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INTRODUCCIÓ 
 

L’objectiu d’aquest treball de recerca és demostrar que els senyals olfactius 
afecten d’alguna manera a l’atracció les abelles per les plantes i així doncs, 
també a la seva especificitat a l’hora de pol·linitzar una espècie o una altra.  

 
Per a poder provar aquesta relació, vaig decidir estudiar el comportament 

d’una espècie d’abella que tan sols visita una espècie de planta.  
 
Per tal d’emmarcar l’estudi experimental, vaig fer un estudi del procés de 

pol·linització, de les flors i de les abelles, així com de la coevolució d’ambdues. 
Tot seguit vaig realitzar l’estudi experimental, amb l’assessorament dels 
investigadors del CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) 
Jordi Bosch i Iolanda Filella, així com també utilitzant les seves instal·lacions i 
materials.  

 
D’aquesta manera, el treball ha quedat dividit en dos blocs principals. El 

primer correspon a l’estudi bibliogràfic, on s’expliquen les característiques de la 
pol·linització, la seva importància, vital per plantes i pol·linitzadors, i els diferents 
tipus de pol·linització que es donen en el món natural. Per altra banda també es 
fa un estudi de l’estructura de les flors, de la seva tipologia i es dedica un 
apartat a les essències florals. A continuació es realitza un estudi de les abelles, 
de la seva anatomia, del seu desenvolupament, nutrició i acabo centrant-me en 
la seva activitat pol·linitzadora. Finalment, s’estudia la coevolució de plantes i 
insectes al llarg de la història, per tal de donar un sentit global, tot relacionant 
encara més els dos objectes d’estudi, plantes i pol·linitzadors.     

 
El segon bloc correspon al treball experimental que pretén demostrar, entre 

altres coses, la intervenció de l’olfacte en l’especificitat de les abelles a l’hora de 
visitar una espècie determinada, i trobar quins senyals olfactius en són els 
responsables. 
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1. POL·LINITZACIÓ 
 

La pol·linització és el procés mitjançant el qual el gra de pol·len o 
micròspora és transportat des de l'antera d’una flor fins al micròpil d’una altra flor 
de la mateixa espècie, en el cas de les gimnospermes1 o fins a l'estigma en el 
de les angiospermes2. 

 
L’alliberament dels grans de pol·len es dona al esquinçar-se la paret de 

l’antera madura. Si es dona la pol·linització adequada, i troba l'estigma 
corresponent, comença el procés de germinació del gra de pol·len i la 
fecundació de la planta.  

 
Un cop l’agent pol·linitzador diposita el gra de pol·len damunt l’estigma, 

aquest s’hidrata i germina, és a dir, emet un tub pol·línic que creix travessant 
l’estigma i, a través de l’estil, arriba a l'ovari que està situat a la base de la flor 
(Figura 1). 
 

Allà penetra a l’interior de l’òvul, i comença el procés de fertilització, és a 
dir, el material genètic del gra de pol·len es fusiona amb el material genètic de 
l'òvul. D'aquesta manera l'òvul es transforma en una llavor, que podrà créixer i 
originar una nova planta.   
 

                                            
1 Gimnospermes: planta sense fruits que presenta llavors nues.  
2 Angiospermes: plantes que presenten flors i llavors, i que es caracteritzen per tenir els òvuls 
dins de l’ovari format per la unió de carpels.   
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Figura 1: Esquema del procés de pol·linització. 

 
 

La pol·linització doncs, és bàsica per a que la fertilització es dugui a terme. 
Tot i així, no sempre que es dona la pol·linització hi ha també fertilització, ja que 
no tots els grans de pol·len que arriben a l'estigma poden fertilitzar l'òvul.  
 

Hi ha dues maneres de classificar el tipus de pol·linització, tenint en compte 
dos criteris diferents: segons entre qui es dona la transferència de pol·len, o quin 
sigui l’agent pol·linitzador.  
 

Tenint en compte entre qui es dona la transferència de pol·len, la 
pol·linització pot ser autopol·linització o bé pol·linització encreuada.  

 
L’autopol·linització és quan hi ha transferència de pol·len en una mateixa 
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flor o bé entre flors del mateix individu, anomenats respectivament autogàmia i 
geitogàmia.  

 
La pol·linització encreuada es dóna quan el pol·len prové de flors d'altres 

individus, és a dir, quan es dóna una transferència entre diferents plantes. 
 
L'autopol·linització dona lloc a autofertilització, i la pol·lintzació encreuada 

dona lloc a la fertilització encreuada.  
 
L’altra classificació es fa considerant l’agent pol·linitzador de la planta, és a 

dir, els medis de transport o vectors. Si el vector és una força física inanimada 
és un cas de pol·linització abiòtica, i si és un animal, pol·linització biòtica. És 
important tenir en compte que les plantes varien molt morfològicament segons el 
seu agent pol·linitzador.  
  
1.1. Polinització abiòtica 
 

La pol·linització abiòtica és menys efectiva que la biòtica ja que és poc 
precisa i molt difusa. Com que els grans de pol·len són escampats 
aleatòriament, es troben amb altres flors a l'atzar, i hi ha un percentatge molt 
baix de que arribi a l'estigma adequat. Els factors abiòtics que duen a terme 
aquesta pol·linització són l’aire i l’aigua. 
 
1.1.1. Anemofília o pol·linització a través de l’aire 
 

Quan el pol·len és transportat dels estams fins a l’estigma a través del vent, 
diem que és un cas d’anemofília, i les plantes que són pol·linitzades pel vent 
s’anomenen anemòfil·les.  

 
L’anemofília és el cas més freqüent de pol·linització abiòtica i en el cas de 

les gimnospermes és el sistema primari de pol·linització. Es dóna en plantes 
situades en zones ambientals de climes freds, on l'activitat dels animals 
pol·linitzadors és molt baixa. 

 
Al ser poc eficaç, per garantir l’èxit de la pol·linització les plantes 

pol·linitzades abiòticament a través de l’aire presenten les següents 
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característiques: 
 
· Tenen pol·len molt abundant, és a dir, presenten un nombre molt gran de grans 
de pol·len en comparació amb el nombre d'òvuls, la qual cosa fa que augmenti 
la probabilitat de que una planta sigui pol·linitzada. Per tant, com que les flors 
són unisexuals, abunden més les masculines que les femenines.  
 
· El seu pol·len és molt lleuger i petit, aerovagant, sec, amb molta flotabilitat i 
amb una superfície llisa i eixuta, de manera que pugui dispersar-se 
individualment i recórrer grans distàncies.  
 
· Els estigmes, com a zones receptores de pol·len, estan exposats a la 
superfície de la flor  on hi són accessibles. A més, tenen una superfície 
estigmàtica gran i viscosa, de manera que els grans de pol·len els quedin 
fàcilment enganxats.  
 
· Les anteres també estan exposades, ja que així tenen accés als corrents d'aire 
que s'enduran el pol·len. Els filaments estaminals es caracteritzen per ser llargs, 
mòbils amb el vent, o explosius, que llencen el pol·len activament. A part d'això, 
les anteres no s’obren si el clima no és l'adequat, és a dir càlid i sec, ja que sinó 
el pol·len seria ràpidament mullat i danyat per la pluja.  
 
· Les flors acostumen a no presentar periant i a situar-se lluny de les fulles, ja 
que així, els estams i estigmes estan més en contacte amb l'aire lliure.  
 

Finalment, una condició bàsica i òbvia per tal de que aquesta pol·linització 
es porti a terme és la presència de vent. En casos de vegetació forestal densa, 
no es realitza degut a que el vent és tant suau que els grans de pol·len cauen 
massa aviat, abans de ser escampats.  
 
 
1.1.2. Hidrofília o pol·linització a través de l’aigua  
 

La hidrofília és el transport del pol·len a través de l’aigua, i les plantes que 
són pol·linitzades d’aquesta manera reben el nom de plantes hidrofíliques.  
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Hi ha dos tipus diferents d'hidrofília, depenent de si la pol·linització te lloc 
dins o a la superfície de l'aigua. En el primer cas, l'anomenem hipohidrofília i el 
segon epihidrofília.  

 
Pel que fa a l'hipohidrofília, es tracta de plantes submergides que fan flors 

dins de l'aigua i el pol·len d'aquestes es mou entre dues aigües fins arribar als 
estigmes de les altres flors. Els grans de pol·len doncs, no suren ni s'enfonsen, 
sinó que tenen la mateixa densitat de l'aigua i s'hi poden traslladar sense 
dificultat.  

 
En canvi la epihidrofília consisteix en flors que creixen ran de l'aigua i que 

són capaces de surar i navegar per sobre d’ella. Es salven un major nombre de 
grans de pol·len, ja que té lloc en un medi de dues dimensions, en comparació 
al de tres dimensions dels processos explicats anteriorment. 
 
1.2. Pol·linització biòtica o zoòfila 
 

Aquest tipus de pol·linització introdueix en el procés un nou organisme, 
amb el qual la planta establirà algun tipus de relació. L'agent pol·linitzador visita 
la flor regularment i aquestes visites signifiquen una part de l'activitat vital de 
l'organisme. Sovint, hi ha una atracció que estableix les visites del pol·linitzador, 
però a vegades la pol·linització és accidental i té lloc sense cap mena d’atracció 
entre els individus.  

 
La pol·linització biòtica, doncs, és la realitzada pels animals, i s’anomena 

també pol·linització zoòfila.  
 
En aquest cas la pol·linització és molt més efectiva que l’anemòfila, ja que 

els animals són capaços de volar de flor en flor en busca d'aliment, sent així 
pol·linitzadors més eficaços. A més, són molt abundants i realitzen nombroses 
visites diàries a les plantes. 

 
La majoria de flors de plantes superiors o angiospermes, són pol·linitzades 

per animals, i presenten unes característiques pròpies, diferents a les plantes 
anemòfiles:  
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· El pol·len no és necessàriament abundant, els grans solen ser més grans, i 
plens de substàncies enganxoses o viscoses, amb exina3 ornamentada per tal 
d'adherir-se als cossos dels pol·linitzadors i d'enganxar-se els uns amb els 
altres, fet que els fa capaços de dispersar-se en grup o en massa. 
  
· Utilitzen sistemes de reclam, per tal de cridar l'atenció del pol·linitzador. Entre 
els diversos tipus de reclam, trobem el visual i l’olfactiu. 
    

- El visual es caracteritza per la presència de flors i inflorescències vistoses, 
amb pètals de colors vius. A vegades, quan no hi ha pètals, aquests poden ser 
substituïts per peces del calze, els anomenats tèpals, que adopten colors més 
vistosos que el verd, per tal d’atraure més als animals. A part d'això també 
podem trobar peces bellugadisses. 

    
- El reclam olfactiu, que és l’objecte de l'estudi que durem a terme, es basa 

en els compostos orgànics volàtils emesos per les diferents parts de la planta 
per tal d’atraure els animals.  
 
· Els ofereixen recompenses, com per exemple la del gust, ja que els insectes 
s'alimenten de nèctar i també de pol·len. Una altra recompensa és la capacitat 
de la flor d'actuar com a refugi de l'animal, o de lloc on poder posar els ous. A 
vegades també poden crear falses recompenses, com trampes per tal de retenir 
l'animal. 
 
· La morfologia de la flor té les seves pròpies característiques per tal de facilitar 
la pol·linització: disposició d'estams i estils adequada, senyals de nèctar, 
plataformes d’aterratge, etc i també per tal d'adaptar-se al seu pol·linitzador en 
concret: nèctar amagat de manera que només sigui accessible per un tipus de 
pol·linitzador, etc. 
 
Tipus de pol·linització biòtica o zoòfila: 
 

Per diferenciar els diversos subtipus de pol·linització zoòfila, es té en 
consideració el tipus d'animal pol·linitzador. Els insectes són grans 
pol·linitzadors perquè són eficients i, a més, econòmics, ja que no necessiten 
                                            
3 Exina: capa externa de la coberta del gra de pol·len, que és rígida i dona resistència. 
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gaire recompensa; en canvi, els ocells i mamífers requereixen més aliment. 
Aquests són els tres casos més comuns de pol·linització zoòfila, anomenats 
respectivament: entomofília, ornitofília i quiropterofília.  
 
