camponotus cruenta tus
Campo notus foreli
Camponotus lateralis
Camponotus piceus
Camponotus pilicornis
Camponotus sylvaticus
Camponotus trunca tus
Messor barbarus
Messor bouvieri
Messor structor
Solenopsis fugax
Tapinoma nigerrimum

Text redactat a partir de propostes del Doctor Xavier
Espadaler. CREAF Unttat d'Ecologia de la UAB.

podrem estudiar amb Aphaenogaster senilis
í Pheidole pa/lidura

Les formigues són un interessantíssim
model de societat esctructurada. La seva
abundancia i I'escas periii que suposa $1
seu estudi les converteixen
en focus
d'atenció d'un bon nombre d'experiencies.
Malgrat tot, val la pena recordar que
qualsevol animal, per petit que sigui, és tant
necessari com nosaltres mateixos dins del

És facil provocar I'alarma al niu donant cops
a I'arbre. Sortiran les obreres amb el gaster
aixecat, i si ens fixem en Pextrem, hi podem
veure una goteta blanquinosa que és una
feromona d'alarma. Aquest fet singular fa
que la terminologia popular els hagí atorgat
el qualificatiu
de cuallevats.
Es pot
comprovar en Crematogaster scutellaris

i

planeta. Si us plau, no les tracteu amb
menyspreu!
Cada un deis fenomens descrits es pot
posar de manifest més adequadament
amb especies determinades i és millor, per
tant, saber quina especie de formiga tenim
al davant abans de fer les experiencies.

A. Fenomens soeials
OBJECTIU. Ens proposem estudiar dos
fenomens socials de les formigues: el
reclutament i ¡'alarma.
PROCEDIMENT. Si pose m una presa gran,
que no sigui transportable per una obrera
- per exemple un tro9 de xori90 o una
Ilagosta gran- és possible que la formiga
que trobi la presa ¡ntenti endur ¿e-la. Si no
pot, haurem de seguir-la amb paciencia i
potser tornara al niu. Si és així , al cap de
pocs segons, veurem sortir un grupet de 15
- 25 obreres que, en filera més o menys ben
feta, es dirigiran cap a la presa. Estem
veient un fenomen de reelutament. No
sempre
hi arriben
totes,
pero ja
s'aconsegueix que n'hi hagi més d'una a
menjar i transportar-ne algun tr09 al niu. Ho
__

recurs

B. Demostraeió de la influencia de la
temperatura en anlmals de sang freda
OBJECTIU. Es tracta de veure que en
augmentar la temperatura, les formigues
van més de pressa.
PROCEDIMENT. Busqueu una filera lIarga
de Messor. (Per identificar-les busqueu el
capítoI1.9). Marqueu dos punts separats
per un metre amb dues pedretes, dos palets,
etc. Mesureu la temperatura a nivel! del s61.
Compteu quan de temps tarda una obrera
a recórrer aquesta distancia. Repetiu la
mesura dues o tres vegades amb formigues
diferents. Calculeu la velocitat de cada
formiga i feu-ne la mitjana per a aquesta
temperatura. Repetiu el procés complet a
diferents hores del dia, i amb diferents
temperatures.
Fina/ment, podeu fer una
gratica que relacioni la temperatura amb la
velocitat mitjana de les formigues.

C. Estudi del elete diari d'aetivltat
OBJECTIU. Comparar els cicles diaris de
diferents especies de formigues.
15.1

_

PROCEDIMENT.

Destineu

un dia

a

localitzar nius de Messor, dIAphaenogaster,
de Pheido/e o de Tapinoma. Marqueu~los
amb un senyal discret. Un altre dia, a la
mateixa hora, es pot comenyar I'observació
simultania de I'activitat de les formigues.
Compteu, cada hora, el nombre d'obreres
que surten del niu en cinc minuts. Si es
marca una referencia aterra és més facit el
recompte. Preneu la temperatura a nivell
del sol per analitzar després si aqu6st factor
influeix en el cicle diari. Les dades qué
hagueu obtingut us permetran comparar i
treure conclusions sobre la influencia de la
temperatura
entre nius de la mateixa
especie, o bé, entre especies diferents.
També podreu estudiar, per a cada niu, la
variació de l'activitat en funció de l'hora del
dia.

