
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CLAUS DE L’ÈXIT D’UNA 

INVASIÓ 
 

Treball de recerca 

 

El fenomen de la invasió de la Linepithema humile en detriment d’altres espècies 

autòctones com l’Aphaenogaster senilis. Estudi comparatiu d’ambdues espècies 

 

 

 

 

  

Joaquim Domènech Canadell 
 

Tutor: Sr. Pere Cairó 
 

 

 

Aula Escola Europea 

Grup Tigüipa  

Curs 07-08 



 - 1 -

ÍNDEX 

 

0. Índex.................................................................................................................................................... pàg. 1 

1. Agraïments..........................................................................................................................................pàg. 2 

2. Objectius i hipòtesis............................................................................................................................pàg. 3 

3. Part teòrica  

 3. 1. Importància de les formigues............................................................................................. pàg. 5  

 3. 2.Descripció morfològica dels insectes.................................................................................. pàg. 8 

 3. 3. Funcionament de les colònies............................................................................................. pàg. 8 

 3. 4. Comunicació de les formigues............................................................................................ pàg. 12 

 3. 5. Controvèrsia de les formigues............................................................................................ pàg. 14 

4. Procediment experimental 

 4. 1. Àrea d’estudi....................................................................................................................... pàg. 16 

 A.) Eficàcia del reclutament....................................................................................................... pàg. 17 

Material i mètodes..................................................................................................... pàg. 19 

i. Primera observació................................................................................................... pàg. 20 

ii. Segona observació..................................................................................................... pàg. 23 

iii. Tercera observació.................................................................................................... pàg. 25 

iv. Quarta observació..................................................................................................... pàg. 29 

v. Cinquena observació................................................................................................. pàg. 31 

vi. Sisena observació...................................................................................................... pàg. 35 

vii. Conclusions generals sobre el reclutament de les dues espècies........................... pàg. 39 

 B.) Ritme vital o activitat segons la llum solar......................................................................... pàg. 43 

 C.) Dieta de les dues espècies...................................................................................................... pàg. 47 

i. Primera observació.................................................................................................... pàg. 48 

ii. Segona observació...................................................................................................... pàg. 54 

iii. Tercera observació.................................................................................................... pàg. 56 

iv. Conclusions generals sobre la dieta de les dues espècies........................................ pàg. 57 

  D.) Distribució en funció del medi dels formiguers de cada una  

  de les dues espècies........................................................................................................... pàg. 58 

 E.) Varietat d’espècies................................................................................................................ pàg. 60 

5. Conclusions generals 

 5. 1. Comparació de les dues espècies........................................................................................ pàg. 61

 5. 2. Incidència de la presència de Linepithema humile sobre Aphaenogaster senilis i altres 

 espècies......................................................................................................................................... pàg. 67 

6. Apèndix 

 F.) Tipus de reclutament: amb líder o sense?........................................................................... pàg. 69 

i. Material i mètodes..................................................................................................... pàg. 69 

ii. Primera observació................................................................................................... pàg. 70 

iii. Segona observació..................................................................................................... pàg. 72 

7. Bibliografia......................................................................................................................................... pàg. 75 

 



 - 2 -

1. AGRAÏMENTS 

 

Vull agrair en primer lloc al Sr. Cairó, tutor del treball, el seguiment que ha fet del mateix, ja 

que ha ajudat molt a conduir els continguts cap a la bona direcció i a emmotllar-los correctament. 

També vull donar les gràcies al Dr. Espadaler per tot el seguit de consells que m’ha anat 

donant a les meves visites a la UAB, que han guiat el treball pel bon camí i l’han consolidat, així 

com per l’orientació inicial que amb el temps ha girat cap a una altra perspectiva. 

Finalment agraeixo als meus pares els múltiples ajuts que m’han donat: des de l’aparell per a 

fer les fotografies, fins als transports cap al camp de S’Algendaret i els ànims donats durant tot el 

procés del treball. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 3 -

2. OBJECTIUS I HIPÒTESIS 

 

Aquest treball pretén ésser una aproximació al món de les formigues. Però donada l’extensió 

d’aquest món, i seguint els consells del Dr. Espadaler, el treball es centrarà en una espècie concreta 

de formigues: Aphaenogaster senilis. Un dels motius pels quals s’ha escollit aquesta espècie  de 

formiga és perquè es tracta d’una espècie  que presenta característiques que donen joc a l’estudi: 

mengen un ampli rang d’aliments, grans (ajuda a l’hora de fer experiments de camp que no siguin 

de les menudes), lentes (comparades amb moltes altres, cosa que també facilita les observacions de 

camp) i per ser fàcilment distingibles (color negre mate, vellositat blanquinosa al cos, cames 

llargues). Però a més, tot i que el treball de camp es farà a l’illa de Menorca durant l’Agost 

principalment, quan es disposa de més temps per a dedicar la investigació, aquesta formiga també 

existeix a Catalunya. La recerca de l’Aphaenogaster senilis a Menorca va resultar molt difícil, ja 

que a la costa, on es va buscar inicialment es va trobar quasi sempre Linepithema humile (formiga 

argentina). 

Per Internet, es va tractar de trobar dades que registressin l’Aphaenogaster senilis en algun 

lloc de l’illa de Menorca, on es realitzaven les pràctiques. Tan sols es va poder trobar un estudi de 

la dècada dels 70 realitzat per  Pascual Comín Del Rio i Andrés De Haro Vera, un dels objectius del 

qual era el de explicar i fer-ho de forma quantitativament els formícids presents a l’illa de Menorca. 

Tractant de trobar Aphaenogaster senilis en aquells llocs on els dos biòlegs l’havien registrada, i en 

vista del fracàs, per curiositat vaig començar a buscar informació sobre aquesta formiga argentina, 

que de fet és la més popular (petita i de color marró) per Internet. Es tracta d’una espècie invasora 

que està desplaçant les espècies autòctones de la península i de ses illes. D’aquesta manera es va 

donar un gir al treball, que a partir de llavors es va enfocar des d’una perspectiva ben diferent: 

comparar l’espècie invasora que ve de fora (Linepithema humile - formiga argentina) i una 

d’autòctona que està essent desplaçada (Aphaenogaster senilis). 

Quan es va proposar el canvi de perspectiva del treball, el Dr. Espadaler va respondre posant 

a disposició un estudi realitzat a les Illes Balears sobre la Linepithema humile que denuncia l’èxit 

d’aquesta espècie cara a d’altres d’autòctones. A més, cal que quedi constància que quan es va 

demanar al GOB i a l’Observatori Socioambiental de Menorca per alguna informació sobre aquest 

fenomen d’invasió, no van declarar l’existència d’aquest segon estudi mirmecòleg, realitzat a càrrec 

del Dr. Gómez i del Dr. Espadaler, malgrat que fos el propi govern qui va demanar l’estudi als dos 

biòlegs. 

Aquesta tesi és coherent amb els resultats obtinguts llavors, ja que els resultats de la recerca 

de l’Aphaenogaster senilis havia conclòs amb la localització de la Linepithema humile a molts llocs 

costaners, així com la localització de l’Aphaenogaster senilis a Talatí de Dalt i tota la zona dels 

voltants (interior menorquí). A més, en molts dels llocs costaners on els biòlegs Del Rio i De Haro 

havien registrat Aphaenogaster senilis, es va poder constatar la seva absència. De tres llocs on els 

dos biòlegs havien registrat l’Aphaenogaster (Talatí, Binisermenya i Fornells), només a Talatí es 
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mantenia l’espècie. Val a dir que els dos biòlegs no havien realitzat un estudi exhaustiu i extensiu a 

tota l’illa, sinó que havien agafat uns quants territoris d’estudi i allí havien agafat dades per 

extrapolar-les a tota l’illa, cosa que implica que segur que hi ha Aphaenogaster senilis en molts 

altres punts de l’illa, sobre tot si són de factors ambientals semblants al de Talatí.  

Per tant, aquest treball constarà de dues parts ben diferents: la primera serà una part 

d’informació que respondrà a la teoria i a la construcció d’una base en l’estudi de les formigues (la 

mirmecologia). La segona part serà la que prové de les observacions de camp, un aprofundiment en 

la matèria en aspectes concrets de la vida de les Aphaenogaster senilis i de la Linepithema humile 

(formiga argentina), que presenten característiques ben diferents.  

Són molts els temes que involucren la vida de les formigues: les construccions dels nius, les 

migracions, les lluites pel territori, etc. Donat el poc temps del que es disposa, que no agafa ni tot 

un any (en un any apareixen les rutines que més o menys es van repetint periòdicament), i donada la 

limitació d’instruments (p. ex.: per estudiar els nius calen mecanismes força sofisticats), aquests són 

els temes que interessen principalment com a paràmetres de comparació: 

A) - L’eficàcia del reclutament  ( terme que s’explicarà més endavant) . En aquest cas només 

es tractarà de reclutament per l’alimentació – iniciativa suggerida pel Dr. Espadaler. 

B) - El ritme vital del formiguer segons la llum solar 

C) - Dieta de les dues espècies 

D) - Distribució en funció del medi dels formiguers de cada una de les dues espècies 

E) - La varietat d’espècies: al voltant del niu de les espècies que ens interessen o en altres 

localitzacions 

 

Això ens permet formular una hipòtesis que caldrà confirmar o desmentir. Aquesta és 

que si la formiga argentina esta desplaçant les seves rivals, és perquè està millor adaptada al 

medi, i per tant, té resultats més satisfactoris quant a eficiència. Però de la mateixa manera 

podem formular una hipòtesis inversa: si la formiga argentina està desplaçant a espècies 

autòctones en el seu propi medi és perquè el medi canvia. 

 

 

 Durant la primera part del treball, sovint es fa referència a algunes imatges numerades que 

no estan en el propi treball, sinó en un document anomenat Imatges que es troba en els CD’s 

adjunts. Per tant, es recomana que la lectura del treball es complementi amb les imatges d’aquest 

document. 
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3. PART TEÒRICA 

 

 3. 1. Importància de les formigues 

 

 Les formigues són uns éssers vius molt importants en tots els ecosistemes. Es tracta d’uns 

éssers vius molt abundants a la immensa gran part dels ecosistemes de la Terra, que només 

s’absenten a l’Antàrtida, Islàndia, Groenlàndia i alguns arxipèlags atlàntics, índics i pacífics. S’han 

fet molts càlculs sobre la quantitat de formigues presents a la Terra, un dels quals el de l’entomòleg 

C. B. Williams que va calcular  que si el nombre total d’insectes a la Terra és de d’un trilió, les 

formigues ocupen més d’un u per cent de la xifra. S’estima que el pes de totes les formigues del 

món és semblant al pes de tots els humans. 

 Com que cada formiga és un individu relativament petit, la densitat de formigues roman 

dividida en porcions individuals minúscules que saturen el medi terrestre. Cal recordar realitzen 

funcions vitals per als ecosistemes, ja que la seva vida és indisociable de moltes espècies vegetals i 

animals. Són, per exemple,  les principals depredadores de d’insectes i aranyes, i afecten de forma 

significativa a aquesta mena de poblacions. Quan es tracta de formigues d’alta muntanya, aquestes 

acostumen a alimentar-se d’insectes herbívors, cosa que resulta beneficiós per les plantes. 