1.2.1. Entomofília 
 

L’entomofília és la pol·linització per insectes. Es dona sobretot en plantes 
situades en zones de climes temperats, on l'activitat d'aquests pol·linitzadors és 
molt alta. 

 
Segons l’insecte pol·linitzador es classifiquen en diferents grups: 

 
· La cantarofília correspon als coleòpters, insectes voladors que mengen pol·len. 
Du associades flors obertes, de colors clars i amb molt de pol·len i en general és 
una pol·linització poc específica. 
 
· La miofília va associada als dípters, capaços de xuclar o llepar superfícies que 
secreten nèctar. Pol·linitzen flors petites i amb olors intenses.  
 
· La psicofília, representa el grup de les papallones, sobretot diürnes, que en la 
fase adulta s'alimenten bàsicament de nèctar. Les flors d'aquest tipus de 
pol·linització són molt evolucionades, proveïdes de tubs llargs i esperons, sense 
plataformes d'aterratge, colors vius com el vermell i el taronja i de formes 
retallades.  
 
· L'esfingofília, es tracta de la pol·linització per efíngids (lepidòpters 
crepusculars), que s'han especialitzat en flors grans que resulten difícils de 
pol·linitzar per altres insectes. Solen tractar-se de flors de color clar i oloroses al 
capvespre. 
 
· La melitofília, és la pol·linització per himenòpters, que és el grup que estudiem 
en aquest treball. Aquest grup és un dels majors ordres d'insectes, que engloba 
a les formigues, als abellots, a les vespes i a les abelles.  
 
Pel que fa a les vespes, a part dels sucs de les fruites, s'alimenten de nèctar, 
fent també així de pol·linitzadors. El paper de les abelles és molt més important i 
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se les considera el principal insecte pol·linitzador de la major part de les plantes 
de clima mediterrani. Aquestes plantes són riques en nèctar, amb l'objectiu 
d’oferir-ne a les abelles. D’aquesta manera, aquestes s’han especialitzat en 
alimentar-se de nèctar a més a més del pol·len. Tot i que les abelles 
consumeixen gran part del pol·len de la planta, en queda suficient adherit al seu 
cos per a la pol·linització (Figura 2). 

 

 
 

Figura 2: Pol·len adherit als pels del cap d’una abella. L’acció dels 
petits garfis del pèl de les abelles, assegura que quan aquestes visiten 
una flor, el pol·len quedi adherit als seus pèls i d’aquesta manera el 
transportin a la següent flor. 

 
A diferència de les vespes, les abelles actuen en primavera, i estableixen una 
relació tan important amb la planta que la desaparició d'unes podria significar la 
de les altres.     
 
1.2.2. Ornitofília 
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L’ornitofília és la pol·linització per ocells. Aquests pol·linitzen flors grans, 
sovint tropicals, de colors vermells o grocs, no aromàtiques i que presenten gran 
quantitat de nèctar fluid. N'és un exemple molt clar els colibrís, que amb el seu 
llarg bec, poden extreure el nèctar sense dificultat i sense necessitat de cap 
suport, gràcies a la seva capacitat de mantenir-se suspesos en vol. 
 
1.2.3. Quiropterofília 
 

Es tracta de la pol·linització a través dels únics mamífers que actuen com a 
pol·linitzadors, els ratpenats. Comporta flors grosses i robustes, capaces de 
sostenir el pol·linitzador. Són flors vistoses, no presenten colors, poc oloroses i 
d'obertura nocturna. Això si, tenen grans quantitats de pol·len i nèctar, i es 
troben separades de les fulles de manera que els animals les puguin distingir 
sense xocar amb la resta d'elements de la planta.  
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2. LES FLORS 
 

La flor és l’aparell reproductor de les plantes fanerògames4. Està 
constituïda per un eix al voltant del qual es disposen les parts fèrtils, estams i 
carpels, generalment envoltades i protegides per la part estèril constituïda pel 
periant. 
 
2.1. ESTRUCTURA 
 
Parts fèrtils 
 

Les parts fèrtils (Figura 3) de la flor són essencials per a la planta ja que 
constitueixen els seus òrgans reproductors. La part masculina o androceu està 
constituïda pel conjunt d’estams i la femenina o gineceu pel conjunt de carpels. 

 
Els estams estan constituïts per dues peces, una d’estèril, el filament5, que 

acostuma a ser llarg i prim i una part fèrtil, l’antera6 situada a l’extrem superior 
del filament. L’antera està formada per quatre sacs pol·línics que contenen els 
grans de pol·len, de característiques diferents segons el tipus de pol·linització. 
Els estams poden estar soldats entre ells o amb altres peces de la flor, a través 
del filament. 

 
El carpel, prové d’una fulla modificada, i per això encara conserva el seu 

color verd. Acostuma a tenir forma d’ampolla i consta d’una part inferior més o 
menys inflada, anomenada ovari, on es troben els òvuls; l’estigma, que està 
situat a la part superior en forma de receptacle per tal de recollir el pol·len, i 
l’estil, una columna de longitud variable que serveix per unir les dues parts i com 
a zona de trànsit del pol·len. Una flor pot estar constituïda per un sol carpel o 
per més d’un. Pel que fa a l’últim cas, els carpels poden estar lliures o bé 
soldats totalment o parcialment entre sí formant una sola peça. Cada carpel 
lliure del gineceu o bé el conjunt de carpels soldats que el formen, s’anomena 
pistil.  
 

                                            
4 Fanerògames: plantes que presenten òrgans reproductors aparents. 
5 Filament: del llatí filum, “fil”. 
6 Antera: del grec antic anthos, “flor”. 
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Parts estèrils 
 

El periant constitueix la part no reproductiva de la flor i es troba envoltant 
l’androceu i el gineceu per tal de protegir-los. Està format per dos tipus de 
peces, la corol·la i el calze (Figura 3). 

 
El calze està constituït per unes peces anomenades sèpals que se situen a 

la part més externa del periant. Aquests mantenen la consistència i el color verd 
de les fulles i generalment són petits.  

 
La corol·la, està formada per pètals, que són les peces més internes del 

periant, de colors vius i més tendres i generalment més grans que els sèpals. 
Tenen la funció d’atraure els insectes pol·linitzadors amb els seus colors i les 
seves olors per tal de que aquests realitzin la pol·linització. 

 
És possible trobar-se també amb casos on els pètals i els sèpals són del 

mateix color o iguals morfològicament, fent que la corol·la i el calze no es puguin 
distingir. També podem trobar flors en que només hi ha un sol tipus d’embolcall 
periàntic. En aquests dos casos, aquestes peces s’anomenen tèpals. 

 
Les peces del periant poden trobar-se lliures, o bé soldades pels marges, 

donant lloc a tubs més o menys llargs anomenats tubs florals. 
 
Totes aquestes estructures surten de l’eix floral, que a part d’aguantar-les, 

s’encarrega de protegir-les. Està constituït per l’anomenat receptacle o tàlem. 
Entre el receptacle i la tija, habitualment trobem el peduncle, un mànec que 
serveix d’unió entre les dues peces (Figura 3). Es donen casos però en que el 
receptacle s’insereix directament a la tija.  
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Figura 3: Parts fèrtils i estèrils de la flor. 

 
 
2.2. TIPUS DE FLORS 
 

La majoria de les flors són hermafrodites, és a dir, tenen androceu i 
gineceu, però d’altres són unisexuals, les quals o bé només presenten estams, 
les anomenades masculines, o bé només carpels, les femenines. 

 
Tenint en compte els elements que formen el periant, les flors es 

classifiquen en heteroclamídies, en les quals el calze i la corol·la es troben ben 
diferenciats; homoclamídies, quan els elements del periant no es poden distingir 
morfològicament; monoclamídies, si hi ha un sol tipus d’embolcall periàntic, o 
aclamídies, quan no hi ha periant. 
 

Les flors són pedunculades quan presenten peduncle i sèssils quan el 
receptacle s’insereix directament a la tija. 
 

El grau de simetria floral és determinat a partir de la corol·la vista des de la 
part superior. Diem que la flor és actinomorfa quan presenta diversos plans de 
simetria i zigomorfa quan en presenta tan sols un (Figura 4). 
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Figura 4: Tipus de simetria floral. 

 
Les flors de la planta poden ser solitàries, si surten directament de la tija, o 

poden trobar-se formant inflorescències, és a dir, agrupades formant rams o 
poms de diferent aspecte i inserides damunt d’un eix. 
 
 
2.3. COMPOSICIÓ DEL POL·LEN I EL NÈCTAR 
 

El pol·len conté entre un 6% i 28% de proteïnes i entre un 1% i 20 % de 
lípids (normalment acostuma a ser menys d’un 5%). També conté vitamines, 
sucres i minerals. El valor nutritiu varia d’una espècie a una altra tenint en 
compte la quantitat de proteïnes que té. 

 
El nèctar és una dissolució aquosa secretada per unes glàndules 

anomenades nectaris que acostumen a trobar-se a la base dels estams o dels 
pètals. És una dissolució rica en sucres, en conté entre un 5% i un 80%, entre 
els quals predominen la sacarosa, glucosa i fructosa. També conté en una 
quantitat molt menor lípids, aminoàcids, ions minerals, pigments, substàncies 
aromàtiques, etc. Degut al seu gran valor energètic, constitueix l’aliment de 
diferents grups d’animals, com és el cas de les abelles quan són adultes. 
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2.4. ESSÈNCIES FLORALS 
 

Les essències florals són compostos orgànics volàtils que es divideixen en 
general en tres grups: les agradables, les que imiten les feromones7 dels 
insectes i les desgradables. 

 
 Les primeres atreuen a la majoria d’insectes i en són responsables els 

terpens i benzens, com també alcohols, esters i altres compostos orgànics. El 
segon grup està format per essències que imiten les feromones d’atracció 
sexual entre mascles i femelles. Finalment, el tercer consisteix en essències 
emeses per plantes que atrauen insectes com les mosques del fang. 

 
La majoria de les essències florals es deuen a una mescla complexa de 

substancies orgàniques volàtils. Atenent a la seva estructura química, es 
classifiquen en tres classes: compostos alifàtics, compostos terpenoides i 
compostos benzenoides. Entre els alifàtics, químicament senzills, es troba 
l’alcohol hexanol i l’etil acetat. Els terpenoides, formats a partir de l’esquelet 
carbonat de 5 carbonis de l’isoprè, poden ser monoterpens (10 carbonis), com el 
geraniol i el linalol, o sesquiterpens (15 carbonis). Entre els compostos 
benzenoides, hi trobem per exemple l’eugenol. Entre els compostos més 
atractius per a un ampli espectre d’insectes hi ha el 2-feniletanol, el benzaldehid 
i el linalol. 

 
En moltes flors, l’àrea de major concentració de producció i emissió 

d’essències, coincideix amb les més vistoses, es a dir, els pètals de la corol·la, 
la qual cosa ajuda als insectes a guiar-se fins la font de nèctar.  

 
 
 
 
 
 

                                            
7 Feromones. Del greg pherein “portar” i hormon “excitant”. Serveixen per atraure els 
individus entre si, per saber distingir els membres de la seva espècie dels d’una altra, per a 
seguir el rastre cap a una font d’aliment o el niu o bé per assenyalar territoris.  
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3. LES ABELLES 
 
 

Les abelles són animals invertebrats que pertanyen al grup dels insectes i 
a l’ordre dels himenòpters. Són insectes pol·linitzadors molt eficaços ja que han 
de buscar en les flors el seu aliment. Es distingeixen  dos tipus d’abelles, les 
socials, que viuen en comunitat i tenen diferents castes i les solitàries, que són 
independents i cadascuna de les femelles construeix el seu niu i cria la seva 
descendència.  
 