D. Demostració de la dispersió de lIavors
per formigues (mirmecocoria)
OBJECTIU. Establir la importancia relativa
de les formigues en la dispersió de llavors.
INFORMACIÓ PREVIA. Les formigues
estableixen un munt de relacions amb les
plantes. Una d'elles implica el transport de
Ilavors i un benefici potencial per a la /lavor.
Així com la Messor menja lIavors , altres
especies
(Pheidole, Aphaenogaster
i
Tapinoma) poden endur-se determinades
Ilavors i deixar-Ies al niu, on poden arrelar.
Hi ha forga plantes que es dispersen així.

La \Iavor té una protuberancia -la carúnculaque conté Iípids molt atractius per a les
formigues.
lmaginem-nos una \lavor qualsevol. Si la
traba una Messor , la portara al niu, se la
menjaran i s'ha acabat la historia de la
Ilavor. Si la traba una altra especie de
formigues, pot ser que la transportin fin s al
niu, que es mengin la carúncula i que I'oblidin
dins del niu. No totes les especies de
formigues de Collserola responen igual a
les diferents 11
avors. N'hi ha que no en fan
mai caso
AIgunes de les plantes que trobem facitment
a CoUserola i en les que s'ha comprovat
aquest fenomen són: Ueteressa (Euphorbia
sp). Romaní (Rosmarinus), Gatosa (U/ex
parviflorus), Centraurea, Viola, Mercurialis,
Helleborus,
Hepatica, etc. Les Ilavors
d'algunes especies només són atractives
durant unes hores, d'altres, en canvi, ho
són durant molt de temps. Les de les
Ileteresses,
per exemple,
es poden
conservar d'un any per l'altre sense que
perdin la seva capacitat atractiva.
PROCEDIMENT.

Mireu d'obtenir

\lavors

madures de diferents especies vegetals.
Presenteu-Ies
davant les formigues
i
observeu-ne la reacció (se la menja, no en
fa cas, se I'emporta al niu ... ). Per tal de no
intraduir olors alienes a les IIavors (deis
nostres dits, per exemple) és recomanable
manipular-les amb pinces.
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Algunes recomanacions practiques

a) Recerca 1 recol.lecció de formigues
vives
El millor temps és la primavera i I'estiu,
preferentment de matinada quan la frescor
fa que els inseetes sigui n lents. Al migdia, la
es fa més
calor espavila les formigues
difícil agafar-les.Els \loes més adeqüats
són: sota les pedres planes, sota les
escorces i en escletxes de pedres. Excavar
directament aterra per intentar trobar les
galeries és una feina complexa i poc
recomanable per a infants.

i

quins aliments recullen per menjar. De tota
manera, si no toquen les granes, és millor
donar sempre aigua amb sucre o mel ¡les
preses animals. Les granes poden ser de
mili (menjar de periquitos) o millor, granes
naturals que recollirem d'espigues de
gramínies i d'altres plantes dellloc on visqui
la societat capturada. Convé donar el menjar
un cop per setmana, com a mínim, d'acord
amb la població del niu i quantitat de covada
que tinguin. Si no en tenen prou, es menjaran
la propia covada.
d) Corn recollir les formigues

b) Que recollir
Si ens interessa mantenir un "formiguer"
durant molt de temps haurem d'intentar
trobar una reina, obreres i covada, per
assegurar la durada del niu. Si tenim només
obreres i covada, el niu pot viure bé, com a
molt, un pare\l d'anys. Després anira
degenerant fins que quedin només obreres
i, potser, mascles que surtin d'ous postos
per obreres. També podem trobar una reina
sola amb ous o larvetes, senyal que és una
reina fundadora, a I'inici de la seva vida. En
aquests cas podrem seguir, si la reina arriba
a fer sortir algunes obreres, tota I'evolució
de la societat, un bon nombre d'anys. Si
només prenem obreres, la societat que
mantindrem no tindra gaire sentit des d'un
punt de vista biologic, I'activitat sera molt
migrada i viuran menys temps.