Recol·lecten el noranta per cent dels cossos morts d’animals de semblant mida com a aliment que 

porten als seus nius. Gràcies al transport de llavors com a aliment, són responsables de la dispersió 

d’un gran nombre d’espècies de plantes, o simplement, en remoure tanta quantitat de terra pels nius, 

fan circular enormes quantitats de nutrients vitals per a la salut dels ecosistemes terrestres renovant 

i enriquint els nutrients del sòl. És precís remarcar que quan es tracta d’espècies granívores, aquesta 

relació esdevé negativa, ja que s’alimenten de les llavors de les plantes exclusivament. A vegades 

estableixen estretes relacions amb altres éssers vius com són els fongs, els quals són cultivats per 

algunes espècies de formigues, o amb els pugons1, cosa que també pot causar danys a les plantes. 

 Se’n coneixen unes 11832 espècies (però es calcula que encara n’hi poden haver el doble), 

la majoria habiten al tròpic, però que han tingut molt èxit en la seva distribució arreu del món, 

principalment gràcies al grau d’especialització en anatomia i comportament que permet aquesta 

diversitat que s’adapta a les dispars condicions que regeixen diferents medis de tot el món. Per tant, 

aquesta diversitat satura una gran quantitat d’habitats de tot el món molt diferents entre ells. Moltes 

de les seves adaptacions al medi són força sensibles a les alteracions del mateix, de manera que 

divideixen la seva activitat en funció de paràmetres com la temperatura, la altitud, la humitat... És 

per això que poden sobreviure en situacions molt extremes, perquè malgrat el grau 

d’especialització, els seus “mètodes” fan de les formigues uns animals molt adaptable.  Un exemple 

d’aquesta adaptabilitat es fa evident quan es consideren els nius, que són estructures molt 

                                                 
1 Uns insectes molt petits que es reprodueixen molt ràpidament. Xuclen la saba de les plantes, especialment 
de les fulles més joves, i provoquen l'enrotllament de la fulla. 
(http://www.horturba.com/cultivar/fitxa_plaga.php?ID=9). Consulta Gener 2008. 
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complexes que constitueixen un refugi pels nombrosos depredadors de les formigues, així com un 

sistema regulador de les condicions ambientals. Pot afirmar-se que la feblesa que representa el seu 

grau d’especialització es veu compensada per la força que representa ser un actor actiu del propi 

medi, ja que les formigues juguen papers clau en el seu entorn modificant-lo físicament, i també 

creant els seus propis medis com és el cas de la construcció de nius. És a dir que tenen un cert 

control sobre el seu medi. 

 Aquest reeiximent respecte altres grups d’insectes que lluiten per l’existència de forma 

competitiva, forta i directa, es basa en la principal característica dels formicoïdeus o formícids: la 

vida social. Els insectes molt socials ocupen posicions destacades a dintre dels seus respectius 

ecosistemes, ja que desplacen literalment a d’altres insectes amb estratègies de supervivència 

menys o gens socialitzades. La naturalesa social els dóna la força (que  resulta sovint de la unió) per 

imposar-se en el seu medi.  

 Però l’organització social no és una facultat pròpia dels insectes: és una de les estratègies de 

supervivència que ha tingut més èxit en la història evolutiva, ja que sense anar més lluny, l’ésser 

humà, que té s’estructura essencialment en societat, és el mamífer més dominant del planeta. De la 

mateixa manera, els insectes socials més avançats, que per tant formen societats de major nombre i 

de major complexitat, anomenats eusocials1, han adquirit un predomini mitjançant la combinació de 

tres característiques bàsiques: 

1. Els adults tenen cura de les cries 

2. En un mateix niu viuen dues o més generacions d’adults 

3. Els membres de cada colònia es divideixen en una casta reproductora «reial» i una 

casta no reproductora «obrera» 

Són quatre les famílies que reuneixen les característiques d’insectes eusocials: 

1. Totes les formigues que composen la família dels formicoïdeus o formícids de l’ordre 

dels himenòpters 

2. Algunes abelles han arribat al nivell eusocial: al menys uns deu llinatges evolutius2 

independents dins dels halíctids i dels àpids 

3. Algunes vespes, 800 espècies de l’ordre dels vèspids i unes quantes dels esfècids 

4. Totes les termes, que constitueixen l’ordre dels isòpters, i dels que se’n coneixen unes 

200 espècies. Aquests insectes convergeixen evolutivament amb les formigues en 

aspecte superficial i comportament social, però no comparteixen res més. 

Cal remarcar que en el cas de les abelles i les vespes, les espècies eusocials representen una 

minoria, ja que la major part d’espècies d’abelles i vespes són solitàries. 

No es compleixen però les regles jeràrquiques de moltes altres organitzacions socials en el 

regne animal que són les següents: 

a. En una societat animal, els subordinats estan organitzats en ordre jeràrquic. 

                                                 
1 «eu» és un prefix grec que significa perfecte: eusocial significa perfectament o verídica socials 
2 Llinatge evolutiu és sinònim d’espècie evolutiva 



 - 7 -

b. El segon en jerarquia no pot atacar al superior, però si a l’inferior i així successivament. 

Tot i que és cert que hi ha una jerarquia, ja que existeixen castes, durant el funcionament 

normal de la colònia, cap casta ataca a l’altra, ja que totes col·laboren. Tan sols en situacions 

particulars, com per exemple la mort de la reina, que deixa d’inhibir els ovaris de les obreres1, es 

produeixen lluites internes. Però aquestes situacions deriven en la mort de la colònia, i per tant el 

fracàs de l’organització social per la mort d’un rang important, com és el de la reina. 

El comportament social de les formigues és una evolució beneficiosa perquè destaca en 

l’eficiència del treball, ja que tota una colònia de formigues funciona com una unitat social, que 

supera dificultats de la vida solitària perquè tot el destí de l’espècie no depèn d’un sol individu, sinó 

de molts (si un falla, les demés la supliran), mentre que en les vides solitàries, si l’individu mor, es 

mor tota la possible descendència. A més, la descendència de la colònia no depèn directament de 

les obreres (que són la part visible d’un formiguer), sinó de la casta reial, assistida per la classe 

obrera. En la vida social la capacitat de sacrifici està molt present en el funcionament de la colònia, 

ja que el bé de la colònia està per damunt del bé individual. Són brigades d’operaris d’una fàbrica 

que es desplacen amunt i avall de les cadenes de muntatge, segons la necessitat i oportunitats 

momentànies, millorant d’aquesta manera l’eficàcia de l’operació en el seu conjunt2. 

Malgrat això, els avantatges de l’estructura social són més visibles durant disputes 

territorials o competència per l’aliment. En una lluita contra una estratègia solitària, la mort 

d’obreres no afectarà al futur de la colònia si no afecta a la reina, mentre que sí afectarà a la 

descendència de l’altre individu si aquest mor.  

El comportament social és una superioritat innata que repercuteix positivament en la 

competició per l’existència amb altres espècies en el medi, ja que permet a les colònies d’ocupar els 

millors llocs per als nius i millors àrees d’alimentació, però és també important tenir en compte els 

avantatges de la vida en solitari. Els insectes van sorgir durant al període Devònic, ara fa uns 400 

milions d’anys. No va ser fins 200 milions d’anys més tard que van aparèixer les primeres termes i 

fins 300 milions d’anys més tard que van aparèixer les formigues i altres insectes socials (al període 

Cretàcic) com les abelles socials o les vespes socials3. Malgrat els nombrosos avantatges que 

representa aquest comportament social, l’estratègia solitària segueix essent una aposta biològica 

molt nombrosa després de tants milions d’anys. Això es deu principalment al fet que els insectes 

“solitaris”, que no mostren aquest comportament social, poden reproduir-se més ràpidament4, i 

funcionen millor amb recursos limitats i efímers (situacions de no abundància). Els insectes solitaris 

són més versàtils, poden adoptar més “iniciativa” per a la seva supervivència, mentre que un 

formiguer triga a créixer, i es desplaça lentament, perquè és molt estable i costosos són els canvis 

quan s’involucra a una població tan gran. 

                                                 
1 Hi ha diverses maneres d’inhibicions, però les dues més emprades són la producció d’una substància per part de la reina 
que impregna les obreres, o la transmissió boca  a boca d’una substància, de la reina a l’obrera 
2 Metàfora emprada per B. Hölldobler i E. O. Wilson en Viaje a las hormigas 
3 De fet les formigues provenen de vespes ancestrals, i van aparèixer fa entre 100 i 120 milions d’anys 
4 Mentre que cada insecte solitari és pare o mare en potència, en un formiguer, cal produir un gran nombre d’obreres 
estèrils abans no adquireix la maduresa sexual per produir cap reina verge que pugui fundar una nova colònia, i ni així 
s’assegura que aquesta reina verge aconsegueixi els seus propòsits 
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3. 2. Descripció morfològica dels insectes 

 

Els insectes són Artròpodes, que està constituït pels animals invertebrats de simetria bilateral 

i amb els cos segmentat en tres parts (cap, tòrax i abdomen), un parell d’antenes, tres parells de 

potes, i amb esquelet extern1.  

En el cos de qualsevol insecte, s’observa una distribució periòdica d’òrgans o fragments 

d’òrgans, ja que el cos de qualsevol insecte es constitueix  d’una juxtaposició de metàmers2. 

Aquests segments o elements idèntics estan fusionats entre sí en 3 parts fàcilment diferenciables: 

- El cap, que està constituït per la fusió de 6 metàmers, està format per l’aparell bucal, 

que s’adapta a tota mena d’aliments en el cas de la Linepithema humile i l’Aphaenogaster senilis, ja 

que són espècies omnívores, també posseeix òrgans sensorials tal com les antenes. 

- El tòrax, compost de tres metàmers, i té la funció locomotora, ja que és on hi ha les 

potes i on hi ha les ales en el cas de reines verges i mascles. 

- L’abdomen comprèn dotze metàmers, i conté els aparells digestiu i reproductor. En els 

estadis adults d’ambdues espècies, els darrers metàmers es troben profundament  modificats per la 

presència dels òrgans sexuals. 

Com que l’esquelet extern és força rígid, no permet un creixement continu de l’organisme des 

de l’eclosió de l’ou fins la forma adulta, raó per la qual els insectes, i per tant les nostres formigues, 

han de desfer-se d’aquest esquelet periòdicament. Aquest fenomen s’anomena muda3. Les mudes 

alteren de tal manera les característiques morfològiques, anatòmiques i fisiològiques que aquest 

procés s’anomena metamorfosis. Aquests processos de muda estan regulats per mecanismes de 

secrecions endocrines que els desencadenen. 

 

 3. 3. Funcionament de les colònies 

 

Una colònia típica de formigues està constituïda per una reina, les obreres, les cries i, de 

tant en tant, s’hi afegeixen els sexuats: els mascles i les reines verges. Per tant, una colònia origina 

tres tipus de descendència (la reina mare les origina) amb feines determinades en la colònia:  

 Femelles no reproductores (obreres), que s’encarreguen de totes les tasques a excepció 

de la tasca de reproducció. 

 Femelles reproductores (reines), que tan sols s’encarreguen de l’aparellament i la posta 

d’ous, realitzant altres funcions de forma molt puntual. 

 Mascles reproductors (sexuats), que simplement s’aparellen amb la reina, i no tenen 

cap altra funció. 

La reina està especialitzada en la posta d’ous, la majoria dels quals produirà obreres que 

sempre de sexe femení, per raons que s’explicaran més tard, tindran cura de la covada, la neteja, la 

                                                 
1 Exoesquelet 
2 Els metàmers són cadascun dels segments que es repeteixen en certs grups d’animals de simetria bilateral 
3 L’interval entre dos mudes successives defineix un estadi de desenvolupament 
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defensa  i el transport d’aliment. Els sexuats són els encarregats, al moment de l’eixamenada1, de 

dispersar l’espècie, d’establir noves colònies fecundant a reines verges d’altres colònies. Els sexuats 

solen diferenciar-se de les obreres perquè tenen ales, encara que la reina també en té però se les 

arranca quan és fecundada per primer cop. Els mascles moren un cop han acomplert la seva funció. 