  
3.1. ANATOMIA 
 

El cos de les abelles està cobert per un esquelet extern o exosquelet que 
els proporciona protecció contra els depredadors, els preserva de pèrdues 
d’aigua, etc. Està constituït per quitina, una substància orgànica que s’endureix 
en contacte amb l’aire. La major part del seu cos està densament recobert per 
pèls.  
 

L’exosquelet i les parts internes estan dividides en tres regions: el cap, el 
tòrax i l’abdomen (Figura 5). 
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Figura 5: Cos de l’abella, mostrant les tres regions principals: cap, 
tòrax i abdomen; les parts bucals; els tres parells de potes i els dos 
parells d’ales.  

 
 

Al cap s’hi troben les antenes, que són els principals òrgans dels sentits, i 
l’aparell bucal.  
 
· Òrgans dels sentits 
 

El sentit de l’olfacte es troba a les antenes, dues estructures formades per 
un flagell de deu segments unit mitjançant un peduncle a l’escap (Figura 6). 
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Figura 6: Antena de l’abella amb una de les plaques poroses 
augmentada, que mostra l’aparell olfactiu receptor. 

 
 
En els vuit segments distals de l’antena, s’hi troben unes plaques poroses 

que consisteixen en fileres de porus molt fins que deixen passar les molècules 
responsables de les olors, les quals són transportades a les cèl·lules receptores 
que connecten amb cèl·lules nervioses (Figura 6). Les antenes de les abelles 
poden detectar acuradament la direcció d’una olor, comparant la intensitat de 
les molècules odorífiques percebudes per cada antena. Hi ha altres estructures 
sensorials que es troben a les antenes, com pels o cavitats, que no és del tot 
segur que siguin olfactòries, però de les que hi ha evidències que demostren la 
seva importància en la percepció del gust, de la humitat o fins i tot de la 
temperatura.  
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La percepció visual prové de dos tipus d’ulls, uns de simples i uns de 
compostos (Figura 7). Els simples o oceles, tres ulls disposats formant un 
triangle, no poden enfocar i simplement serveixen per a detectar la intensitat de 
llum, regulant l’activitat diürna i l’orientació. Per altra banda, els compostos o 
facetats ocupen gran part del cap, estan formats per molts ulls elementals i són 
capaços de percebre el moviment, reconèixer patrons i percebre els colors.  
 

 
                                          

Figura 7: Cap de l’abella. 

 
 
· Aparell bucal 
 

L’armadura bucal (Figura 7) de les abelles està constituïda per dues 
mandíbules, més estretes a la regió central que a la base o a l’extrem, on 
s’amplien formant una mena de cullera que sosté i manipula el pol·len. Estan 
subjectes al cap a través de forts músculs. Tenen funcions molt diverses, entre 
les quals es troba la ingestió de pol·len, la construcció del niu, la manipulació 
dels grans de pol·len i de la cera del rusc, l’alimentació de les larves i la reina i, 
fins i tot, els serveixen per barallar-se.  

 
La trompa és una estructura més complicada, encarregada de la ingestió 

dels líquids, com el nèctar, la mel o l’aigua.  Està constituïda per dos maxil·lars 
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laterals i una estructura labial central, de manera que quan no s’utilitza, queda 
replegada en forma de Z sota el cap de l’abella. Quan està completament 
estesa, les maxil·les i l’estructura labial formen una mena de tub que envolta 
una llengua peluda, anomenada glossa, que participa en la recol·lecció de 
pol·len, ja que els grans es queden adherits als seus pèls. Així com la trompa és 
important en el procés de recol·lecció de nèctar, les mandíbules tan sols 
l’aguanten i la mantenen en la seva posició (Figura 8).  
 

 
 

Figura 8: Visió lateral de les parts bucals de l’abella, incloent la 
mandíbula i la trompa. En el dibuix superior la trompa està estesa i en 
l’inferior, replegada en forma de Z. 

 
 

El tòrax és la secció intermèdia i està formada per tres anells o segments, 
l’anterior o protòrax, el mitjà o mesotòrax i el posterior o metatòrax. A cada 
segment hi ha unit un parell de potes i als dos darrers un parells d’ales. 

 
Cada pota està constituïda per cinc segments, la coxa, el trocànter, el 

fèmur, la tíbia i el tarse (Figura 9). 
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Figura 9: Visió exterior de les potes de les abelles on es poden 
distingir les seves parts generals.                                

 
La coxa està articulada amb el tòrax, de manera que permet el moviment 

endavant i endarrere de la pota. El trocànter uneix la coxa als tres segments 
distals, que es caracteritzen per ser més llargs i esvelts. El tarse, alhora està 
constituït per cinc subsegments, i al final d’aquests es troba el pretarse (Figura 
10), constituït per dues urpes i un coixinet, importants per caminar i per 
manipular substàncies com la cera. 
  

                     
 

Figura 10: Pretarse de l’abella, que mostra el coixinet i les urpes. 
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El primer parell de potes, té raspalls de pèls que utilitzen per recollir el 
pol·len. A la unió de la tíbia i el tarse, tenen també la netejadora d’antenes 
(Figura 11), una ranura corbada associada a un esperó. Aquesta estructura es 
fonamental per a que les antenes es mantinguin netes, sense cap material que 
interfereixi en les seves funcions sensitives. 
 
        

                 
                 
 

Figura 11: Netejadora d’antenes que es troba en el primer parell de 
potes. 

 
 
El segon parell de potes només té la funció de netejar el tòrax i transferir 

material entre el primer parell i el darrer. El tercer parell (Figura 12) té a la cara 
externa de cada tíbia un cistell de pol·len anomenat corbícula, una extensa regió 
còncava, amb un serrell a les vores, on queda dipositat el pol·len, i una premsa 
que empeny el pol·len al seu interior. A la cara interna es troba un rasclet que 
juntament amb els raspalls del tarse s’encarreguen de manipular el pol·len fins 
la premsa per al seu empaquetament.  
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Figura 12: Tercer parell de potes de l’abella. A dalt, la cara interna, i a 
baix, l’externa. 

  
 
Les ales són suaus i primes i malgrat que en són dos parells, al estar 

ensamblades, en semblen només un. La musculatura del tòrax, una sèrie de 
músculs longitudinals i horitzontals, els hi proporciona la força del vol i els 
permet anar a una velocitat mitjana de 24km/h.  

 
L’abdomen, la secció posterior, acostuma a ser pelut, però no té 

estructures externes de gran interès, només el fibló en el cas de les obreres o 
els òrgans reproductors en les reines. Pot arribar a estar dividit en 11 segments, 
i conté la major part dels òrgans interns i algunes glàndules.  
 
3.2. DESENVOLUPAMENT 
 

Les abelles són insectes ovípars, ponen ous, i passen per un procés 
anomenat metamorfosi8. La metamorfosi simple, no és realment una 

                                            
8 Metamorfosi: es coneix com al conjunt de transformacions profundes que pateix un 
insecte des de que neix fins a que arriba a el que es considera estat adult. Pot ser 
completa o bé simple o incompleta.  
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metamorfosi, per això també és anomenada incompleta9. En el cas de les 
abelles, que són insectes que pateixen metamorfosi completa, canvien 
considerablement des de que neixen fins a que són adultes. És un procés força 
complexe en el que els insectes passen per diferents estadis. A partir dels ous, 
neix la larva, que s’alimenta passant a estat de pupa, que origina l’adult o 
imago. En aquest procés, igual que en la metamorfosi simple, han d’eliminar i 
refer diversos cops l’esquelet extern que recobreix el seu cos, incloses antenes, 
potes, ulls i tubs respiratoris. Això és possible gràcies a la composició del seu 
exosquelet.  
 

 
 
Figura 13: Els quatre estadis majors del desenvolupament de l’abella 
de la mel.  
 
 

El cicle de vida de l’abella (Figura 13) comença quan la reina diposita l’ou a 
una cel·la. Normalment deixa un ou a cada cel·la, enganxat a la part final. Des 
de que l’abella deixa l’ou fins a que aquest eclosiona, passa un període de tres 
dies de mitjana. Durant l’estadi larval, l’abella augmenta considerablement de 
pes i de mida ja que se li proporcionen grans quantitats d’aliment. Aquests dos 

                                            
9 Metamorfosi simple: es dona quan l’insecte neix de l’ou en un estat força avançat 
anomenat per alguns autors nimfa, la qual es desenvolupa paulatinament fins arribar 
a ser adulta, sense passar per una etapa d’inactivitat i sense deixar d’alimentar-se. 
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canvis tenen lloc quan la cel·la està encara oberta, i la larva no comença a teixir 
el capoll fins que les abelles treballadores no han tapat les cel·les. En l’estadi de 
pupa la majoria de les parts de l’abella ja tenen les característiques d’adult, però 
les ales, en canvi, encara s’han de desenvolupar. Externament no creix ni 
canvia de forma, però internament els seus músculs i òrgans estan sotmesos a 
grans canvis fins la seva forma adulta. Aquest estadi pot durar entre 8-9 dies en 
les treballadores i abellots i entre 4-5 en les reines. Quan la transformació de 
pupa en adult és completada, l’abella adulta busca el seu camí cap a l’exterior. 
El procés complert pot tardar des de 16 dies en les reines fins a 24 en els 
abellots, tot i que depèn de les condicions de temperatura, nutrició i també de 
l’espècie d’abella. 

 
3.3. NUTRICIÓ DE LES ABELLES 
 

Les diferents espècies i castes d’abelles tenen algunes diferencies pel que 
fa a les necessitats nutricionals i mecanismes per satisfer-les, però totes les 
abelles en general tenen com a  base nutricional, el nèctar i el pol·len. Aquests 
productes florals contenen tots els nutrients necessaris per tal de realitzar les 
funcions de metamorfosis i desenvolupament fins a abella adulta, així com per a 
l’obtenció d’energia pel vol, pel manteniment de la temperatura del rusc, etc.  
 

Del pol·len obtenen proteïnes, minerals, lípids i vitamines. Per a que les 
abelles puguin ingerir i digerir el pol·len, aquest ha de passar abans pel següent 
procediment: un cop a la colònia les abelles tracten el pol·len per prevenir la 
seva germinació durant el llarg període d’emmagatzematge. Desprès afegeixen 
uns determinats enzims que s’encarreguen de facilitar una acció bacteriana 
beneficiosa i prevenir metabolismes anaeròbics i fermentacions. Això permet un 
temps més llarg de conservació. 

 
D’altra banda el nèctar bàsicament els proporciona glúcids en forma de 

sucre, i pot ser ingerit directament però és més comú que el transformin abans 
en mel. Aquest procés és dut a terme per uns enzims que s’encarreguen de 
trencar els sucres i permet que el producte sigui més digerible i resistent als 
bacteris durant l’emmagatzematge.    
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3.3.1. Recol·lecció de pol·len i nèctar 
 

Pel que fa a la recol·lecció del pol·len, és un procés que té lloc molt 
ràpidament i consisteix en agafar el pol·len de les flors i agrupar-lo en forma de 
boles, anomenades càrregues de pol·len, a les seves potes posteriors. Aquestes 
càrregues de pol·len presenten un color variable segons l’espècie de flor de la 
qual prové el pol·len, però normalment, en ser barrejades amb petites quantitats 
de nèctar, presenten un color més fosc que el pol·len de les anteres. 