L'estri
més practic
és I'aspirador
entomologic,
en alguna de les seves
variants. Un ganivet pot ser útil per aixecar
les escorges. En el transport fins allaboratori
s'ha de vigilar que no passin calor, i sobretot
no barrejar mai nius diferents al mateix pot
ja que I'agressió i mort de moltes obreras
esta assegurada.

al

d) Tipus de nius, per mantenir-Ies
laboratori

c) Alimentació

Tubular. És el millor. No hi surten gairebé
mai fongs; es veuen bé obreres i covada
sota una lupa; és facil de manipular. Tot hi
ser un medi totalment artificial, les formigues
hi poden viure d'allo més bé. Nosaltres
també hi vivim i no ens va pas tan malament
Vertical, amb terra. Forga espectacular
pero poc praetic ja que al sol sempre hi
haura massa humitat. La humitat mai no es

Si no coneixem ¡'especie o els seus habits,
és aconsellable oferir primer un ventall de
possibilitats: granes, aigua amb mel o sucre,
preses animais (mosques del vinagre, larves
de cucs de farina tallades). Observarem

reparteix uniformement per tota la terra. Si
la separació deIs vid res és massa, no es
veuran les formigues.
Horitzontal, amb guix. Més practic que el
és
vertical. Es veuen bé les formigues
manejable. Pot tenir problemes de fongs.

__
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Per saber-ne més

Hi ha forya bibliografia sobre les formigues. Us poden ser útils aquests Ilibres:
BLAS, Mi altres. Artropodes 11. Volum 10 de la Historia Natural deis PaIsos
Catalans. Enciclopedia Catalana SA. Barcelona , 1987.
ESPADALER, X. La vida d'una formiga. Onda, Barcelona, 1990
ESPADALER. X. Glaus per identificar les formigues (Hymenoptera, Formicidae)
del Valles. A: El medi natural. Annals CEEM, 2: 117-127.
GOETSCH, W. La vida social de la hormigas. Labor, Barcelona.
GONZALEZ, P; AUSIN, B. Cómo criar y estudiar pequeños animales terrestres
-11- . Teide, Barcelona, 1982. Colección Vivac núm 6.
JAFFE, K. El mundo de las hormigas. Equinoccio. Universidad Simón Bolívar.
Venezuela, 1993.
PRATS, C. El formiguer del Museu de Zoología. Ajuntament de Barcelona, 1981
SKAIFE, S.H. Las hormigas. Aguilar, Madrid, 1971
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Material de suport

(1). Esquema de com són les formigues, segons el grau de polimorfisme.
(2). Fitxa d'indicacions practiques sobre construcció d'un formiguer i manteniment de les
formigues.

1
Aspirador. 1. Tub de plastic per
aspirar; 2. Tub de goma; 3. Tub de
plastic; 4. Espais on queden les
formigues aspirades; 5. Tap de
suro o goma; 6. Reixa o gasa.

2.

3

s
3

/1 I

4

5

Niu tubufar. 1.Món exterior,' 2. Paper per tapar,"3. Tub de vidre,' 4. Cotóffuix ben premut; 5. Aigua.

i .-Niu vertical amb terra. 1.Marc

-- -- 4

2. --

de fusta; 2. Dos vidres separats
per un cm; 3. Terra no gaire
argilosa;4. Tubs de vidre per
humjtejar la terra.

Niu horitzontal. 1. Niu,
tapat amb vidre i cartó
fase; 2. Espai per a
aigua; 3. Món exterior; 4.
Altres eonnexions