Les reien, en canvi, viuen molts anys, segons les espècies. 

Com a regla general, les formigues reines, que viuen la major part de la seva vida dins dels 

nius, sempre assistides i defensades per les seves filles, gaudeixen d’uns 5 o pocs més anys de vida. 

De fet, la vida d’un formiguer està íntimament lligat a la seva reina, doncs si la reina mor i no se la 

pot substituir, el niu està condemnat. Malgrat la mitja de 5 anys de la majoria d’espècies, hi ha 

certes excepcions, de les quals la més destacada és la d’un exemplar reina de Lasius niger2 que 

arribà a viure en captivitat al laboratori fins 28 anys, a Suïssa. L’enorme diversitat que envolta 

aquests animals permet que hi hagi des d’espècies les reines de les quals viuen pocs mesos (com és 

el cas de la Monomorium pharaonis3), fins a espècies les reines de les quals duren fins a 8 anys 

(com és el cas de la Formica fusca4). 

La fecunditat d’aquestes reines durant aquesta prolongada vida també varia molt en funció 

de l’espècie. Varia des de la producció d’alguns centenars d’obreres i tal vegada una dotzena de 

reines verges i mascles en espècies depredadores i de lent creixement, fins a l’exorbitant producció 

de 300 milions d’obreres d’unes formigues africanes, de les quals alguns milions estan vives en un 

mateix moment. Evidentment com més temps viu una reina, més obreres produeix. 

Abans que una reina pugui arribar a assentar-se en una colònia, cal tot el procés de creació 

de la nova colònia. Per cada reina que inicia una colònia, centenars o fins i tot milers de reines 

poden morir a l’intent. La fundació de noves colònies té diverses modalitats. La fecundació 

independent és la més habitual en les espècies que d’arreu, en la qual la reina no és assistida per les 

obreres en el procés de la fecundació. Durant l’estació reproductora, les colònies emeten eixams 

més o menys nombrosos de reines verges i mascles que acostumen a sortir volant5, però també 

poden fer-ho per via terrestre.. La major part seran capturats per depredadors o simplement moren 

per factors diversos com caure a l’aigua. Si viuen suficient per a ser fecundades6, cada reina 

s’arrencarà les ales i llavors cercarà amagatall, allí on es construirà el niu, on iniciarà la posta i d’on 

no sortirà mai més. Tot i així, la reina té poques possibilitats de trobar l’indret adequat i començar 

l’excavació del futur niu  o de trobar un amagatall abans no la trobin els depredadors. Els mascles 

no tenen cap expectativa de vida ja que moriran poques hores o pocs dies més tard d’haver 

abandonat el niu matern, perquè tenen un vida molt curta. Tot aquest procés de selecció natural que 

pateixen reines verges i mascles redueix la descendència però assegura l’èxit dels més forts. I 
                                                 
1 Formar un nou eixam, no d’abelles, sinó de formigues, és a dir, que el moment de l’eixamenada és el 
moment de creació d’una nova colònia, on el mascle hi té un momentani paper clau 
2 Aquesta espècie prové d’Europa, i pot trobar-se tant en contextos urbans com en boscos 
3 El nom prové de l’errada tradició que creia que fou una de les plagues de l’antic Egipte 
4 Aquesta prové d’Europa i habita principalment al Paleàrtic – Europa, Àsia fins a l’Himàlaia, nord d’Àfrica i 
nord de la península aràbiga –    
5 Aquesta fase s’anomena vol nupcial 
6 A vegades són diversos els mascles que les inseminen 
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només un reduït nombre té expectatives d’aconseguir transmetre els seus gens als centenars o 

milers de descendents que tindrà amb la reina. Les formigues han desenvolupat per evolució una 

espècie de banc d’esperma, que permet que la reina emmagatzemi l’ejaculació del mascle a 

l’espermateca, un òrgan format per un sac oval situat a l’extrem de l’abdomen. Aquest òrgan 

inactiva fisiològicament els espermatozous, que poden romandre anys en aquesta situació 

d’inactivitat. Tota la descendència de la reina resultarà d’aquesta fecundació inicial. Els 

espermatozous s’activen quan la reina els deixa penetrar en el seu sistema reproductor d’un en un o 

en petits grups, fecundant els òvuls de la reina. D’un òvul fecundat per un espermatozou en 

resultarà sempre un individu de gènere femení, mentre que els òvuls que pot posar la reina sense 

fecundació per un espermatozou seran de gènere masculí. La reina començarà a pondre els òvuls 

quan madurin els seus ovaris, i quan els ous de la primera posta eclosionin, les obreres que en 

sortiran seran les encarregades de tenir cura de la reina i alimentar-la, i també obriran noves galeries 

del niu i aquest començarà a créixer. Durant el temps que precedeix la primera posta, la reina 

s’alimenta de les seves pròpies reserves i del metabolisme de la musculatura alar (inservible un cop 

s’ha arrencat les ales), i alimentarà les larves a partir de les substàncies que es deriven de la 

reabsorció d’aquesta musculatura alar i d’ous postos per ella mateixa1. Un cop assentada la colònia, 

la reina es dedicarà exclusivament a pondre ous durant la seva vida, i estarà sempre assistida per 

obreres que la rentaran i l’alimentaran. Les imatges 1, 2, 3, 4 i 5 pretenen ser una aproximació a la 

vida a l’interior del niu, que és inaccessible per un observador sense l’equipament necessari en 

camp obert. 

 És per això que podem afirmar que la vida d’una colònia està íntimament lligada a la vida 

de la reina, que és el cor de tot el superorganisme. És la reina la que produeix els centenars o milers 

d’obreres, i és també la reina qui produeix les noves reines encarregades de fundar noves colònies. 

Les obreres són la part somàtica de la colònia, mentre que la reina és la part germinal. El cicle que 

comença amb el vol nupcial (producció de sexuats i reines verges) i la fecundació de la reina es 

repeteix anualment. Un cop la colònia ha aconseguit desenvolupar-se, seran les obreres les que 

surtin a l’exterior a buscar menjar2, i quan torni l’estació reproductora, aquesta colònia també 

produirà mascles i reines verges que emprendran de nou la crítica aventura de fundació d’una nova 

colònia. D’aquesta manera, quan la reina fundadora mor (la reina inicial), la colònia desapareix. Els 

ous i larves que sobrevisquin a la mort de l’antiga reina, no derivaran mai en noves reines, malgrat 

que amb una dieta adequada podrien fer-ho, però la presència de la reina és vital per vetllar per la 

posta. Però en general la única diferència entre una reina verge i una obrera són les condicions 

ambientals amb què han estat criades: ambdues deriven de la fecundació d’òvuls de la mateixa reina 

per espermatozous del mateix mascle, però se les manté amb dietes  diferents. En presència de la 

reina, les obreres difícilment poden posar ous, a causa dels factors inhibidors de la reina que actuen 

sobre els seus ovaris, i en cas de que posin ous (òvuls no fecundats), seran mascles, i no podran 

                                                 
1 Alimentar-se d’ous s’anomena ovofàgia 
2 Les formigues per regla general són omnívores i recol·lecten tota mena d’aliments, tret d’alguns casos 
excepcionals 



 - 11 -

regenerar mai la reina. Les colònies velles moren de manera que les noves colònies puguin néixer 

de forma més segura. En espècies en les quals les obreres posseeixen ovaris madurs, aquestes 

posaran ous no fecundats que com s’ha vist anteriorment produiran molts mascles. Es donarà un 

situació inusual de forta presència de mascles, absència de reines verges, i manca d’obreres joves. 

Aquesta situació s’allargarà fins a la mort de la darrera obrera: el formiguer s’acaba a mesura que 

van morint-se els seus individus. En moltes espècies tampoc es pot donar aquesta situació. També 

hi ha casos excepcionals d’altres espècies, el més sorprenent dels quals és el de la formiga 

Monomorium pharaonis, la qual posseeix les reines de més curta vida, però que està produint reines 

noves constantment1, originant societats amb molta població, i que pot sobreviure a separacions de 

la colònia en grups sempre i quan cada grup tingui alguna reina. Però l’endogàmia que practica 

aquesta espècie és un cost genètic que no és avantatjós en la majoria d’espècies i de medis.  

Si l’espècie posseeix una sola reina, com és el cas de la colònia estàndard que s’ha descrit 

anteriorment, s’anomena monoginia, mentre que si posseeix múltiples reines que posen ous en un 

mateix niu com és el cas del darrer exemple, s’anomena poliginia, característica de la majoria de les 

espècies. 

Per la seva rellevància en aquest treball cal ressaltar el cas de l’Aphaenogaster senilis, 

espècie monogina en la qual és la reina vella qui marxa del niu, seguida d’obreres, i deixa al niu 

antic a una reina jove amb obreres, de manera que no es produeix el vol nupcial. Aquest sistema 

s’anomena fecundació dependent, ja que la reina és ajudada per obreres durant el procés. 

La Linepithema humile és una espècie poligina, cosa que com hem vist és positiu per a la 

supervivència del formiguer, ja que la mort d’una reina no implica la mort de tota la colònia. Es 

produeixen entre 1 i 16 reines per cada miler d’obreres, i això representa que s’aglomeren moltes 

reines en una mateixa colònia, que produeixen simultàniament moltes obreres i originen una 

macrocolònia molt nombrosa. Per reproduir-se tampoc originen vols nupcials, sinó que són els 

mascles, els sexuats, els que volen i busquen a la femella dins dels nius, i copulen amb les reines 

sense que aquestes s’exposin a riscs externs. La colònia es reprodueix per germinació2, és a dir que 

una o més reines fecundades pels sexuats i acompanyades per un sèquit d’obreres abandonen el niu 

i es traslladen a peu, o millor dit, a pota, per fundar una altra colònia prop de la colònia mare.  

També hi ha casos de parasitisme temporal en aquelles espècies en les quals la reina ha 

d’entrar al niu d’una altra espècies i ser-hi adoptada. Un grau més de parasitisme és el d’aquells 

paràsits socials que constitueixen nius mixtos amb altres espècies, que les alimenten i en tenen cura. 

Aquesta societat mixta pot formar-se per mitjà de l’obtenció d’esclaus o per coexistència de les 

reines de les dues espècies. 