 
L’acumulació de pol·len per part de les abelles es pot donar activament al 

manipular amb les seves potes i llengua les anteres on es troben els grans de 
pol·len, o bé passivament, al transportar el pol·len que s’adhereix al seu cos 
durant les visites a les flors. Les potes davanteres pentinen la llengua, el cap i la 
part davantera del tòrax, i amb la netejadora d’antenes recullen el pol·len de les 
antenes. Tot seguit, l’acumulació de pol·len de les potes davanteres i el de les 
parts posteriors del tòrax és recollit per les potes intermèdies. Aquestes, es 
freguen als raspalls de les potes posteriors, transferint-hi així el pol·len. Aquests 
raspalls també recullen el pol·len de l’abdomen. El pol·len dels raspalls és 
arrossegat cap a la premsa pel rasclet de la pota contraria. Desprès és empès 
per la premsa cap a la corbícula, el cistell on es formen les càrregues a mesura 
que es va acumulant el pol·len (Figura 14).  
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Figura 14: Transferència de pol·len de la superfície interna de les 
potes posteriors a la superfície externa de la pota posterior contrària. 
(1) El rasclet recull el pol·len dels raspalls de la pota contrària i el 
diposita a la premsa. (2) El pol·len és empès a la corbícula pel 
bombeig de les potes. (3) El pol·len és transportat al niu amb forma de 
bola enganxosa i humida. 

 
 
Ja que aquest procés implica un moviment simultani de moltes potes, les 

abelles no el poden realitzar sobre una superfície, sinó que ho han de fer al vol 
o penjant d’una de les potes davanteres.  

 
Durant el procés d’ingestió de nèctar, la trompa és projectada cap 

endavant, mantenint les seves parts juntes, formant un tub per tal d’encaixar a la 
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corol·la de la flor i absorbir el nèctar de la seva base. Quan l’abella entra en 
contacte amb l’aliment, introdueix la trompa fins que els maxil·lars queden 
submergits. El líquid es desplaça a l’interior del tub per capil·laritat i és aspirat 
per la faringe. 
 
 
3.4. TIPUS D’ABELLES 
 

Com s’ha esmentat, es poden distingir dos tipus d’abella segons el seu 
comportament respecte els altres individus de la seva espècie. 
 
3.4.1. Abelles socials 
 

Les abelles socials són les de la família Apidae, que comprèn les abelles 
mel·líferes comuns, entre d’altres. La seva característica principal és que viuen 
agrupades en castes, formant colònies. Cada colònia està formada per tres tipus 
diferents d’individus o castes: les obreres, els abellots i la reina. La naturalesa 
de les abelles socials, fa que l’individu per sí mateix no pugui sobreviure sinó es 
considera dins la col·lectivitat d’abelles. 

 
Cada casta té les seves característiques pròpies, aportant cadascuna una 

funció diferent per tal de que el desenvolupament a la colònia sigui propici. 
 
Pel que fa a la reina, la única femella fèrtil, s’encarrega de pondre els ous 

dels quals naixeran les noves abelles. Mai surt del rusc, excepte durant els vols 
de fecundació. Un cop fecundada, diposita els ous en panells de cera, que al 
cap de tres dies passen a ser una larva alimentada per les abelles obreres. Les 
abelles reines, s’alimenten de gelea reial10, en lloc de pol·len com totes les 
altres. Aquesta diferència en l’alimentació, fa que acabi convertint-se en reina 
enlloc d’obrera. El seu període de vida és d’una mitjana de tres anys. 

 
El temps de vida de les abelles obreres en canvi, és molt més curt, d’uns 

tres mesos aproximadament. Les abelles obreres són femelles infèrtils 
encarregades de mantenir el rusc. Es dediquen a la construcció de panells, a la 
                                            
10 Gelea reial: fluït de consistència cremosa i color blanquinós, segregat per les abelles obreres a 
les seves glàndules parafaríngees. La seva composició és molt similar a la del pol·len, amb un 
12% de proteïnes d’alt valor biològic, però amb un 68% més d’aigua. 
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seva neteja i a fer guàrdia, entre altres coses. A part d’això, són les 
encarregades de la recol·lecció de nèctar i pol·len, ja que a part de com a 
aliment propi en necessiten per alimentar els individus del rusc.  

 
Finalment, la tercera casta d’abelles socials és la dels anomenats abellots, 

les abelles mascle. Aquests tenen l’origen en ous prèviament no fecundats per 
la reina, a diferència de les obreres. Per tant tenen la meitat de la dotació 
genètica de l’espècie. No s’encarreguen de construir el niu, sinó que la funció 
principal d’aquests individus és simplement la de fecundar a la reina. Un cop 
s’ha dut a terme aquesta còpula, que es dona en ple vol, l’abellot mor. 
 
3.4.2. Abelles solitàries 
 

A diferència de les abelles socials, les abelles solitàries no viuen en 
comunitat. En les abelles solitàries no hi ha cooperació d’individus en les 
tasques de construcció del niu i alimentació de les larves, sinó que la mateixa 
femella, que en aquest cas és fèrtil, és l’encarregada de construir els nius, de 
pondre els ous i d’alimentar les seves larves. Les femelles ponen els ous en 
cel·les solitàries i alimenten les cries amb una mescla de pol·len i nèctar. Per tal 
de construir els seus nius, la majoria excava nius a terra, però algunes espècies 
utilitzen cavitats preestablertes, que habitualment són galeries o nius 
abandonats per altres insectes a la fusta, a les esquerdes entre roques, etc. o 
bé en forats fets per l’home, com els forats dels maons. Els seus nius solen 
consistir en series lineals de cel·les, delimitades per envans de diferents 
materials segons l’espècie. Dins de cada cel·la, l’abella hi diposita l’ou junt amb 
una massa de pol·len i nèctar que serveix com a aliment a les larves. Per a 
segellar el niu, l’abella hi deixa una mena de tap, normalment fet dels mateixos 
materials que els envans. 

 
Pel que fa als mascles, no participen en l’elaboració del niu i la provisió de 

les cries, i simplement s’encarreguen de buscar aliment per al seu propi 
consum, característica que comparteixen amb la casta masculina de les abelles 
socials. 
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3.5. ACTIVITAT POL·LINITZADORA DE LES ABELLES 
 

Les abelles són molt bones pol·linitzadores. A diferencia dels factors 
abiòtics, menys eficaços a l’hora de la realització d’aquest procés, les abelles 
són molt més efectives. Per una banda, són molt abundants, són capaces de 
volar de flor en flor i realitzen un gran nombre de visites al dia. A diferència dels 
altres animals pol·linitzadors, com els ocells o els ratpenats, les abelles 
necessiten poc nèctar per a ser estimulades i atretes per la planta i, així doncs, 
suposen una despesa menor per aquesta. A més, tot i que les abelles es fan 
amb gran part del pol·len de la planta per tal d'alimentar-se, en el seu cos en 
queda suficient per a la pol·linització. 

 
Dins de les abelles, les femelles tenen un paper més important que els 

mascles pel que fa a la pol·linització, perquè aquests, com hem dit, tan sols 
visiten les flors per aconseguir pol·len pel seu propi consum; en canvi, les 
abelles femelles, ja siguin socials o solitàries, necessiten grans quantitats de 
pol·len i nèctar per proveir el rusc i a les larves, i per tant visiten un nombre força 
més elevat de flors que els mascles. 
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4. COEVOLUCIÓ 
 

La coevolució és un procés d’evolució paral·lela, harmònica i coordinada 
entre dues o més poblacions d’organismes d’espècies diferents. És un procés 
estret i de gran importància ecològica ja que es desenvolupen mecanismes 
d’interacció favorables a partir d’una sèrie d’adaptacions coordinades, que 
beneficien a les poblacions. En el cas de les plantes i dels insectes, és de gran 
importància ecològica perquè la relació d’aquests dos grups d’organismes 
possibilita la pol·linització i dispersió de llavors.  

 
Erasmus Darwin fou el primer que va pensar en l’existència d’una relació 

evolutiva entre plantes i insectes, però el terme coevolució com a tal no va ser 
introduït fins el 1965 per Ehrlich & Raven. 

 
 
4.1. CARACTERÍSTIQUES 
 

La coevolució es defineix concretament com a una selecció natural 
recíproca entre dos o més grups d’organismes, estretament relacionats 
ecològicament però sense intercanvi  genètic. 

  
Altres característiques de la coevolució és que es dona a nivell de grup, 

d’individus o d’ecosistemes, però mai a nivell individual. A part d’això, és un 
procés bidireccional, en que ambdues parts aporten per igual al procés evolutiu, 
i no es parla d’un component dominant i d’un de dominat. D’altra banda no és 
obligatori sinó que només es dona si hi ha les condicions biològiques i 
geogràfiques adequades.  

 
En el cas de la relació entre plantes i insectes, s’ha plantejat una teoria 

bioquímica que defensa que la interacció es dona mitjançant substàncies 
químiques que actuen com a missatgeres del procés, anomenades 
semioquímics. 
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4.2. COEVOLUCIÓ AL LLARG DE LA HISTÒRIA DE PLANTES I INSECTES 
 

A l’inici de la seva existència, com demostren anàlisis de plantes i insectes 
fòssils, les plantes eren pol·linitzades a través del vent. A partir del Triàsic però, 
l’alimentació dels insectes va canviar i es van acostumar a una nova dieta 
basada primer en les parts vegetatives dels vegetals i més tard també en les 
reproductives.   

 
Les plantes doncs, van passar a ser devorades pels insectes, fet que va 

suposar greus conseqüències per aquestes. La superfície de la planta va 
disminuir, perjudicant tant el procés fotosintètic a causa de la poca captació 
d’energia, com l’intercanvi de gasos i perquè a més els va provocar diverses 
malalties.  

 
En sentir-se atacades, les plantes van respondre elaborant sistemes de 

defensa basats en compostos secundaris derivats de processos metabòlics de 
la planta, els anomenats semioquímics, que actuen sobre els insectes o bé 
inhibint l’absorció de nutrients o bé com a toxines. Tot i que la creació de 
semioquímics suposava una despesa energètica per la planta, era molt menor 
que el dany que suposava ser devorada per l’insecte. 

 
Com que la resposta química no va resultar suficient, ja que els insectes 

van desenvolupar ràpidament resistència als semioquímics, les plantes van 
desenvolupar altres estratègies per a la seva protecció, sobretot del pol·len i de 
les llavors, que en aportar gran quantitat de nutrients, eren el que més atreia als 
insectes. La depredació d’aquestes parts, significava un cost biològic molt gran 
per a la planta, ja que no li permetia tenir descendència. Per això la planta va 
desenvolupar bràctees per a la protecció de les estructures reproductives.  

 
A causa de la gran variabilitat d’insectes, aquestes bràctees es van 

diferenciar i especialitzar, de manera que van anar evolucionant de la defensa al 
mutualisme, és a dir, la pol·linització per part dels insectes i la recompensa floral 
per part de les plantes.  
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Al començament, aquesta pol·linització era difusa, però al llarg del temps 
va anar evolucionant fins avui en dia, que la pol·linització és molt més 
especialitzada. 

 
A més a més, per reduir encara més la pressió i danys dels insectes, les 

plantes van desenvolupar els nectaris, modificant les seves vies metabòliques  
per a poder produir el nèctar, una substància ensucrada i proteica, per tal que 
constituís el principal aliment dels insectes, evitant així la depredació d’altres 
parts.  El cost energètic per a la planta també és significatiu, però menor que 
perdre alguna de les seves parts.  
 

Actualment doncs, el procés de pol·linització significa per a les plantes el 
benefici de la dispersió dels grans de pol·len i per tant la reproducció de 
l’espècie. Per assegurar-se les visites dels insectes i aconseguir una 
pol·linització entomòfila, ja que els insectes són els millors vectors 
pol·linitzadors, les plantes els atrauen amb nèctar o altres recompenses. Pels 
insectes, la pol·linització de la planta és accidental, i es dona involuntàriament 
quan visiten les flors per tal d’alimentar-se, i el pol·len que queda al seu cos 
sense recollir, és transportat a una altra flor. 
 

Tot i que estan en un punt de coevolució estable, encara hi ha insectes que 
mengen parts de les plantes o que les perforen de tal manera que 
aconsegueixen el nèctar sense pol·linitzar-les. 
 

Algunes abelles, tot i tenir-ne altres a prop i a vegades amb més 
recompensa, acostumen a especialitzar-se i visitar només una espècie de flors, 
ignorant les altres. L’especialització pol·línica es dona amb relativa freqüència 
entre les abelles, però els mecanismes que la propicien no són del tot coneguts. 
En tot cas, és lògic pensar que les fragàncies de les flors puguin jugar un paper 
important en el reconeixement de la planta adequada per part de l’abella 
especialitzada. 
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ESTUDI EXPERIMENTAL 
 
DETERMINACIÓ DE LA INFLUÈNCIA DELS SENYALS OLFACTIUS EN 
L’ATRACCIÓ DE LES ABELLES PER PART DE LES FLORS 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 

Com mostra l’estudi bibliogràfic anterior, la pol·linització és de gran 
importància en la naturalesa i imprescindible per a la reproducció de les plantes i a 
més, per a l’alimentació de les abelles. De fet, la pol·linització més important i 
eficaç hem vist que es la que les abelles realitzen durant la seva alimentació.  

 
Per tal de que aquesta pol·linització es dugui a terme, sabem que la planta té 

diversos sistemes de reclam i recompenses per atraure l’abella. Entre els de 
reclam, els més importants són el visual i l’olfactiu. Pel que fa a aquest primer, se 
sap que els colors de les flors contribueixen a l’atracció de l’abella i per tant a la 
seva especificitat. Per altra banda, tot i que s’intueix que els senyals olfactius tenen 
també un paper important en l’atracció de l’abella per part de la planta, no hi ha 
tantes investigacions fetes en l’àmbit de l’olfacte. 

 
Per omplir aquest buit, em vaig plantejar fer un treball experimental que 

demostrés la relació entre el senyal olfactiu i l’atracció de l’abella, si existia aquesta 
relació, i per altra banda, determinar de quin senyal olfactiu es tractava, en quina 
part de la planta s’emetia i si les abelles el reconeixien independentment a la flor. A 
més, em vaig plantejar també si un cop la flor ja ha estat pol·linitzada, podria no 
interessar a altres abelles atès que el pol·len i el nèctar han minvat en quantitat o 
fins i tot s’han esgotat. També podria passar que les abelles que l’han pol·linitzat, 
deixessin un senyal químic que altres abelles utilitzarien com a indicador que la flor 
ja a estat visitada. Una altra possibilitat és que les plantes, en estar les flors ja 
fecundades podrien no emetre més senyals olfactius. Finalment, em vaig proposar 
investigar la variació de les emissions al llarg del dia, i si estava relacionada amb 
l’activitat pol·linitzadora de les abelles.  
 

Per dur a terme la investigació, vaig triar de treballar amb dues espècies de 
plantes herbàcies, Echium vulgare i Anchusa officinalis, i individus femella de 
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l’espècie d’abelles Osmia adunca, perquè constitueixen un material idoni per a 
l’experiència, degut a les següents característiques: 

 
- Les Osmia adunca del nostre territori tan sols  pol·linitzen les plantes d’Echium 
vulgare. 
 
- Les femelles tenen més activitat pol·linitzadora que els mascles. 
 
- L’Anchusa officinalis es una planta de la mateixa família que les Echium 
vulgare i semblant morfològicament però no es pol·linitzada per les Osmia 
adunca. 
 
- Totes tres especies estan al nostre abast als vorals dels camins i són de fàcil 
manipulació.  
 

Amb tot, em vaig proposar els següents objectius: 
 
· Comprovar si les abelles Osmia adunca són atretes pels senyals olfactius de 
les plantes Echium vulgare en el procés de pol·linització.  
 
· Demostrar si els senyals olfactius contribueixen a l’especificitat pol·linitzadora 
de les abelles Osmia adunca per Echium vulgare i no per Anchusa officinalis. 
 
· Esbrinar de quins senyals olfactius es tracta i quina part de la planta  els emet. 
 
· En el cas de que hi hagués algun compost volàtil diferencial candidat a ser senyal 
olfactiu determinant de l’atracció, provar la seva capacitat atractora.  
 
· Esbrinar si la màxima activitat pol·linitzadora de les abelles està relacionada amb 
el moment de màxima emissió de les plantes.  
 
· Esbrinar si les flors visitades d’Echium vulgare (les d’Anchusa officinalis no són 
mai visitades) deixen de ser atractives olfactivament. 
 

Les hipòtesis de les quals partia eren les següents: 
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· Que les Osmia adunca reconeixerien la planta d’Echium vulgare per l’olfacte. 
 
· Que hi hauria una emissió diferent en les E.vulgare i en les A. officinalis. 
 
· Que la major part de les emissions provindrien dels pètals. 
 
· Que si hi havia un compost volàtil candidat a la determinació de l’atracció de 
l’abella, no seria tan efectiu com el conjunt de compostos emesos en les seves 
proporcions habituals.  
 
· Que la màxima emissió de les plantes seria al voltant del migdia, quan fa més 
calor i a més a més hi ha màxima activitat de les abelles. 
 
· Que les flors visitades emetrien menys senyals que les no visitades.  
 

Per tal d’assolir els objectius i verificar les hipòtesis anteriors, vaig dur a 
terme un treball experimental en el que vaig seguir els mètodes següents: 
 
· Mitjançant un olfactòmetre, vaig comprovar si les abelles Osmia adunca eren 
atretes pels senyals olfactius de les plantes Echium vulgare.  
 
· Vaig analitzar les emissions de compostos orgànics volàtils d’Echium vulgare i 
d’Anchusa officinalis, per tal d’establir si hi havia diferències.    
 
· Vaig comparar les anàlisis dels compostos emesos per les dues espècies, per 
tal d’esbrinar quins eren els compostos diferencials i vaig analitzar les diferents 
parts de la flor per separat per a esbrinar quina els emetia. 
 
· Vaig comprovar mitjançant l’olfactòmetre si el o els senyals olfactius trobats 
com a carácterístics d’Echium vulgare atreia o atreien a les abelles, 
independentment de la planta o de la flor.  
 
· Vaig fer una anàlisi del cicle diari de les emissions de les plantes completes de 
les dues espècies, fent mesures cada cinc minuts aproximadament al llarg de 24 
hores. 
 
· Vaig analitzar les emissions dels pètals de les flors visitades i de les no 
visitades d’Echium vulgare. 
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2. MATERIAL I INSTRUMENTACIÓ 
 

 
2.1. Echium vulgare 
 
Regne: Plantes 
Divisió: Magnoliophyta 
Classe: Magnoliopsida 
Ordre: Lamials 
Família: Borraginàcies 
Gènere: Echium 
Espècie: vulgare 
 

 
 

Figura 15: Echium vulgare 
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Aquesta planta (Figura 15), comunament coneguda com a “viperina” o 
“llengua de bou”, és del gènere Echium, que forma part de la família de les 
boraginàcies.  

 
És una planta biennal, i com a tal, completa el seu cicle biològic en 24 

mesos. Durant els 12 primers, creix vegetativament en forma de roseta, és a dir 
que les seves fulles es disposen de forma circular i totes a la mateixa alçada, i 
en els darrers, emet tiges cilíndriques de fins a 1 m d'altura, amb inflorescències 
terminals paniculiformes, que floreixen i passen a donar els primers fruits. El 
període de floració d'aquesta planta, es des de principis de primavera fins a ple 
estiu. 
 

Els seus brots són molt aspres i presenta pèls al llarg dels brots i de la tija, 
que té puntets negres i es manté molt ferma. Les fulles de la base són 
lanceolades amb un nervi longitudinal que va des de la base fins al extrem. Les 
fulles són basals de 5-15 cm de longitud. Les flors normalment són de color blau 
més aviat clar, que quan estan en el capoll sovint es troben tenyides de púrpura, 
i que mes tard es tornen violàcies. La corol·la no és gaire gran, d'uns 10-25 mm, 
i forma un tub que s'eixampla progressivament des de la base fins l'extrem 
superior, on queda dividit per cinc lòbuls poc profunds i desiguals. El calze està 
partit en cinc sèpals que arriben fins prop de la base. Té cinc estams exserts, 
que presenten filaments llargs de diferents longituds, que ocupen la gola de la 
corol·la. 
 

Es desenvolupa abundantment a zones on incideix el sol, però també 
accepta la mitja ombra. S'acostuma a trobar a les vores dels camins, a l'estatge 
montà i a alta muntanya. A Catalunya es troba als Pirineus, al Cabrerès i al 
Montseny, però generalment s'estén per tot el territori català. 
 

És una espècie de gran importància dins la flora, ja que és aprofitada per 
les abelles mel·líferes per la seva gran producció de nèctar i pol·len.  
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2.2. Anchusa officinalis 
 
Regne: Plantes 
Divisió: Magnoliophyta 
Classe: Magnoliopsida 
Ordre: Lamials 
Familia: Boraginàcies 
Gènere: Anchusa 
Espècie: officinalis 
 

 
 

Figura 16: Anchusa officinalis 
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El gènere Anchusa, que forma part també de la família de les boraginàcies, 
engloba més de 40 espècies pròpies de les regions temperades de l'antic 
continent. Són plantes biennals, i perennes, cobertes normalment de pelussa, 
com totes les plantes de la família de les boraginàcies. 

  
Pel que fa a l'A. Officinalis (Figura 16), comunament coneguda com arrel 

de foc, blugosa, etc., és natural de tota la zona meridional d'Europa.  
 
Les fulles són peludes, lanceolades i normalment ondulades al marge, les 

inferiors presenten pecíol i les altres són sèssils. El calze de la flor està dividit 
fins prop de la base en cinc sèpals, formant una roseta. Pel que fa a la corol·la, 
presenta cinc pètals que formen un tub estret, es disposen com una umbel·la 
plana, i són de color blau i violeta. Els estams estan inserits a la part superior 
del tub.  
 
2.3. Osmia adunca 
 

L’estudi experimental es realitza amb abelles femella de l’espècie Osmia 
adunca ja que com ja s’ha esmentat a la introducció constitueixen un material 
idoni per als nostres objectius degut a la seva especificitat a l’hora de visitar 
només les plantes de l’espècie E.vulgare.  
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Figura 15: Abella Osmia adunca. 

 

 
L’Osmia adunca11, és una abella que pertany a la família dels Megaquílids 
(Megachilidae), dins de l’ordre dels Himenòpters. Habita en gran part d’Europa, i 
es troba a tota Catalunya, en zones on l’Echium vulgare és present. 
 

Es tracta d’una abella solitària que no viu en colònies. Com hem comentat 
per a totes les abelles solitàries, les femelles són fèrtils i s’encarreguen de la 
formació del niu i de l’alimentació de les cries. Els mascles, per la seva banda, 
no aporten la seva ajuda en aquestes tasques, i tan sols s’encarreguen de 
fecundar la femella i buscar el seu propi aliment. 

 
L’O. adunca produeix una sola generació a l’any. Els mascles emergeixen 

els primers, i comencen a patrullar en busca de les femelles, que emergeixen al 
cap d’un a tres dies. Sembla ser que les abelles femelles emeten una essència 
que atrau els mascles, ja que moltes s’aparellen just desprès de néixer. Aquest 
aparellament es dona a l’estiu i tot seguit, al cap d’un o dos dies, les femelles 
comencen a buscar un bon lloc on construir el niu. Desprès d’entrar i 

                                            
11 Anomenada també per alguns autors Hoplitis adunca. 
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inspeccionar nombroses cavitats, l’abella acaba freqüentant-ne una de sola. 
Aquesta serà on dipositarà els ous. 

 
A partir d’aquí comença a buscar els materials necessaris i a construir el 

niu. En primer lloc recull fang, el diposita al final de la cavitat i revesteix 
totalment o parcialment les parets interiors. A continuació, l’abella comença a 
buscar pol·len i nèctar per a la provisió de la primera cel·la. La provisió d’aliment 
de les Osmia adunca és arrodonida, i sempre de color lila, molt humida i 
mal·leable i correspon únicament a E.vulgare. Un cop ha deixat la provisió  dins 
la cel·la, pon el primer ou. Tot seguit comença a buscar una altra vegada fang 
per separar la primera cel·la de la segona. Els envans de separació tenen un 
gruix d’uns 4-5mm i són dobles perquè cada cel·la està delimitada per dos 
envans convexes i soldats.  