Dins d’una colònia cal destacar l’existència de castes3. Ja hem definit les dues macrocastes, 

la reial que comprèn la tasca reproductora i formada per la reina, les reines verges i els mascles; i la 

                                                 
1 Produeix unes 6’3 reines per cada 100 obreres, però el cas més excepcional és el de la Cardiocondyla 
wroughtonii, que en produeix unes 18 per cada 100 obreres 
2 Aquest fenomen també s’anomena d’escissió  
3 Grup d’individus que s’especialitzen en determinades feines durant un temps suficientment llarg 
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que comprèn les altres funcions, formada per les obreres. En aquest punt ens fixarem en les 

diferents castes d’obreres en funció de la tasca que realitzen en un formiguer. La divisió del treball 

d’un niu, a la qual s’arriba per diferents mitjans, és un dels aspectes centrals de l’organització d’un 

formiguer. Podem trobar espècies monorfes en les quals totes les obreres tenen mida i forma 

semblants, com és el cas més freqüent dins del món que envolta les formigues. Altres espècies 

tenen una diferenciació basada en la mida de les obreres que poden ser petites, mitjanes i grans, 

com és el cas de totes les Messor1. També trobem casos de diformisme, on les obreres es 

diferencien segons si són petites o grans (soldats). En els dos darrers casos, trobem cada grup 

d’obreres, segons la grandària, duent a terme certes tasques. En el cas de les Messor, les més 

menudes no surten quasi mai del niu i tenen cura de la covada petita i de la reina, les mitjanes es 

dediquen a les larves més desenvolupades, a mantenir net el niu, a obrir noves galeries, i altres 

funcions que es realitzen a dintre del niu, finalment, les grans es dediquen a buscar menjar i a 

defensar la colònia. Val a dir, però, que aquesta divisió no és estricta i gairebé qualsevol tipus 

d’obrera pot fer la feina que sigui necessària en un moment donat. Aquest poliformisme és una 

solució física per a resoldre la divisió de la feina en funció de la mida de les obreres. En espècies 

monomorfes, la solució sol ésser de tipus conductual i consisteix en l’anomenat divisió de la feina 

segons l’edat (o polietisme). Les obreres que tot just surten de l’ou romanen prop de la cria 

realitzant funcions per cuidar-la (en moltes espècies llepen la cria). A mesura que es van fent més 

grans adopten més feines i més diverses. En principi, l’evolució natural de les tasques és de 

començar desenvolupant feines de l’interior del niu, i més tard emprendre tasques a l’exterior. Amb 

l’edat també es donen canvis fisiològics, com el fet que les obreres de l’interior (obreres més joves) 

tenen els ovaris funcionals i poden posar ous tròfics2 que serveixen d’aliment a les larves. Amb el 

temps aquests ovaris es van atrofiant i deriven en ovaris no funcionals quan l’obrera és més vella i 

desenvolupa tasques d’exterior. 

 

 3. 4. Comunicació de les formigues 

 

La immensa majoria d’espècies d’éssers vius que habiten la Terra, més del 99 per 100, si es 

tenen en compte els microorganismes, es comuniquen en la seva major part mitjançant molècules, 

és a dir, estímuls de tipus químic. Els organismes unicel·lulars van desenvolupar la capacitat de 

respondre a canvis químics de l’ambient, amb significats molt diversos: des de la presència de 

depredadors, fins a la presència de preses o possibles parelles. Malgrat això, no estaven “preparats” 

per llegir les pautes de llum o de so. En organismes pluricel·lulars, les cèl·lules que composen els 

seus teixits segueixen comunicant-se entre sí mitjançant missatgers de tipus químic: les hormones, 

que regulen les reaccions fisiològiques per mantenir els teixits i els òrgans ben coordinats. 

                                                 
1 Al darrer apartat que estudia la varietat d’espècies al voltant dels nius d’Aphaenogaster senilis i Linepithema 
humile, s’han capturat dos exemplars Messor: Messor structor i Messor bouvieri 
2 Un ou tròfic és un ou no fecundat sense ADN detectable 
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Tan sols els insectes i altres animals que són molt grans en relació als microorganismes, 

disposen del suficient nombre de cèl·lules per crear ulls i dispositius d’audició capaços de processar 

informació. Les formigues no posseeixen aquestes capacitats que si van desenvolupar els animals 

vertebrats que donaren origen als mamífers, i per tant el seu canal de comunicació és principalment 

químic i molt reduït en el pla audiovisual. Aconsegueixen ben poca cosa a partir del so, i encara 

menys des del punt de vista visual: la majoria d’espècies no han desenvolupat el sentit de la vista, 

moltes de les quals viuen sota terra de forma permanent. 

En una colònia qualsevol, cada obrera porta per norma entre una milionèsima i una 

milmilionèsima de gram de cada una de les seves feromones1, cosa que dificulta la seva 

identificació amb l’olfacte humà. La comunicació mitjançant feromones és la més estesa en tot el 

grup dels formícids, raó per la qual les formigues posseeixen moltes glàndules exocrines que 

secreten un gran nombre de substàncies químiques. Les feromones són doncs el millor mitjà per 

comunicar-se, ja que a l’interior dels nius de sota terra, els sentits serien poc eficaços per la foscor o 

per l’aire immòbil i sense gaire ventilació. 

S’estima que les espècies de formigues empren generalment de 10 a 20 senyals químiques 

diferents, que combinades entre sí poden arribar a expressar uns 50 missatges diferents. Cada una 

d’aquestes feromones té diferent significat. Aquestes feromones acostumen a avisar sobre fenòmens 

quotidians de la vida dels formiguers com són: l’atracció sexual, reclutament, alarma, identificació 

d’altres castes, reconeixement de les larves i altres estadis biològics o també la discriminació entre 

companyes del formiguer o estrangeres. Altres hormones procedents de la reina inhibeixen els 

aparells reproductors de les seves filles, així com el desenvolupament de les seves pròpies larves en 

reines que li facin competència. En espècies que posseeixen una casta constituïda per formigues de 

gran mida especialitzada en la defensa del formiguer, la casta dels soldats, produeixen una 

feromona inhibidora que redueix el percentatge de larves que es desenvoluparan en soldats2. 

Tot i així, per transmetre missatges senzills, moltes espècies també es comuniquen per 

altres canals . Un mètode és el contacte físic que consisteix en un cop o carícia d’una formiga a la 

seva companya. Per exemple, quan una formiga toca un segment del cap d’una altra anomenada 

llavi amb la seva pota, provoca en l’altra formiga el reflex del vòmit, cosa que desencadena la 

regorgitació3. Però moltes de les senyals que no són de tipus químic i que indiquen missatges 

senzills es transmeten mitjançant el so. La majoria de les espècies poden produir un so, 

l’estridulació, que resulta del fregament de dues parts centrals de la formiga. L’estridulació té una o 

més d’una funció segons l’espècie i les circumstàncies. Pot servir per a demanar ajut a altres 

companyes o serveix en casos particulars per cridar a altres companyes per la presència d’aliment. 

                                                 
1 Substància química emprada per a la comunicació entre organismes individuals de la mateixa espècie, 
missatger químic intraespecífic percebut primàriament pel sentit de l’olfacte (definició de l’IEC) 
2 Aquest sistema serveix per estabilitzar la mida de l’exèrcit destinat a la defensa, assegurant que també les 
altres tasques del funcionament de la colònia corresponents a altres castes estiguin ben representades per un 
bon nombre d’individus. 
3 Les formigues que posseeixen un estómac comú o social, són capaces de regorgitar el contingut boca a boca 
amb una altra formiga. Aquest aliment en forma de vòmit és apetitós per la formiga que el rep. 
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Totes les formigues del gènere Aphaenogaster, entre les quals les Aphaenogaster senilis, 

criden per excitar a les companyes del niu quan han trobat una font abundant d’aliment. Però aquest 

so no és una senyal primària, sinó que es tracta d’un reforç, ja que no atrau a les altres formigues 

per sí sol, sinó que les prepara excitant-les de manera que ofereixin una resposta més ràpida al 

reclutament químic convencional i senyals de contacte corporal. 

Altres formigues com les del gènere Camponotus1, colpegen el cap contra una superfície 

dura (p. ex. fusta morta) per tal d’alertar de perill a les companyes del niu. El so es transmet a través 

del material colpejat. 

 

 3. 5. Controvèrsia de les formigues 

 

 El món que envolta les formigues fascina a molts, sobretot per la seva estructura social, ja 

que sovint es considera fascinant la cooperació dels individus d’una colònia, que es basa en 

projectes col·lectius sense control jeràrquic. Eduard Punset afirma en un article publicat al núm. 

1033 del Semanal, que moltes empreses intenten impulsar projectes basats en la cooperació del 

individus sense la pressió jeràrquica habitual en una empresa, per tal que els individus se sentin 

“més còmodes i més lliures, i per consegüent, més eficients”. Aquesta idea pot trobar-se molt sovint 

en qualsevol article sobre formigues o programa de divulgació científica, però és una idea molt 

agafada pels pèls, ja que no és del tot cert que pugui ser aplicable al model humà, ni és tampoc un 

model desitjable a seguir, ja que potser és l’exemple més extremat del comunisme com a 

organització social, ja que en el model humà l’eficàcia no és l’únic paràmetre que es té en compte. 

Segons com es miri aquesta organització social de lleialtat sense límits a la pròpia colònia, les 

formigues poden semblar animals aplicats a la feina, amb desinterès i solidaritat amb les 

companyes. Però també hi ha molts científics que es miren el comportament de les formigues amb 

certa reticència pel simple fet que en la vida dels formiguers hi ha moltes situacions violentes. Són 

habituals les guerres entre formiguers pel territori, notablement durant el període post-hivernal, 

quan els formiguers que havien estat tapiats durant l’hivern s’obren i surten al camp de batalla per 

“decidir” les fronteres amb formiguers rivals que seran vigents durant un nou cicle. També es 

donen lluites pel menjar, lluites en formiguers orfes de reina, i fins i tot hi ha casos de formigues 

que en èpoques d’abundància, és a dir que no hi ha cap necessitat d’atacar, esclavitzen altres 

formigues perquè facin la seva feina. 

 Sembla interessant però, les creixents apostes de científics per a introduir les lleis socials 

que regeixen els formiguers com és la divisió de feines i l’abolició d’una consciència pròpia, ja que 

el bé superior és el col·lectiu, en el disseny d’instruments tecnològics com són els robots. Per tant sí 

que ens podem inspirar en les formigues, ja que són uns animals dignes d’admiració i que desperten 

la curiositat, però no s’ha de caure en l’error de situar-les en un pedestal massa alt, ja que siguin 

                                                 
1 Al darrer apartat del treball, on es descriuen les captures, hi ha la captura d’una formiga d’aquest gènere, 
anomenada Camponotus lateralis. 
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com siguin no tenen consciència de com són ni de com actuen, ja que tota la seva conducta és 

programada, de manera que no és mèrit de les formigues el ser com són, sinó del fenomen de la 

vida i l’evolució.  

 Malgrat que no tots els comportaments animals no siguin extrapolables al comportament 

humà, no hem d’oblidar que nosaltres també som éssers vius que lluitem per la supervivència, i en 

aquest sentit, observar paral·lelismes amb animals socials, que són molts, és inevitable.  

 Hi ha molts temes que envolten les formigues que encara estan per descobrir, ja que hi ha 

molts àmbits del comportament de les formigues pels quals encara no s’han trobat patrons comuns. 

És el cas per exemple de moltes formigues que en grups nombrosos actuen de manera diferent que 

en grups reduïts, així com el fet que dues formigues no col·lisionen mai entrant i sortint del niu, o 

els comportaments de suïcidi o sacrifici pel bé del conjunt. 
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4. PROCEDIMENT EXPERIMENTAL 
 

4. 1. ÀREA D’ESTUDI 

 

 Cal partir de la base que la Linepithema humile, formiga argentina, està desplaçant espècies 

autòctones com és el cas de l’Aphaenogaster senilis. Aquesta és la impressió que en treu l’estudi del 

Dr. Espadaler i del Dr. Gómez, així com la impressió que se’n treu de comparar les dades del 

registre de formícids dels biòlegs Del Rio i De Haro amb resultats més actuals com és la recerca 

d’Aphaenogaster senilis i Linepithema humile feta arran del present treball. 

 Abans de tot, cal presentar els experiments que s’han realitzat durant el treball. Per 

comparar les dues espècies, s’ha escollit el paràmetre del reclutament per alimentació, concepte que 

explicarem ben aviat (pàg. 25), ja que és una activitat observable des de l’exterior del niu, i que diu 

molt del sistema d’organització de l’espècie. L’estudi del reclutament es farà per a cada espècie, i 

després es compararan els resultats obtinguts. 