 
El procediment de construcció del niu, aprovisionament i posta de l’ou es 

repeteix varies vegades fins a casi omplir la cavitat. Els nius construïts en 
cavitats de 15 cm presenten una mitjana de 5 cel·les. Al final de les cavitats 
l’abella deixa un espai buit o vestíbul entre la última cel·la i el tap, una capa més 
gruixuda de fang que segella el niu. Aquest, està fet d’una barreja més tosca de 
partícules de sorra amb la cara externa llisa i coberta d’algunes fibres vegetals. 
Quan ha acabat de construir el niu, que queda amb un aspecte de cilindre de 
fang sec, comença a buscar un espai per al següent. 

 
L’abella desprès d’haver-se aparellat té acumulat esperma en un 

receptacle, el qual utilitza per fertilitzar els ous. Els ous fertilitzats donen lloc a 
femelles i els ous no fertilitzats, mascles. Les abelles per tant, tenen la capacitat 
de triar la seva descendència. Les cel·les que contenen femelles són les que es 
troben a la part més interna del niu, i degut a que són més grans, l’abella deixa 
una provisió més important. En canvi les cel·les que contenen mascles es 
troben a la part més externa del niu i tenen una provisió més petita. Aquesta 
disposició és important ja que els mascles emergeixen abans que les femelles.  
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Figura 16: Niu d’Osmia adunca. D’esquerra a dreta, el tap, el vestíbul, 
i les diferents cel·les separades per envans: les quatre primeres són 
mascles i les quatre darreres, femelles. 

 

 
Els ous són de color blanc i de forma de salsitxa, d’uns 4mm de llargada. 

Es situen enganxats a la provisió de pol·len i nèctar per la part posterior. Sota 
condicions normals, els ous tarden una setmana a eclosionar. La larva que en 
surt, s’alimenta primer dels fluïts que conté l’ou, i desprès comença a alimentar-
se de la provisió, creixent fins a 12-17 mm. La presència de defecacions, d’1mm 
de gruix aproximadament, indica l’últim estadi larvari. 
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Figura 17: A l’esquerra, neteja de les defecacions d’un capoll d’Osmia 
adunca. A la dreta, larva d’Osmia adunca acabada d’extreure del 
capoll. 

 
 

A continuació comença a formar un capoll, amb fibres de seda, produïdes 
per les glàndules salivals. El capoll es va fent més fosc a mesura que se li 
afegeixen més fibres, fins acabar sent de forma ovoide i d’uns 0,8-1,5cm. Tot i 
així, la mida dels capolls varia substancialment depenent del sexe, de la 
quantitat de provisió de la que disposaven, del clima, de l’espai del niu, etc.  

 
L’estadi en el que la larva es troba dins del capoll, s’anomena estadi de 

prepupa. En el cas d’aquesta espècie passa tot l’hivern en aquest estadi, durant 
el qual, es converteix en adult. La majoria d’elles emergeixen l’estiu següent, 
però algunes poden arribar a passar-se dos anys en estadi de prepupa. Un cop 
a fora, els adults volen des de mitjans de maig fins al juliol. 
 
 
2.4. Instrumentació 
 

Per comprovar l’atracció de l’abella per les diferents mostres, vaig utilitzar 
un olfactòmetre, fabricat al laboratori. Els experiments amb olfactòmetres, 
consisteixen en donar a triar a l’insecte entre dos camins diferents, un que 
condueix a les mostres a estudiar, i un altre que condueix a un control (sense 
mostra). 
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Figura 18: Exemple d’olfactòmetre en que l’abella ha de triar entre la 
capseta amb la mostra o la capseta control.  

 

 
El material necessari per a la seva construcció és: un tros de cartró, un tub 

de vidre amb forma de Y, tubs de tefló, cinta de tefló i dues capsetes de plàstic. 
 

El tros de cartró actua com a suport del mecanisme. Enganxat a ell 
horitzontalment, hi ha el tub en forma de Y i a cada un dels dos conductes 
bifurcats hi ha connectats dos tubs de plàstic més prims. Cadascun d’aquests 
s’insereix a una capseta de plàstic, per a les mostres i el control. Finalment al 
sortir de les capsetes, s’ajunten en un de sol, que rep un flux d’aire controlable 
amb una bomba peristàltica, que mou l’aire.  
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Figura 19: Olfactòmetre construït al laboratori. En ell s’aprecia el tub 
en forma de Y que connecta amb les dues capsetes que contenen les 
mostres, de les quals surten dos tubs que conflueixen en un de sol, 
d’on prové el flux d’aire d’una bomba peristàltica, que no s’aprecia a la 
fotografia.  

 
En l’experiment de les abelles també vaig comptar amb una cambra freda 

on deixar-les abans d’experimentar amb elles. 
 
Per analitzar les emissions oloroses de les fulles i les flors vaig usar una 

cambra d’intercanvi de gasos en condicions de temperatura i humitat 
controlades.  
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Per tal d’identificar i mesurar les emissions de cadascuna de les mostres 
de les diferents plantes, vaig utilitzar la tècnica de transferència protònica 
acoblada a un espectròmetre de masses, “PTR-MS (Proton Transfer Reaction 
Mass Spectometer)”. Es tracta d'una màquina que permet obtenir una 
espectrometria de masses de les diferents emissions de les mostres. Aquesta, 
és una tècnica analítica instrumental de gran sensibilitat, capaç d'identificar i 
quantificar compostos orgànics presents en mescles complexes de substàncies 
de manera quasi instantània. Determina la massa molecular d'un compost, així 
com dels diversos fragments que resulten de la ruptura controlada del mateix, 
proporcionant així una informació molt valuosa respecte l'estructura de la 
molècula. En el meu cas, la finalitat de sotmetre les emissions de les mostres de 
les plantes al PTR-MS, és per una banda determinar la massa molecular 
d'aquestes, per tal de reconèixer quins compostos hi ha presents, i per l'altra, 
saber en quines quantitats apareixen. D'aquesta manera es pot saber quins 
compostos són emesos en major quantitat i es poden comparar les emissions 
de les diferents parts de la planta i les de dues espècies diferents. 

 
Pel que fa a la mesura i quantificació de les diferents mostres, vaig 

necessitar una bàscula de precisió i una estufa biològica. La primera serveix per 
a obtenir el pes fresc i sec dels diferents elements analitzats. L'estufa biològica, 
permet secar les mostres per tal de poder-ne mesurar desprès el pes sec. 

 
 
Descripció i funcionament bàsic dels instruments d'anàlisi i mesura. 
 
Olfactòmetre  
 

El flux d’aire arriba per un conducte de plàstic que es bifurca en dos, un 
que passa per la capseta de la mostra i l’altre per la del control. Les emissions 
de cadascuna, passen pels tubs bifurcats i conflueixen en el tub on es trobarà 
l’abella. 
 

Cambra freda: 
 

La cambra freda és una petita habitació que es manté a 4º C. Actua com 
una nevera, mantenint fresc tot el que hi deixes a dins.  
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Cambra d’intercanvi de gasos 
 

Les mostres que s’han d’analitzar es dipositen en una cambra d’intercanvi 
de gasos de la casa ADC. Vaig utilitzar dos tipus de cambra que es diferencien 
per la mida: una més gran per mostres com pètals o tiges senceres de les 
plantes i una altra de més petita, per mostres com el pol·len o el nèctar. En 
aquestes cambres hi ha connectats dos conductes. Per un arriba un flux d'aire 
de l’exterior del laboratori, normalment uns 300ml/min, i per l'altre surt aquest 
aire juntament amb les emissions de la mostra. Les cambres poden modificar la 
temperatura i porten incorporat un programa de llum, que imita la radiació que 
rebrien les flors en el seu hàbitat normal. D'aquesta manera alterem el mínim 
possible el seu hàbitat, i així la planta continua fent la fotosíntesi al seu ritme 
habitual.  

 

 
 

Figura 20: Cambra d’intercanvi de gasos. 

 
PTR 
 

Per tal d’analitzar l’aire que entra i que surt de la cambra, el PTR disposa 
de bombes que xuclen l’aire i d’una vàlvula que recull seqüencialment l’aire que 
entra i l’aire que surt de la cambra amb les mostres. Aquesta vàlvula es 
programa amb l'ordinador i se li ordena que faci quatre mesures de dintre la 
cambra i quatre de fora. Això permet saber què emet exactament la mostra, en 
comparar la composició de l'aire que surt amb el que entra.  
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Per tal d'identificar les masses de tots els compostos orgànics volàtils 
d’aquestes mostres d’aire, el procediment emprat consisteix en afegir un protó 
de més a la massa de cada element, és a dir que els protonitza. Tot seguit hi ha 
un detector de masses que crea un camp electromagnètic que separa les 
molècules segons la seva massa i les identifica.  
 
Estufa biològica 
 

L'estufa biològica usada al laboratori és una cambra que escalfa el material 
que s'hi diposita, per a que quedi sec. El material s’hi deixa fins que s'asseca del 
tot (pes constant), i posteriorment ja es pot treure i pesar amb la bàscula de 
precisió. 

 
 

Figura 21: Estufa biològica. 
 
Bàscula de precisió 
 

La bàscula de precisió, és un instrument de mesura que permet pesar amb 
molta exactitud. Per tal de pesar les mostres es procedeix de la següent 
manera: en primer lloc s'introdueix tan sols el suport de la mostra dins de la 
cambra de la bàscula, tot seguit es prem el botó de tara, i automàticament resta 
el pes del suport. Aleshores ja es pot introduir el material que volem pesar. S'ha 
d'esperar a que aparegui el símbol de que ja hi ha estabilitat i llavors és quan ja 
es pot anotar el pes real de la mostra.  
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3. PROCEDIMENTS 
 
1. Captura de les abelles 
 

Vaig buscar informació de l’aspecte morfològic de les abelles femella i vaig 
sortir al camp a capturar-ne. Vaig triar una zona on hi havia abundància 
d’exemplars d’E.vulgare, i al migdia, quan hi ha una màxima freqüència de 
visites per part de les abelles, per assegurar-me la seva presència. 

 
El material que es necessita per tal de capturar les abelles, és un tub de 

plàstic o de vidre, un tap porós i un caçapapallones. 
  
 S’espera a que l’abella entri dins la flor d’E.vulgare per tal de pol·linitzar-la, 
es cobreix la flor amb el caçapapallones i es passa l’abella al tub de plàstic, tot 
impedint que surti amb el tap. 
 

 
 

Figura 22: Abella Osmia adunca dins el tub de plàstic, capturada amb 
un caçapapallones.  

 
Hi vaig anar 3 dies i cadascun d’ells vaig caçar 30 abelles. En tornar al 
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laboratori, les posava uns minuts a la cambra freda per a que quedessin una 
mica adormides  i poder així manipular-les més fàcilment en els experiments 
amb l’olfactòmetre.  
 
2. Experiment amb l’olfactòmetre I 
 

   
 

Figura 23: Material necessari per a l’experiment amb l’olfactòmetre. 
En la imatge de l’esquerra, les abelles Osmia adunca acabades de 
sortir de la cambra freda i tiges d’Echium vulgare, que en la imatge de 
la dreta veiem ja preparades dins els tubets de plàstic amb aigua.  

 
Vaig treure les abelles de la cambra freda i les vaig deixar uns minuts per a 

que es despertessin. Vaig identificar cada abella amb un número, que escrivia al 
tub on estava continguda. 
 

Tot seguit vaig introduir a una capseta de l’olfactòmetre la mostra d’Echium 
vulgare, que es tractava de tiges amb flors, disposades prèviament en tubets de 
plàstic plens d’aigua amb taps foradats per a que hi passessin les tiges i no es 
marcissin. A la capseta control només vaig dipositar els tubs amb aigua sense la 
planta E.vulgare. 
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Figura 24: La mostra d’Echium vulgare dins una de les capsetes de 
l’olfactòmetre i només els tubets amb aigua a la capseta control.    

 
Finalment, vaig deixar l’abella en el tub principal de la Y, i vaig esperar que 

triés un dels dos camins. Vaig anar anotant els resultats a la llibreta.  
 

 
 

Figura 25: Abella Osmia adunca dins el tub en forma de Y a punt 
d’escollir entre la mostra i el control. 
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Criteris per a l’experiment 
 

Les abelles s’introdueixen al tub principal de la Y, i han de triar entre les 
emissions de la mostra o les del control. Poden passar diverses coses, i per tal 
d’obtenir uns resultats clars, establim els següents criteris: 
 
· Només es considera vàlid si està al final d’un dels braços de la Y durant més 
d’1 minut. 
· S’anota el braç en el que s’hagi quedat en últim moment, tot i que anteriorment 
hagi visitat el contrari. 
· Es canvia a l’atzar la posició de la mostra i del control en cada experiment amb 
cada abella, per a eliminar la possibilitat que altres factors influenciïn en la tria. 
 
3. Selecció de mostres vegetals 
 

Vaig seleccionar tres individus d’E.vulgare i tres d’A.officinalis, i els vaig 
trasplantar a testos per tal de fer una anàlisi de les emissions de la planta 
completa i el seu cicle diari. Les vaig deixar al laboratori, on les regava i cuidava 
regularment. 

 
També vaig recollir varies tiges d’E.vulgare visitades i no visitades i 

d’A.officinalis amb abundància de flors, per obtenir-ne el pol·len, nèctar i pètals.  
 
Per obtenir les flors d'E.vulgare no visitades, és bàsic assegurar-se que 

cap pol·linitzador hagi estat en contacte amb elles. El procediment consisteix en 
extreure totes les flors obertes de diferents tiges, ja que possiblement han estat 
pol·linitzades, i tapar les restants, no obertes encara, amb una bossa 
transpirable de tul, quan encara estan arrelades al seu habitat. Això permet que 
la tija segueixi el seu cicle vital però no sigui pol·linitzada. L’endemà ja es poden 
recollir les tiges amb les flors obertes i no visitades. 
 
4.Separació dels diferents components 
 

Vaig separar el pol·len, el nèctar i els pètals d’E.vulgare visitada, de no 
visitada i d’A. officinalis.  
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4.1. Extracció del pollen 
 

Agafant la flor pel calze, es fan caure amb unes pinces les anteres dels 
estams a una cubeta petita. Quan es te una mostra significativa del material, es 
deixa al congelador fins a que es pugui analitzar, amb la finalitat de que emeti la 
menor quantitat de gasos possible durant l'espera. 
 

 
 

Figura 26: Pol·len d’E. vulgare dins les cubetes petites, acabat 
d’extreure i preparat per analitzar.  

 

4.2. Extracció del nèctar 
 

Tot seguit, amb l'ajut d'unes micropipetes12 i agafant la flor pel calze, 
s'extreu el nèctar de les flors. S’introdueix la micropipeta en el receptacle de la 
flor, i per capil·laritat el nèctar puja i queda a l'interior del tub. És important 
extreure tot el nèctar de la flor, utilitzant més d’una micropipeta si és necessari i 
sempre omplint-les al màxim, per saber la quantitat que es recull. 

 
El nèctar recollit es guarda al congelador, per la mateixa raó que el pol·len. 

És recomanable analitzar l’emissió de la mostra quan més aviat millor ja que al 
ser líquid es perd molta quantitat d’emissió per evaporació. A més, es podria 
arribar a secar pels extrems de les micropipetes i impedir qualsevol emissió.  

                                            
12 També anomenades microcapil·lars, les micropipetes són tubets de vidre de diàmetre molt 
petit que tenen una capacitat màxima de 2 microL. 
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Figura 27: Micropipetes plenes de nèctar d’A. officinalis, preparades 
per analitzar.  

 
4.3. Separació dels pètals 
 

Finalment s’extreu el calze de la flor i de la resta: corol·la, gineceu i 
androceu sense anteres, es fa una anàlisi, que la considerarem i l’anomenarem 
de pètals. 
 

 
 

Figura 28: Pètals d’E.vulgare. 
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5. Anàlisi de les mostres vegetals  
 

Vaig mesurar les emissions de la planta completa en mostres de les dues 
espècies de boraginàcies estudiades, E.vulgare i A.officinalis. Per altra banda 
vaig mesurar les emissions de les diferents parts de la planta per separat, de 
cadascuna de les dues espècies. D'aquesta manera es pot caracteritzar quines 
emissions es donen en les diferents parts de la planta i en quina d'elles s'emet 
la substància que podria atraure a l'abella. Per altra banda vaig fer el cicle diari 
de les plantes completes i l’anàlisi dels pètals de les flors d’E. vulgare no 
visitades.  

 
Vaig repetir totes les anàlisis tres vegades. A més a més, en totes les 

mesures de les diferents mostres, vaig fer un control. Un control consisteix en 
fer l’anàlisi tan sols del suport i de l'espai de la cambra on es disposen les 
mostres, per tal de restar les emissions que ja es donen sense les mostres, als 
resultats finals d'aquestes. Per exemple, es pot donar el cas de que la cambra 
on disposem la mostra estigui contaminada per altres substàncies procedents 
d’anàlisis que s'hagin dut a terme anteriorment, i això alteraria els resultats. Per 
tant els controls serveixen per notificar les substàncies que ja emetia la cambra i 
el suport de la mostra. 

 
Les micropipetes de nèctar, les vaig col·locar en petits canelons fets amb 

tubs petits de plàstic, de menys de mig centímetre de diàmetre, partits 
longitudinalment, ja que el nèctar es podria vessar i contaminar les anàlisis de 
les mostres posteriors. Les micropipetes les vaig partir per la meitat just abans 
d'introduir-les a la cambra petita, per augmentar el contacte del nèctar amb l'aire 
de la cambra.  

 
El pol·len, el vaig analitzar a la cambra petita, i vaig augmentar la 

temperatura d’aquesta de 30 a 40º C per tal de que els gasos s’evaporessin 
més de pressa i en més quantitat, i així la mostra pogués donar resultats 
significatius.  

 
Els pètals els vaig analitzar sobre un tros de paper d’alumini a la cambra 

gran.  
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Per fer el cicle diari de la planta completa, vaig introduir a la cambra gran 
una branqueta sense arrencar de la mostra, que seguia plantada en el test. 
 
5.1. Registre de dades 
 

Els resultats de les emissions de totes les mostres van quedar registrats i 
anotats a l’ordinador que controla el PTR-MS. 
 
5.2. Tractament de les mostres desprès de l’anàlisi 
 

Per tal de referenciar les emissions a una massa de mostra determinada es 
mesura la quantitat de cada mostra. 
 

Es mesura el pes fresc i el pes sec del pol·len i els pètals en una bàscula 
de precisió. El pes sec es mesura perquè dona resultats més objectius que el 
pes fresc, ja que així totes les mostres es tracten amb les mateixes condicions 
d’hidratació. Aquest es mesura desprès d’haver deixat les mostres durant tres 
dies a 70º C a l’estufa biològica, embolicades en paper d’alumini. 
 

 
 

Figura 29: Mesura del pes fresc de les corol·les d’Echium vulgare amb 
la bàscula de precisió. 
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Es fa un recompte de les corol·les que formen part de la mostra dels pètals. 
 
Es calcula el volum de nèctar analitzat, tenint en compte el nombre de 

micropipetes introduïdes a la cambra.   
 
6. Experiment amb l’olfactòmetre II 
 

Comprovat que hi havia compostos diferents en les emissions de les dues 
espècies, vaig estudiar el comportament de les abelles respecte a aquests. 

 
Vaig tornar a fer la pràctica amb l’olfactòmetre però ara enlloc de col·locar 

a la capseta de les mostres una tija de la planta, vaig col·locar la substància 
diferencial, que havia resultat ser el monoterpé linalol. En vaig posar dues gotes 
a un potet petit, el més obert possible per tal de que s’evaporés. A la capseta 
control vaig col·locar el potet petit sense res a dins.  Com en el cas de la planta 
sencera vaig repetir l’experiment amb aproximadament 30 abelles cada dia 
durant 3 dies. 
 
7. Anàlisis estadístiques 
 

Per tal d’esbrinar la significació estadística dels resultats dels diferents 
experiments duts a terme, vaig emprar anàlisis de la variança (ANOVAs) en 
l’estudi de les emissions i els factors que les determinen (la variable dependent 

era l’emissió i la independent la espècie de planta, o la part de la planta)  i χ2 en 
l’estudi del comportament de les abelles en els olfactòmetres (testava la hipòtesi 
de que hi hagués un 50 % de les abelles optant per cadascun dels dos braços 
de l’olfactòmetre).  Tant en un cas com en l’altre, vaig utilitzar el paquet de 
programes estadístics Statistica versió 6.0 (SAS Institute Inc., Core, NC, USA). 
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4. RESULTATS 
 
Experiment amb l’olfactòmetre I 
 

L’abella Osmia adunca va triar de forma significativa el braç que tenia la 
mostra d’Echium vulgare. Podem estar segurs que és significatiu ja que desprès 

de fer la χ2 veiem que hi ha menys d’un 0.01% de probabilitats que no sigui cert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Histograma que representa el percentatge d’abelles (Osmia 
adunca) que trien la mostra (E.vulgare) o el control. El diagrama de 

sectors mostra el número d’abelles. (** p < 0,01; χ2) 
 
 
Emissions de les mostres vegetals 
  

En general, el pol·len emetia molts compostos diferents, però en petita 
quantitat. Les diferencies d’emissions entre les dues espècies no eren 
significatives (Taula1). 
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Taula 1. Emissions de compostos orgànics volàtils del pol·len 
d’E.vulgare  i A.officinalis. 

 
 
Compostos 
orgànics volàtils 

 
Emissió del pol·len  

(µg g-1 h-1) 
          

Echium vulgare            Anchusa officinalis 
  
Etilè 0.15 ±  0.07 0.24 ± 0.24 
Formaldehid 0.57 ±  0.57 0.24 ± 0.17 
Metanol 8.33 ±  0.41 0.71 ± 0.38 
Acetaldehid 0.93 ±  0.93 1.24 ± 1.04 
Àcid fòrmic 0.00 ±  0.00 0.00 ± 0.00 
1-3 butadiè 1.33 ±  0.85 0.03 ± 0.03 
(E)-2-hexenal 1.61 ±  0.99 0.73 ± 0.63 
Acetona 1.36 ±  1.11 3.04 ± 3.04 
Àcid acètic 0.08 ±  0.08 1.24 ± 1.24 
Isoprè 0.68 ±  0.68 0.56 ± 0.56 
Etil acetat 0.99 ±  0.74 0.44 ± 0.39 
Metiletilcetona 1.24 ±  0.40 0.14 ± 0.14 
PAN 0.10 ±  0.10 0.09 ± 0.06 
Benzè 0.22 ±  0.16 0.12 ± 0.12 
Monoterpens 0.60 ±  0.60 0.03 ± 0.02 
Hexanal+hexenols 1.07 ±  0.68 0.06 ± 0.06 
Hexanol 0.22 ±  0.16 0.11 ± 0.00 
Metil-butenol 0.32 ±  0.30 0.10 ± 0.04 
Etil acetat 0.35 ±  0.35 0.14 ± 0.14 
Tolué 0.95 ±  0.47 0.57 ± 0.55 
Heptanal 0.73 ±  0.51 0.12 ± 0.12 
Hexenal 0.58 ±  0.39 0.39 ± 0.33 
Hexenol 0.00 ±  0.00 0.03 ± 0.00 
Xilé 1.02 ±  1.02 0.24 ± 0.12 
Sesquiterpens 0.51 ±  0.51 0.29 ± 0.29 
P-cymene 0.58 ±  0.55 0.17 ± 0.17 
Hexenil acetats 0.48 ±  0.25 0.17 ± 0.17 
Camfor 0.00 ±  0.00 0.06 ± 0.06 

 
Els pètals emetien molts compostos diferents en força més quantitat que el 

pol·len (Taules 1 i 2). Hi havia compostos que eren significativament diferents en 
les dues espècies (ressaltats en negreta a la taula 2): l’àcid acètic i sobretot els 
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monoterpens, que eren emesos per E.vulgare però no per A. officinalis. Dins 
dels monoterpens, destacava el linalol (Taula 2 i Figura 31). 
 