 Per estudiar el reclutament en l’Aphaenogaster senilis, ha calgut primer localitzar aquesta 

espècie, molt abundant en zones de l’interior menorquí, on abunden els camps i prats amb vegetació 

seca del tipus arbust. La zona escollida per a les experiències és la de Talatí de Dalt, i concretament 

a un prat anomenat S’Algendaret. 

 Per estudiar el reclutament en la Linepithema humile, tan sols ha calgut localitzar-la en el 

mapa, ja que és molt abundant en urbanitzacions de la costa, i habita a tots els jardins i camps 

propers. Per estudiar-les s’ha seleccionat un jardí de Binibeca Vell.  

 De retruc, però, s’han pogut observar altres aspectes de la vida de les dues espècies, com 

són l’activitat de cada espècie segons la llum solar, la dieta de les dues espècies, el medi en el qual 

habiten i com s’hi distribueixen, i finalment un recull de les espècies dels voltants que s’ha fet 

mitjançant la captura d’un exemplar de cada tipus de formiga que s’hagi trobat prop de les zones 

habitades per les dues espècies. 

 Amb tot, es pretén donar una visió el més àmplia possible de les diferències i similituds 

entre les dues espècies en qüestió per explicar el retrocés de l’Aphaenogaster senilis en favor de la 

Linepithema humile. 
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 A) Eficàcia del reclutament 
 

 El bon funcionament i la supervivència de les societats animals depèn, en bona part, que els 

seus membres efectuïn la resposta precisa avant les condicions ambientals, tant físiques com 

biològiques. 

 Podem definir el reclutament com un sistema de comunicació que porta individus de la 

mateixa societat a un indret de l’espai on es necessita la seva presència, ja sigui per transportar 

aliment, sigui per construir el formiguer o defensar-lo, sigui per traslladar-se a un nou lloc, tot 

utilitzant bàsicament estímuls de tipus químic. En aquest treball estudiarem el reclutament de dues 

espècies utilitzant esquers, i les conclusions que n’extraiem seran extensibles al mecanisme de 

reclutament en altres contextos (com el de defensa del niu o de canvi de niu). 

 El grau d’evolució de les diferents espècies es tradueix en gran mesura en els sistemes que 

fan servir a l’hora del reclutament: així, trobem senyals tàctils als grups poc evolucionats com ara la 

subfamília Ponerinae mentre que als gèneres més evolucionats es donen preferentment estímuls de 

tipus químic (Formicinae, Myrmicinae). 

 El reclutament basat en senyals tàctils sol començar amb una conducta d’invitació per part de 

la formiga que ha trobat aliment, p. ex. i consisteix en una seqüència en què intervenen palpitacions 

de les antenes i moviments més o menys espasmòdics del cos, en sentir horitzontal o vertical. 

 Pel que fa a modalitats efectives del reclutament se’n poden distingir els tipus següents: 

a) Reclutament en tàndem 

Es considera el més primitiu. Segons les espècies, hi intervenen estímuls químics i/o 

físics. L’únic individu reclutat ha de mantenir les seves antenes en contacte estret amb les de la 

reclutadora, formant un tàndem, fins a arribar a la meta (aliment, territori per explorar, etc.). Aquest 

mecanisme és suficient per a societats amb pocs individus. 

b) Reclutament de grup amb líder 

En aquesta modalitat es forma un grup poc nombrós d’obreres que surten del niu 

alertades per la reclutadora, que segueixen. Poden arribar juntes al lloc d’interès o bé dispersar-se 

des de la sortida del niu, tot i que sempre hi ha dipòsit de feromona de pista per part de la 

reclutadora. Aquesta pot indicar la qualitat de l’aliment i la quantitat mitjançant combinacions 

d’estímuls tàctils i químics, variant el tipus de feromones secretades. 

c) Reclutament de grup sense líder 

L’aspecte és semblant al cas anterior, però la reclutadora no cal que sigui al davant. En 

pocs casos es pot prescindir fins i tot del comportament d’invitació. 

d) Reclutament en massa 

Es basa en el dipòsit de feromona (hormona que es llença a l’aire) de pista i no cal que hi 

hagi un comportament d’invitació previ per a la sortida d’obreres vers la font d’aliment. Es dóna en 

espècies molt evolucionades i en societats molt nombroses.   
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La finalitat d’aquesta estudi experimental del reclutament és desencadenar un reclutament 

de grup, observar-lo i comprovar-ne l’efectivitat. 

Per desencadenar un reclutament, cal situar-se al voltant del niu (1-2 m), i localitzar una 

obrera exploradora, que estarà lluny del niu, és solitària, amb marxa lenta, erràtica, ziga-zaga, i 

sovint tocant el terra amb les antenes i aturant-se. Li col·locarem un bocí de vidre amb gotes 

d’aigua amb sucre al damunt, o bé un cuc, un escarabat, una mosca o qualsevol esquer. La pràctica 

es farà tant amb l’Aphaenogaster senilis com amb la Linepithema humile, per tal d’obtenir resultats 

i comparar-los. 
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i. MATERIAL I MÈTODES 
 

 Per a realitzar l’estudi del reclutament, cal, primer de tot identificar els nius de formigues 

existents a cada zona on s’han realitzat les experiències. Per tant, als resultats que es descriuen a 

continuació hi precedeix un petit procés d’identificació i localització dels diferents nius mitjançant 

tonyina com a esquer per a formigues recol·lectores que ens han conduït cap als seus respectius nius 

(en el cas de l’Aphaenogaster senilis), o la creació de fileres de formigues que anaven des del niu 

fins a l’àpat (en el cas de la Linepithema humile). Això facilita l’experiment posterior, ja que ajuda 

molt a l’observador en quina zona específica es produirà el reclutament. 

 Un cop fet això, cal senyalar cada formiguer amb banderoles de colors per no perdre’l de 

vista, de la mateixa manera que s’assenyalarà amb una banderola de color el lloc on situem el 

nostre esquer.  

 En aquesta pràctica utilitzarem dos esquers diferents: cucs i aigua amb sucre. Són dos àpats 

d’alt contingut nutritiu que requereixen comportaments diferents. El cuc és un aliment de caire 

sòlid, i que pot oferir resistència pel seu pes i per la seva mida. L’aigua amb sucre és un líquid que 

no ofereix cap mena de resistència més que la dificultat al transport justament pel seu component 

líquid. Resultarà d’important rellevància observar i comparar la reacció d’ambdós espècies davant 

d’aquestes dues situacions. S’ha intentat utilitzar cucs de mides semblants per a cada observació, de 

la mateixa manera que totes les gotes d’aigua amb sucre tenien la mateixa concentració de sucre 

perquè provenien de la mateixa dissolució. 

 Per tal d’efectuar la pràctica del reclutament, ens cal l’esquer que hem esmentat abans, 

banderoles de diferents colors per indicar la localització de l’aliment, del niu i del trajecte de les 

formigues. Les banderoles estan fetes a base d’escuradents amb retalls triangulars de cartolina de 

colors adherits amb cola. També ens cal un cronòmetre, un bolígraf i un suport de paper per anar 

calculant el nombre de formigues que hi ha a l’àpat cada cert interval de temps, la qual cosa ens 

permetrà dibuixar la gràfica temps – nombre de formigues. També s’ha emprat una cinta mètrica 

per mesurar distàncies (com la distància entre l’àpat i el niu), així com una lupa per ajudar a 

comptar el nombre de formigues Linepithema humile, que al ésser de molt menor mida que les 

Aphaenogaster senilis, són més difícils de comptar. L’aparell fotogràfic ha servit per il·lustrar molts 

moments del reclutament, de la mateixa manera que per il·lustrar la visió general del mateix un cop 

estan totes les banderoles al seu lloc. 

 Cada observació consta d’una descripció sintètica de la localització del lloc on es fa 

l’experiment i la data de l’experiència, així com d’un apartat de Descripció experimental a on es 

descriu el curs de l’experiment, i finalment d’un apartat d’Observacions que recull les conclusions 

que s’extreuen de l’experiència en qüestió. Les conclusions finals corresponen a la visió general del 

reclutament comparant les dues espècies de formigues en aquest aspecte tenint en compte el seguit 

de conclusions que es deriven de cada pràctica. 

 Els gràfics que sovint acompanyaran les experiències tenen la funció d’il·lustrar el nombre 

de formigues que hi ha a l’esquer (eix y) al llarg de diversos intervals de temps (eix x) 
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OBSERVACIONS SOBRE  EL RECLUTAMENT I CONCLUSIONS 

 

 ii. Primera observació : S’Algendaret, Talatí de Dalt, Menorca 10/08/07 

 

 Aquesta pràctica es farà amb les Aphaenogaster senilis. El niu es troba en territori interior 

menorquí (Fig. 6), en un prat molt sec, ja que l’interior insular és més sec que la part costanera. 

La vegetació consta de diversos arbusts i una vella olivera, situada al bell mig de la zona on es 

realitzaran les pràctiques. El niu està al terra, i camuflat amb palla, branquillons secs i fulles seques 

(matèria molt abundant en el medi interior de l’illa).  En aquesta zona hi ha més nius de la mateixa 

espècie, i nius d’altres espècies com: Messor bouvieri, Crematogaster scutellaris i Monomorium 

salomonis (vaig agafar una mostra de cada formiga diferent que vaig trobar i les vaig identificar al 

laboratori del Dr. Espadaler). El niu està a uns 4m d’un arbre. Aquestes imatges (Fig. 7 i 8) 

il·lustren bé la situació del niu. 

 

Descripció experimental: 

 

 Utilitzarem un cuc de rosca (cuc per pescar de Cadis) encara viu com a esquer. Donat que 

no es troba en el seu hàbitat natural, serà una presa fàcil per a qualsevol depredador. El cuc mesura 

uns 4 cm. Es col·loca el cuc davant d’una obrera recol·lectora, a 1’5m del formiguer, que es 

reconeix per la seva forma de desplaçar-se, ja que camina amb marxa erràtica, aturant-se sovint i 

palpant el sòl amb les antenes, a més de no seguir una trajectòria recta. La formiga intenta moure el 

cuc per ella mateixa, però no pot: no per força, sinó perquè el cuc, en ésser tan llarg s’encalla amb 

tots els branquillons que s’eleven del terra. Per tant va a buscar ajut al niu, en línia més o menys 

recta. S’està 12 segons dintre el niu, fins que surten dues obreres molt aferrades entre si que es 

dirigeixen cap al cuc. La resta del grup reclutat va sortint una per una, amb més distància de la que 

separava les 2 primeres (segurament perquè hi ha una pista de feromones). Tot i que no puc saber si 

la que lidera el grup és la reclutadora perquè la forma de saber-ho és marcant-la amb una tinta 

especial de la que no disposo, pot tractar-se d’un reclutament amb líder ja que la segona formiga va 

molt a prop de la primera, cosa que pot indicar que la primera la guia - fa de líder -. 

  

Observacions: 

 

 Cal remarcar que tot el grup que intenta portar el cuc cap al niu, està format per obreres 

de les més grosses, ja que comparat amb la mitjana que es veuen pel camp, són més aviat grosses 

(tot i que no hi ha grans diferències de mida com en les formigues trobades a l’aeròdrom de Sant 

Lluís).  Això fa pensar que el tipus de reclutament és d’un nombre reduït, però amb formigues amb 

experiència, és a dir, formigues més velles perquè en ser més grans vol dir que tenen més anys i, 

per consegüent més experiència que les joves. 
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 Les mosques (molt abundants a l’estiu en aquell medi) interfereixen molt, i són la raó que 

de tant en tant hi minvi el nombre de formigues al voltant del cuc, ja que han sigut espantades per la 

mosca (Fig. 9 i 10). 