 
Taula 2. Emissions de compostos orgànics volàtils dels pètals 
d’E.vulgare i A. officinalis. 
 

 
Compostos 
orgànics volàtils 

                    
Emissió dels pètals 

(µg g-1 h-1) 
        

Echium vulgare                 Anchusa officinalis 
  
Formaldehid 5.34 ±  0.02 4.04 ± 3.26 
Metanol 1260.88 ±  59.76 1186.86 ± 972.54 
Acetaldehid 31.83 ±  12.96 68.16 ± 40.62 
Àcid fòrmic 5.69 ±  1.26 2.77 ± 0.63 
1-3 butadiè 1.72 ±  0.73 3.37 ± 2.31 
(E)-2-hexenal 2.60 ±  0.36 2.79 ± 2.08 
Acetona 65.25 ±  24.35 7.55 ± 0.01 
Àcid acètic 1.11 ±  0.32 + 0.13 ± 0.13 
Isoprè 1.39 ±  0.23 2.13 ± 1.63 
Etil acetat 0.81 ±  0.23 0.72 ± 0.43 
Metiletilcetona 1.53 ±  0.68 2.09 ± 2.05 
PAN 0.02 ±  0.02 0.01 ± 0.01 
Benzè 0.74 ±  0.54 0.02 ± 0.02 
Monoterpens 4.11 ±  0.14 ** 0.00 ± 0.00 
Linalol  0.33 ±  0.18 0.00 ± 0.00 
Hexanal+hexenols 0.37 ±  0.37 0.13 ± 0.04 
Hexanol 0.17 ±  0.17 0.38 ± 0.32 
Metil-butenol 0.98 ±  0.39 2.53 ± 2.18 
Etil acetat 0.40 ±  0.33 0.24 ± 0.24 
Tolué 0.57 ±  0.23 0.67 ± 0.65 
Heptanal 0.80 ±  0.62 0.23 ± 0.23 
Hexenal 1.19 ±  1.08 0.97 ± 0.90 
Hexenol 0.80 ±  0.61 0.11 ± 0.10 
Sesquiterpens 0.75 ±  0.55 2.63 ± 2.02 
P-cymene 1.55 ±  1.22 0.38 ± 0.31 
Hexenil acetats 0.08 ±  0.08 0.18 ± 0.18 
Camfor 1.63 ±  1.34 0.10 ± 0.10 
** p<0.01, +p<0.10; ANOVA 
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Les emissions en general eren quantitativament més importants en els 
pètals que en el pol·len (Figura 31). 
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Figura 31: Emissions dels compostos orgànics volàtils del pol·len i 
dels pètals que són significativament diferents en les dues espècies 
estudiades, E.vulgare i A. officinalis.(** p<0.01, + p<0.10; ANOVA).  
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El nèctar no va emetre quantitats detectables de compostos volàtils. 
 
 

Experiment amb l’olfactometre II  
 

L’abella Osmia adunca va triar de forma significativa (p<0.01) el braç que 
tenia la mostra de linalol (Figura 32) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 32: Histograma que representa el percentatge d’abelles (Osmia 
adunca) que trien la mostra (linalol) o el control (braç buit). El 

diagrama de sectors mostra el numero d’abelles (** p < 0,01; χ2) 

 
Cicle diari de les emissions d’Echium vulgare i Anchusa officinalis 
 

L’anàlisi de les plantes completes i el seu cicle diari, ens mostrava que les 
substàncies diferencials, àcid acètic i monoterpens, també eren emeses en 
diferents quantitats per la planta completa.  

 
En el cas de l’Anchusa officinalis, no emetia ni àcid acètic ni monoterpens 

(Figura 33), fet que confirma els resultats anteriors (Figura 31). 
 
Pel que fa a l’Echium vulgare, emetia àcid acètic, tan de dia com de nit. En 

el cas dels monoterpens, les emissions que durant la nit eren nul·les, 
augmentaven considerablement durant el dia, amb un pic de màxima emissió al 
voltant del migdia (Figura 33).  
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Les emissions de monoterpens eren superiors a les d’àcid acètic (màxims 
de 1.5 µg g-1 h-1 i màxims de 0.3  µg g-1 h-1) (Figura 33) tot confirmant els 
resultats anteriors (Figura 31). 
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Figura 33: Cicle diari de les emissions d’àcid acètic i monoterpens de 
les plantes completes d’E.vulgare i A. officinalis. 
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Plantes visitades i no visitades 
 

Per a l’anàlisi de l’emissió dels pètals de les plantes d’Echium vulgare no 
visitades, tan sols vaig aconseguir una rèplica bona de les anàlisis. Per tant els 
resultats no es podien tractar estadísticament. Tot i així, l’únic anàlisi realitzat 
ens indicava que la planta no visitada emetia més que les visitades (Figura 34). 
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Figura 34. Emissions de compostos orgànics volàtils dels pètals 

d’E.vulgare visitades i no visitades. 
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5. CONCLUSIONS 
 

Així doncs, els resultats d’aquest treball experimental confirmen la majoria 
de les hipòtesis formulades. 

  
Pel que fa al reconeixement per part de les abelles Osmia adunca de les 

plantes Echium vulgare  a través de l’olfacte, els resultats obtinguts en 
l’experiment de l’olfactòmetre indiquen que les abelles reconeixen l’olor de la 
planta a través del seu sentit de l’olfacte, es a dir, que les emissions de 
compostos orgànics volàtils de la planta Echium vulgare contribueixen a 
l’atracció de l’abella Osmia adunca. 

 
En relació a la diferència d’emissions respecte E.vulgare i A. officinalis, 

també es demostra a través de l’anàlisi de les seves emissions que emeten 
alguns compostos orgànics volàtils diferents. Per tant, com que les abelles son 
atretes per l’olor de les plantes, i l’Echium vulgare i l’Anchusa officinalis tenen 
emissions de compostos orgànics volàtils diferents, podem deduir que els 
senyals olfactius contribueixen a l’especificitat de les abelles Osmia adunca 
respecte les plantes Echium vulgare. 

 
Els compostos volàtils més clarament i significativament diferencials entre 

les dues espècies de plantes són els monoterpens ja que són emesos per 
E.vulgare i no per A. Officinalis. 

 
Els pètals de la flor és la part que més quantitat de compostos volàtils 

emet, seguida del pol·len i del nèctar que és despreciable. 
 
Es comprova en l’olfactòmetre que un tipus de monoterpé, el linalol, atrau 

clarament a les abelles. Així, no es confirma la hipòtesi inicial. que l’atracció pel 
linalol sigui inferior a l’atracció per la planta completa. 

 
A través de l’estudi del cicle diari de les emissions de les plantes 

completes, demostrem que hi ha una coincidència entre el moment màxim 
d’emissions de monoterpens i la màxima activitat pol·linitzadora de les abelles, 
que es dona al voltant del migdia. 
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Pel que fa a la diferencia d’emissions de volàtils entre plantes d’Echium 
vulgare visitades i no visitades, en aquest treball experimental no podem arribar 
a cap conclusió estadísticament significativa per manca de rèpliques en bon 
estat, però els resultats semblen apuntar a una major emissió per part de les 
plantes no visitades.  

 
Ja que queda demostrat (i) que les emissions de compostos orgànics 

volàtils de la planta E.vulgare contribueixen a l’atracció de les abelles, (ii) que 
les plantes d’E.vulgare emeten uns compostos diferents, els monoterpens, a les 
d’A. officinalis, i (iii) que aquests monoterpens són emesos en el moment de 
màxima pol·linització, la conclusió final a la qual puc arribar és que el senyal 
olfactiu que determina l’especificitat de l’abella Osmia adunca per a les flors de 
les plantes Echium vulgare és el constituït pels monoterpens.  
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VALORACIÓ PERSONAL 
 

 
La realització d’aquest treball ha estat un procés llarg i costos, amb molts 

entrebancs i dificultats, però també ha estat molt interessant i enriquidor, ja que 
m’ha aportat nous coneixements i m’ha acostat més a l’àmbit de la biologia i de 
la recerca científica.  

 
L’elecció del tema del treball, no va ser fàcil i immediata. Jo tenia molt clar 

que tot i les dificultats que comportés, volia dur a terme un treball científic, dins 
de l’àmbit de la biologia, però al principi no se m’acudia quin tema podia ser 
l’adient.  

 
En un primer moment, se’m va plantejar la possibilitat de fer una estada a 

la UAB, però com que el treball que em proposaven no m’acabava de fer el pes, 
vaig decidir d’espavilar-me i triar jo mateixa el treball. Per altra banda, preferia 
que no fos un tema estudiat anteriorment per altres alumnes, ni proposat a 
l’institut, sinó que al contrari, volia que fos diferent i original.  

 
Les dificultats que se’m van presentar un cop escollit el tema, van ser 

varies. Primer de tot, el tema que havia pensat era molt ampli, i hi podien entrar 
molts àmbits que feien el treball massa ambiciós. Així doncs, un dels entrebancs 
amb que em vaig trobar va ser la de delimitar el contingut de l’estudi 
experimental i de centrar i dirigir l’estudi bibliogràfic en relació a aquest. 

 
Una altra pega que va dificultar el procés d’elaboració, aquesta vegada ja 

en plena elaboració del treball, van ser problemes informàtics, ja que se’m va fer 
malbé el disc dur de l’ordinador, i se’m va fer perdre part del treball i de la 
informació obtinguda i treballada. 

 
Aquest treball m’ha aportat nous coneixements sobre biologia vegetal i 

animal i ecologia, que segurament em seran beneficiosos en estudis posteriors i 
en la vida en general.  Una de les parts del treball que he trobat més difícils i 
complexes ha estat redactar de manera ordenada i coherent el treball 
experimental realitzat al laboratori, així com saber expressar degudament els 
meus objectius, hipòtesis i conclusions. Tot i així, el que més m’ha agradat i he 
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trobat més interessant ha estat la seva realització, ja que tot i les dificultats de 
disseny i la seva complexitat, es tractava d’un aspecte nou i que havia de formar 
i decidir-ne la seva estructura jo mateixa, sense poder consultar cap llibre o 
treball fet anteriorment. A més, el treball al laboratori significava una novetat per 
a mi i m’ha servit per introduir-me en el món científic experimental i  per 
aprendre a treure unes conclusions de resultats obtinguts en experiments fets 
per mi mateixa en el laboratori. 

 
Tot i així, fer aquest treball ha comportat també algunes frustracions i 

cansaments. Per altra banda la seva realització m’ha ensenyat a no rendir-me 
en un primer moment quan sembla que res no tingui solució i que res surt com 
un desitja, i m’ha ajudat a entendre que s’ha de continuar, tirar endavant i a anar 
fent, poc a poc, però dia a dia, perquè d’aquesta manera, sense abandonar, 
s’arriba on un vol. Així doncs, tot i que la desesperació i l’enuig m’han 
acompanyat en molts moments de la realització del treball, també hi ha hagut 
satisfaccions, i sobretot això es pot dir ara, que un cop acabat, fins i tot em 
sento molt orgullosa de la feina feta. 
 

Per acabar, m’agradaria agrair la dedicació de Jordi Bosch i Iolanda Filella, 
que m’han ajudat amb la realització del treball experimental i han participat en la 
correcció del treball, així com també el seguiment i la atenció de la meva tutora 
Cristina Ruiz. Finalment, també vull agrair el suport incondicional rebut dels 
meus pares que, tot i que han hagut d’aguantar cares llargues, han estat molt 
pacients i m’han animat a tirar endavant en tot moment.    
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