 Constantment hi ha alguna formiga que va explorant els voltants del grup i que per tant no 

està ajudant al transport, sinó que explora el terreny, ja que a continuació torna a reunir-se amb el 

grup que transporta el cuc. 

 Les formigues intenten moure el cuc mossegant-lo amb la mandíbula i estirant, unes cap a 

un cantó i les altres cap al seu, cosa que sembla desorganitzat ja que a vegades és contraproduent. 

El cuc es va encallant amb les herbetes i branquillons del camí que dificulten enormement el 

transport, essent el cuc més que pesat, llarg. Es nota que una sola formiga, sense les interrupcions 

de la natura té força suficient per fer la feina, ja que l’observador pot verificar que el cuc es mou 

cap al cantó on una formiga l’estiri, però no amb aquesta mena d’obstacles. L’Aphaenogaster 

senilis és una formiga força solitària, que es val força per ella mateixa1. Per reforçar la idea de 

formiga solitària, només cal observar l’aparent descontrol dels primers minuts on cada individu 

estira pel seu cantó, sense que sembli que hi hagi un projecte comú. 

 Fins la primera mitja hora no mouen ni un centímetre el cuc, que romania atrapat pel 

branquilló com mostren les imatges (Fig. 11 i 12).   

 És sens dubte interessant remarcar que malgrat la inutilitat dels primers esforços, les 

formigues no desisteixen: segueixen estirant al cuc intentant apropar-lo al niu. A més tampoc van a 

buscar reforços, sinó que segueix intentant-ho el grup reclutat inicialment. 

 Al minut 43, el cuc ple de fissures de les mandíbules de les formigues, es parteix, i el 

trosset més petit se l’enduen unes tres formigues cap al niu. A mesura que ens apropem al niu, les 

formigues l’abandonen fins que només en queda una que porta el tros de cuc durant un trajecte de 

més de 75cm fins al niu. Quan arriba al niu, més formigues ajuden a entrar-lo. I desapareix tot 

rastre d’activitat. La imatge (Fig. 13)  il·lustra un moment del transport del primer bocinet.  
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 Fig. 14 En el gràfic s’observa l’evolució de les formigues que arrosseguen el primer trosset des del moment en el qual 

aquest se separa del tros principal. L’eix Y correspon al nombre de formigues i l’eix X al temps (des de que se separa del tros 

principal, al minut 42 de l’experiència, fins a la seva entrada al niu). S’observa que la corba és força constant, ja que sempre hi ha 

al menys una formiga que porta el trosset (molt petit), i les altres dues que de tant en tant l’assisteixen, fins que el cuc entra al niu 

juntament amb les formigues transportadores 

                                                 
1 Una circumstància  que no consta als experiments corrobora aquesta idea: per tal de localitzar els formiguers 
abans de començar cap experiència, donava un tros de tonyina a una recol·lectora i aquesta s’ho enduia cap al 
niu. Encara que el tros fos gran, una sola formiga el portava cap al seu propi niu sense cap mena d’ajut. 
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 Les altres formigues que s’han quedat mossegant el tros principal segueixen mossegant el 

tros més llarg, fins que al minut 53, el tornen a partir en un altre trosset petit i en un altre de més 

llarg que, el seguiré anomenant cuc principal per ser de major mida que els altres bocinets. Cada un 

d’aquests darrers trossos serà transportat amb la mateixa fluïdesa del primer cap al niu. L’únic 

entrebanc és que el trosset 2 (Fig. 15) semblarà abandonat durant 3 min, a causa de les 

intervencions de les mosques, però després recuperat, tal com mostra la el gràfic (Fig. 16). 

 Per tant, el resultat final de l’experiència, és que per tal d’endur-se el cuc cap al niu, les 

formigues l’han fragmentat en tres bocins gràcies a la seva mandíbula. El seguiment del darrer 

tros correspon a les imatges: Fig. 17, 18, 19 i 20.   
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 Fig. 16 En el gràfic superior, es mostra l’evolució del segon bocí des que se separa del tros principal, el minut 52, fins a 

l’arribada al niu, al cap d’una hora i quatre minuts des de l’inici de la pràctica. L’eix Y correspon al temps, mentre que l’eix X 

correspon al nombre d’obreres que estan transportant el cuc. Com s’ha vist, la intervenció de les mosques forcen a 

l’abandonament temporal de l’àpat, però finalment es recupera i és transportat per una sola formiga cap al niu, perquè com ja 

s’ha vist, una formiga sola té la força suficient per moure el cuc, però el fet que l’escamot sigui més nombrós es segurament perquè 

en el transport del niu, no tan sols s’ha d’estirar el cuc, sinó que cal fer front a moltes altres dificultats: irregularitat del terreny, 

intervenció de mosques, o fins i tot altres espècies de formigues que vulguin apoderar-se de l’àpat .  
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Fig.20 El seguiment del tros principal queda plasmat en el gràfic superior – eix X representa el temps, i l’eix Y representa el nombre 

d’obreres al cuc -. Les davallades sobtades del nombre de formigues que assisteixen al tros principal corresponen a les intervencions de les mosques. 

Tret d’això, hi ha una certa constància del nombre de formigues al tros del cuc (el grup reclutat no canvia, és restringit des del moment inicial), el que 

passa és que sovint no tot el grup està ajudant alhora, sinó que mentre uns individus ajuden, els altres exploren els voltants: això explica la dispersió 

de dades del gràfic malgrat que se sostingui que el grup reclutat és constant.  

Les dues fletxes roges indiquen els moments en els quals els bocins 1 i 2 se separen del principal, als minuts 43 i 53 respectivament. Després 

d’aquest moment es produeix una davallada en les formigues presents al tros principal ja que un petit grup d’individus se n’ha anat amb els trossets 

més menuts.  
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iii. Segona observació : S’Algendaret, Talatí de Dalt, Menorca 04/09/07 

 

 Aquesta pràctica també es farà amb les Aphaenogaster senilis. Les condicions seran les 

mateixes que en el primer experiment. Tot i així, la realitzarem en un altre niu de la mateixa 

espècie, que en aquesta zona són molt abundants.  

 Enlloc d’imatges, aquesta experiència es filmarà, i l’enregistrament és el que s’adjunta al 

treball en suport CD. 

 

Descripció experimental: 

 

 Com a esquer tornarem a utilitzar un cuc de rosca (cucs de pescar que venen de Càdis) 

fresc. Amb això es vol imitar al màxim el que passaria si el cuc de rosca fos, per exemple, un cuc 

de terra. 

 La formiga recol·lectora es troba el cuc i es passa al voltant d’un minut i mig tractant 

d’emportar-se’l ella sola (actitud solitària comentada anteriorment). De sobte ve una altra formiga 

sense haver estat cridada, segurament per l’olor que desprèn la presa. La segona formiga ajuda a la 

primera. Al mateix temps que apareix una tercera atreta per l’olor del cuc, la formiga del principi 

se’n va cap al formiguer, ja que ha constatat que cal ajuda. 

 En qüestió de segons, la recol·lectora arriba al niu (força a prop de l’àpat) i hi entra. Aquest 

fet provoca un estat d’excitació general en el niu, ja que abans de que arribés la recol·lectora 

(convertida en reclutadora) el niu no presentava tanta activitat i de sobte, en qüestió de segons, 

moltes formigues surten del niu, alterades per la presència de menjar.   

 Mentre que la formiga inicial ha anat a realitzar la seva funció de reclutadora, les altres 2 

formigues han seguit estirant inútilment el cuc. Però ara arriba el batalló de reforç, les formigues 

reclutades. Arriben fins unes 16 formigues a estar amb el cuc arrossegant-lo. També n’hi ha moltes 

que estan pels voltants movent-se excitades però que no participen en estirar el cuc, sinó que de 

vegades sembla que aquestes intentin obrir pas al cuc i a les formigues que l’arrosseguen, intentant 

moure branquillons molestos. 

 Quan el cuc arriba al niu, alguna formiga se suma al l’escamot i ajuda a encabir el cuc pel 

forat. Des de fora es nota que encara que el cuc ja quasi no es vegi des de l’exterior, les formigues a 

dintre el niu el segueixen empenyent (es veu activitat, molt moviment de formigues), per endinsar-

lo cap a la cambra corresponent. 

 

Observacions:  

 

 Sembla que, a diferència de la primera observació, en aquest cas, el reclutament és una 

mica més nombrós. Com que el cuc, en aquest cas estava més a prop del niu que en la primera 
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observació, s’ha reclutat un grup de formigues més nombrós, que fàcilment l’han transportat cap al 

niu.  

 Podria ser que la distància entre el cuc i el niu afecti al tipus de reclutament. D’aquesta 

manera, com més a prop està el menjar, més nombrós és el grup reclutat perquè menor és el 

perill de perdre individus. En la primera observació, l’esquer estava força allunyat del niu, només 

es van enviar a unes poques, per no exposar la colònia a molt risc. En canvi, en aquest cas, amb el 

cuc més a prop, val més enviar moltes obreres que actuïn ràpid i efectivament. 

 Una altra diferència observada respecte la primera observació és que les formigues que 

han participat en el reclutament en aquest cas eren de mides més petites que les de la primera 

observació. D’aquesta manera podem establir que hi ha una relació entre la quantitat dels efectius 

del grup i l’edat d’aquests: les formigues de major mida (més velles, més expertes) participen en 

reclutaments més minoritaris, mentre que les més joves són menys independents i necessiten anar 

en grups més nombrosos. 

 Per explicar les diferències entre la primera i la segona observació quant a nombre de 

formigues del grup reclutat, també podem proposar l’hora del dia. El primer experiment es va fer 

abans de dinar (més sol) i aquest segon es va fer una hora abans de pondre’s el sol. Com que les 

formigues són éssers vius de sang freda, i que tenen un metabolisme i una activitat òptima a una 

determinada temperatura, pot ser que segons les condicions ambientals (de temperatura en 

aquest cas), la resposta a un mateix esquer sigui diferent. 
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 Fig. 23 En aquest gràfic s’observa la relació que hi ha entre el nombre de formigues al cuc – eix Y – i el temps – eix X –. 

 

 Aquest gràfic (Fig. 23) ens serveix per constatar que a fi efecte de transportar el cuc cap al 

niu, hi ha tres períodes clarament diferenciats en el transport del cuc cap al niu. El primer període 

va del minut inicial fins al minut tres. En aquesta part, el nombre de formigues al cuc és molt reduït 

(només aquelles tres formigues inicials), però constant. En la segona part es dóna un important 

augment del nombre de formigues al cuc (arribada de l’escamot reclutat) en poc temps. La tercera 

part és la que correspon al transport del cuc efectuat per totes les formigues reclutades. Durant els 

minuts que dura aquesta part (uns 5 minuts que van del 4 al 9), el nombre de formigues que hi ha al 

cuc roman força constant, ja que al grup de formigues reclutat no se li afegeixen més individus, i 

acompanya al cuc fins al niu. 
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 iv. Tercera observació: S’Algendaret, Talatí de Dalt, Menorca 10/08/07 

 

 L’experiment es farà de nou a S’Algendaret, el mateix prat que les anteriors observacions, 

però canviant de niu. L’experiment es tornarà a fer amb l’Aphaenogaster senilis, ja que a 

S’Algendaret no s’ha registrat la presència de Linepithema humile. 

 

Descripció experimental: 

 

 Primer cal preparar l’esquer, que és una dissolució de sucre en aigua. Per fer la pràctica 

només en necessitarem una gota, i la posarem al damunt d’un suport de plàstic (un tros de capsa de 

CD) per evitar que quan posem l’esquer al sòl, el terra no absorbeixi l’aigua. Un cop fet això, 

posem l’aigua amb sucre al davant d’una obrera recol·lectora amb marxa erràtica i aturant-se sovint, 

que se sentirà cridada per la presència d’aliment. L’esquer se situa a uns 70 centímetres del niu. En 

la col·locació del tros de plàstic amb l’aigua dolça al damunt del terra, la gota inicial s’ha separat 

accidentalment en una de gran i una de petita. Aquest experiment només farà el seguiment de la 

gota gran, ja que deixant de banda les dificultats de seguir detalladament l’evolució de les dues 

gotes, aquestes són descobertes per recol·lectores diferents que efectuaran reclutaments paral·lels 

però diferents, i per tant cada gota evolucionarà de manera similar com es pot comprovar a totes les 

imatges. No cal doncs fer el seguiment simultani de les dues gotes, sinó que amb l’estudi d’una 

d’elles, i l’altre com a control, ja és suficient per extreure’n les conclusions pertinents.  

 En primer lloc, la recol·lectora fa un reconeixement del que se l’hi ha posat al davant 

vorejant el plàstic fins que per fi aconsegueix pujar-hi al damunt i s’està uns 2 minuts aparentment 

immòbil, ficant el cap a l’aigua i movent les antenes (autoalimentant-se, ja que tot i no moure les 

mandíbules perquè el líquid no requereix ser triturat, de ben segur estava xuclant líquid en el seu 

propi benefici, per alimentar-se). La imatge (Fig. 24) mostra la recol·lectora, un cop ja s’ha enfilat 

al suport de plàstic, i alimentant-se primer ella abans del reclutament (hi ha una recol·lectora a cada 

gota que efectuaran reclutaments paral·lels). 

 A continuació, la recol·lectora, es dirigeix al formiguer decidida, a més velocitat que una 

recol·lectora ordinària i flanquejant els obstacles del camí. Es fica al niu entre totes les herbetes 

seques que hi ha, de manera que se’n perd la pista, però a continuació surten formigues, que de ben 

segur han estat cridades per la reclutadora. Al principi són cinc les formigues que composen 

l’escamot que es dirigeix cap a la gota principal (Fig. 25).  

 No es podria dir si la reclutadora liderava el grup a l’hora en què han sortit les primeres 5 

formigues, ja que el reclutament es fa dintre del niu. El que és cert és que les altres formigues (han 

sortit del niu més tard  que les 5 primeres formigues reclutades) que han anat a la gota des del niu 

per unir-se amb les seves companyes ho han fet perquè la reclutadora devia d’haver dipositat 

feromones a la pista, ja que sinó no s’explica que hi hagin arribat sense cap guia. 
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Observacions: 

 

 No han arribat totes alhora a la gota, sinó que la gota s’ha anat omplint progressivament. 

Això pot portar a pensar que el reclutament no tenia líder, de manera que el que marcava el camí a 

les formigues reclutades són les feromones de pista. En tot cas cal remarcar que el reclutament 

amb guia no és incompatible amb el dipòsit de feromones de pista. Això tampoc treu que el 

primer grup que arriba a la gota anés també molt junt (Fig. 25), tal i com hem vist a les experiències 

anteriors. 

 Els primers segons són els més massius quant a formigues que arriben (Fig. 27). Després es 

dóna la situació en la que es manté certa tendència a un mateix nombre de formigues a 

l’esquer, són sempre les mateixes, malgrat que algunes formigues es moguin pels voltants de l’àpat 

constantment. 

 L’actitud individual és ficar el cap a la gota i moure les antenes. Cabia esperar que 

moguessin  la mandíbula i ingerissin el líquid, però ben pensat, per ingerir líquid, cal simplement 

xuclar, no cal usar la mandíbula. 

 Sempre hi ha, al voltant de la gota, una zona plena de formigues que després de moure les 

antenes a la gota, van pels voltants i tornen a la gota. Per això el nombre de formigues a la gota va 

variant, perquè algunes decideixen anar a donar un tomb pels voltants de l’aliment. A partir del 

minut 10, les que presenten aquesta actitud comencen a ficar branquillons petitons a la gota i 

segueixen movent-hi les antenes. La imatge (Fig. 28) mostra els branquillons a dins de la gota, un 

cop col·locats. El grup de formigues que els envolten s’alimenten, i van movent els branquillons 

de tant en tant, per optimitzar la quantitat d’aigua que els branquillons poden absorbir. 

 Cap al final, quan l’aigua amb sucre es va exhaurint, cada formiga agafa un branquilló (hi 

ha més formigues que branquillons) i se’ls enduen cap al niu. Segurament perquè d’aquesta manera 

els branquillons plens d’aigua amb sucre serveixen d’instrument per transportar els aliments 

cap al niu. Es tracta sens dubte de l’ús d’eines per a alimentar-se. Com que hi ha més formigues 

que branquillons i no s’ha donat el comportament que s’esperava (regorgitar l’àpat), cosa que 

implica que no disposen de trofolaxia, és a dir que no tenen un estómac comú funcional que els 

permeti regorgitar l’àpat a les companyes. Això vol dir que les que han estat a la gota tant de temps, 

a part de sucar bé els branquillons per transportar l’aliment cap al niu, s’han autoalimentat. Tan 

sols l’aigua absorbida pels branquillons és la que serà útil a les altres formigues de la colònia. 

Aquí (Fig. 29) s’observen molt bé els branquillons a l’aigua i com absorbeixen la gota: 
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Fig. 30 Hi ha un aparent desordre en el procediment, ja que a la gota hi ha formigues unes sobre les altres, tal i com 

mostra la fotografia superior. 

 

 Al final de l’experiència, les formigues han deixat el tros de plàstic completament sec - 

segurament també perquè el branquillons absorbeixen gran part de la humitat -. 

 Tot i que no hem fet el seguiment de la gota més petita, també aquesta ha evolucionat de la 

manera similar a com ho ha fet la gota gran, ja que tots els esdeveniments s’han anat produint 

paral·lelament a ambdues gotes. 

  

 

 

 Fig. 29 A l’esquerra s’observen 

molt bé els branquillons que es dipositen a 

l’aigua amb sucre i com aquests 

absorbeixen el líquid de la gota. 
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 En aquest gràfic es mostra l’evolució del nombre de formigues a l’esquer al llarg del temps. 

Podem distingir tres fases: 
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 Fig. 31 En aquest gràfic es mostra l’evolució del nombre de formigues a l’esquer al llarg del temps, on l’eix X correspon al 

temps i l’eix Y al nombre de formigues a la gota. 

 

 Gràcies al gràfic (Fig. 31), podem distingir tres fases en el reclutament: 

 La primera és la d’increment accelerat del nombre de formigues a la gota, és a dir, 

l’arribada progressiva de les formigues reclutades. 

 La segona fase correspon al període d’estabilitat, en el qual unes formigues les formigues 

han envoltat la gota i hi ha activitat al seu voltant (les formigues que busquen branquillons). 

 Finalment, la darrera fase correspon al descens també progressiu del nombre de 

formigues a la gota, ja que a mesura que les formigues s’han anat alimentant i els branquillons han 

anat absorbint aigua, l’aigua s’ha anat esgotant, i el nombre de formigues necessàries a la gota ha 

anat disminuint. Al final de tot, quan la gota s’ha consumit, no hi queda cap formiga, ja que totes 

han anat al niu, i amb elles s’han endut els branquillons. 

 

 

 
Fig. 32 En aquesta 

imatge es pot veure la 

situació de l’esquer - 

banderola verda - respecte 

el niu - banderoles 

vermelles -, així com el 

camí - banderoles rosades - 

seguit per les formigues per 

anar del niu a l’esquer  i 

viceversa. 
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v. Quarta observació : S’Algendaret, Talatí de Dalt, Menorca 04/09/07 
 
 Aquest experiment es fa de nou al prat de S’Algendaret i amb l’Aphaenogaster senilis; 

l’esquer és aigua amb sucre sobre el mateix suport de plàstic de l’experiment anterior. 

 

Descripció experimental: 

 

 Col·loquem l’aigua amb sucre davant d’una recol·lectora. Es produeix un reclutament força 

massiu, ja que arriben a haver-hi fins a 22 formigues a l’esquer, com mostra la fotografia (Fig. 33), 

tot i que les formigues arriben de forma progressiva a la gota. 

  Les formigues no empren branquillons, ja que en cap moment una formiga en posa cap.  

Tot i així, la gota triga a consumir-se totalment i tarda 55 minuts a exhaurir-se completament. 

 

Observacions: 

 

 Després d’aquest experiment, sorgeixen tres preguntes força evidents. La primera és, 

perquè no han emprat instruments com si que va passar amb les dues gotes de la pràctica anterior?; 

la segona és, perquè s’ha produït un reclutament tan massiu si la gota d’aigua amb sucre era molt 

més petita que en la tercera observació?; i la tercera, és perquè la gota triga més a exhaurir-se que 

en l’experiment anterior si la gota era més petita que en l’observació anterior i el reclutament ha 

sigut massiu? 

 Per explicar que no s’hagin utilitzat instruments, la resposta més lògica és que com que la 

gota era petita, no han hagut d’anar a buscar instruments per transportar l’aliment cap al niu, i com 

que se sap que les Aphaenogaster senilis no tenen estómac comú, el que ha fet el grup reclutat és 

alimentar-se ell mateix de l’esquer. Això també explica que el reclutament hagi estat massiu en 

proporció a la mida de la gota, ja que d’aquesta manera hi ha més formigues que puguin alimentar-

se. A més, la gota estava més a prop del niu que en la pràctica anterior i passa el mateix que en 

l’experiment dels cucs: com més a prop està l’aliment, més nombrós és el reclutament. Si estirem 

aquesta conclusió, veiem que és lògic que es trigui més en consumir-se una gota petita on només 

s’alimenten algunes formigues que una gota gran de la que s’alimenten un grup semblant de 

formigues però que a més és absorbida per branquillons. 

 De totes maneres, cal tenir en compte que els sistemes de les formigues no només es poden 

guiar en funció de la quantitat, sinó que també en funció de la qualitat, i en totes les experiències 

(cucs i aigua amb sucre), la qualitat de l’aliment és similar. 
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Fig. 34 Gràfic del nombre de formigues a l’àpat representat a l’eix Y, i del temps, a l’eix X.1 

En el gràfic (Fig. 34) s’observen les mateixes tendències que en l’experiment anterior: al 

principi només una formiga (la recol·lectora), més tard es produeix una arribada massiva de 

formigues (l’escamot reclutat) i a mesura que la gota es consumeix, el nombre de formigues a la 

gota disminueix (Fig. 35). 

 

 

 
Fig. 36 La imatge superior mostra els darrers minuts amb activitat a la gota, ja que aquesta s’ha extingit, tot i que un 

parell de formigues encara es passegen pel damunt del suport de plàstic. Es veuen també un seguit de formigues que després de 

l’àpat es dirigeixen cap al niu (encerclades amb roig). 

                                                 
1 En aquest cas s’han agafat menys dades que en la pràctica anterior. Això es deu a que s’intentava filmar 
l’experiència i per això calia agafar intervals de temps més llargs, ja que mentre es grava és difícil agafar 
dades tan sovint com en altres situacions. De totes maneres aquest vídeo ha estat un fracàs per la seva mala 
definició, que impedeix tenir una visió, encara que sigui esquemàtica, de l’experiència, com sí s’ha 
aconseguit amb l’experiència del cuc. 
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vi. Cinquena observació : Jardí Binibeca Vell, Sant Lluís, Menorca 11/08/07 

 
Fig. 37 Aquesta imatge mostra una part de l’illa de Menorca. La zona on s’han fet les experiències, en un jardí particular 

de Binibeca Vell, es troba a dintre del requadre blau, a la costa sud de l’illa. 
 

 Aquest experiment es farà en una zona diferent dels anteriors (Fig. 37) i amb l’altra espècie, 

la Linepithema humile (formiga argentina). L’experiència es farà en un jardí d’una casa particular, 

en un terreny de terra humida, amb herba i arbustos (Fig. 38). A més, al contrari que en el cas de 

l’Aphaenogaster senilis, el medi estarà molt proper a la costa (Fig. 37), cosa que denota un clima 

més humit i més temprat. El que és important és que és una zona d’urbanització, i no camps sense 

gaire contacte humà com és el cas de l’Aphaenogaster senilis. 

  

Descripció experimental: 

 

 Per produir el reclutament, utilitzarem com a esquer un cuc del mateix tipus i semblant 

mida (unes dues polzades) que el que vam utilitzar en la primera observació a Talatí de Dalt, per tal 

de reproduir unes condicions el més semblants possibles amb les de la primera observació. Situem 

el cuc en un lloc on passa una formiga cercant menjar. Aquesta dóna voltes pels voltants amb 

marxa ràpida i atrau a altres formigues dels voltants que venen cridades o bé per l’olor del cuc o bé 

per l’olor de les feromones dipositades per la primera formiga, ja que la formiga inicial no manté 

cap contacte físic amb les formigues que acudeixen a posteriori a l’àpat ni es dirigeix cap al niu. 

L’inici de la pràctica són a les 16:00h. El nombre de formigues al cuc anirà augmentant 

progressivament amb el temps (Fig. 39, 40, 41, 46, 49 i 51). 

 A causa de la reduïda mida d’aquesta espècie, resulta molt difícil fer un seguiment del 

nombre de formigues al cuc. Tot i així, les dades agafades en intervals més grans que en les 

observacions precedents deixen clar que es tracta d’un reclutament massiu, ja qui hi ha moltes 

desenes de formigues que hi participen. 

 Tan bon punt s’ha avisat al niu de la presència d’aliment1, es creen dues fileres que 

provenen de forats diferents en el sòl (Fig. 42, 43 i 44). Cada filera té dos sentits, un que condueix 

cap a l’aliment i l’altre que condueix cap al niu.  Val a dir que la segona filera apareix després que 

la primera, tot i que és poc el temps que les separa.  

 L’experiment comença a les quatre de la tarda. Al cap de 10 min, es compten al voltant 

d’unes trenta formigues a l’àpat, en el mateix lloc on l’hem situat. Al cap de mitja hora des de 

l’inici, poden haver perfectament més d’una cinquantena de formigues, ja que se’n compten moltes 

desenes a la vista, però cal tenir en compte que per la cara del cuc que queda tapada també hi ha 

                                                 
1 No es pot dir si és la formiga inicial que va al niu a avisar a les altres, ja que totes es confonen, i apareixen 
de forma molt espontània, sense el temps que requerien les Aphaenogaster per realitzar el reclutament, o que 
surten formigues del niu cridades per feromones, cosa que sembla més probable. 



 - 32 -

formigues: les formigues l’han envoltat completament. El cuc no es mou del lloc, és simplement la 

base d’una frenètica activitat de formigues que s’hi passegen pel damunt. 

 Al cap d’una hora i deu minuts des de l’inici de l’experiment (17:10h), la taca de formigues 

és fins i tot més densa que en la de 40 minuts abans, per tant el nombre de formigues a l’àpat deu 

oscil·lar entre les 50 estimades abans i les 100, i això sense comptar totes les altres formigues que 

estan en moviment “fent cua” pel cuc (les que estan a les fileres). A més ha aparegut una tercera 

filera de formigues que condueix cap a un tercer forat, tal i com mostra la fotografia (Fig. 45). 

 A les 17:35h de la tarda, el cuc continua al mateix lloc, hi ha més o menys el mateix 

nombre d’obreres que 25 minuts abans, però ha aparegut una altra renglera (Fig. 47) de formigues 

que condueix cap a un quart forat per on entren i surten formigues molt a la vora de la situació del 

cuc. 

 
 Fig. 47 Aquesta fotografia és una panoràmica general de la situació del cuc. Hi ha quatre camins que convergeixen a l’àpat, 

amb banderoles de quatre colors diferents: vermell, blanc, rosa, i verd. A la fotografia tan sols hi apareixen dos dels forats cap a on 

condueixen els camins, senyalitzats amb banderes de color blau. 

 

 Al cap de dues hores i mitja després de l’inici de l’experiment, constatem que el cuc s’ha 

reduït molt poc malgrat l’immens nombre de formigues que s’hi passeja pel damunt i l’intens trànsit 

de formigues que van a l’aliment i que venen del formiguer. Per aquesta hora, ja hi ha 5 forats d’on 

hi surten i hi entren formigues (Fig. 48). 

 Al cap de 3 hores des de l’inici del reclutament, el cuc continua recobert  completament de 

formigues (Fig. 49), mostrant-se som un cos amb una cobertura de color marró amb molt de 

moviment, ja que totes les formigues que el recobreixen estan en moviment.  
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 Al cap de 4 hores des de l’inici de l’experiència es registra la mateixa intensitat de 

l’activitat al damunt i al voltant del cuc, però amb l’aparició d’una sisena sortida d’un niu (Fig. 50), 

molt a la vora de la tercera sortida registrada. 

 A les 23:30h, en plena nit, 7 hores i mitja després de l’inici de l’experiència, les formigues 

segueixen assistint assíduament a l’àpat (Fig. 51), tot i que el cuc està molt més reduït en 

comparació a les fases prèvies, però el cuc es troba al mateix lloc de l’inici de la pràctica. 

 A les 24:45h, 8 hores i 45 minuts des de l’inici, queda tan sols una ungla de cuc i unes 

quantes desenes de formigues al damunt. Tal com mostren les següents fotografies (Fig. 52 i 53), el 

cuc quasi bé ha desaparegut: 

 

 

 

 Al matí següent, a les 9 del matí, 17 hores des de l’inici de la pràctica, no hi ha rastre del 

cuc (Fig. 55), però encara queda un feble trànsit de les fileres de formigues (Fig. 54). 

 

Observacions: 

 

 En general, la tàctica de la Linepithema humile, la formiga argentina, és la de realitzar un 

reclutament massiu, però poc eficaç en el sentit que triga moltes hores per acabar un àpat, i 

comporta un enorme desplaçament d’efectius exposats als perills del medi. Tampoc s’ha 

registrat un reclutament físic, sinó que com s’ha anotat al principi de la pràctica, el més probable és 

que la formiga inicial hagi dipositat feromones que han cridat per estímuls de caire químic, les 

altres obreres. Aquesta diferència de temps del reclutament de l’Aphaenogaster senilis respecte el 

de la Linepithema humile i la dificultat de comptar formigues argentines, ha obligat que no es faci 

el seguiment exhaustiu del nombre de formigues cada pocs minuts, sinó que s’ha anat revisant 

l’escenari de l’experiment periòdicament per tal de deduir-ne les tendències generals. 

 Cal remarcar però la complexitat de la xarxa “d’infrastructures” de l’espècie, ja que 

hem observat moltes sortides de formigues que poden pertànyer a diferents nius, de la mateixa 

Fig. 52  Tan sols queda una ungla de cuc, però encara hi ha força 

activitat de formigues. Fig. 53 Des de lluny, no s’acaba d’apreciar el detall de la fotografia 

anterior. 
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manera que alguns d’aquests forats siguin diferents sortides del mateix niu. Com que hi ha molta 

població a jutjar per l’efervescència d’individus a l’àpat, calen nius grans per donar-li cabuda. A 

més, aquests formiguers poden estar molt treballats ja que com que cada individu és molt menut pot 

moure granets de sorra petits a l’hora de construir els nius, de manera que es tracta d’una formiga 

molt bona arquitecte.  

 La col·laboració entre diferents nius s’explica en primer lloc perquè el més possible és 

que tot i ser nius diferents, pertanyin a una mateixa colònia, ja que estan molt a la vora els uns dels 

altres, i per tant a una cadena genètica molt semblant que impedeix que hi hagi agressivitat entre els 

individus de la mateixa colònia.  

 Però a més, Linepithema humile, ha desenvolupat la cooperació amb els formiguers de la 

mateixa colònia. Per tant no és res d’extraordinari que alguns d’aquests forats del terra pertanyin a 

nius diferents que no es barallen per l’aliment. D’aquesta manera, les dues sortides inicials 

(banderoles blanques i rosades) estan massa lluny per pertànyer al mateix niu, però la tercera 

sortida i la sisena, que estan tan a la vora, han de ser sortides diferents del mateix niu. 

Malgrat la resposta massiva de l’espècie, el cuc no ha semblat començar a consumir-se fins al 

cap d’unes hores de l’inici de l’experiència. De manera que el cuc es va consumint molt a poc a poc 

in situ, és a dir sense ser transportat cap al niu. Això ens permet formular la següent hipòtesis: cada 

individu agafa bocinets molt petits que transporta fins al niu a on els deixen i torna buida a buscar 

un altre tros. Això explica que en intervals curts de temps, els canvis del cuc no siguin apreciables. 

Segur que una part de l’aliment se’l queden com a aliment propi, però de ben segur també que hi ha 

una gran part de l’aliment que es destina a la colònia, cosa que explica el significat de les 

rengleres de formigues, ja que calen formigues que constantment estiguin transportant minúscules 

porcions d’aliment (tant grans com els permet les seves menudes mandíbules). E l cuc sencer és 

aliment excessiu per un grup de formigues que tenen necessitats energètiques molt petites, però 

aquest excés d’aliment es destinarà a tota la colònia, en especial a la reina i la cria, i com a 

reserva del niu. 

A més, l’experiència ens ha servit per constatar que l’activitat de les formigues durant la 

nit segueix essent proporcional a la quantitat i qualitat de l’aliment i no en funció de la llum 

solar. 

Malgrat mantenir una activitat molt intensa al damunt del cuc i al seu voltant, a mesura que el 

cuc s’esgota, el nombre de formigues es va reduint. Aquesta diferència es veu molt clara quan 

queda molt poc del cuc, ja que tant el cuc com el nombre de formigues es van reduint de forma molt 

progressiva, cosa que requereix un ampli interval de temps perquè es vegin les diferències. Però és 

interessant constatar que el nombre de formigues varia en funció de la quantitat de menjar, 

cosa que no passava en el cas de l’Aphaenogaster senilis on l’escamot que agafa el cuc és un 

grup tancat. 
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vii. Sisena observació : Jardí Binibeca Vell, Sant Lluís, Menorca  11/08/07 
 
 Aquesta observació es farà en el mateix lloc que el de la cinquena observació, i amb la 

mateixa espècie, la Linepithema humile (formiga argentina). Per tant les condicions ambientals són 

idèntiques. Tan sols varia el formiguer amb el qual es fa aquest experiment.  

 En aquest cas, però, l’esquer serà aigua amb sucre sobre un suport de plàstic per evitar que 

el sòl l’absorbeixi, tal com s’ha fet amb les Aphaenogaster senilis.  

 

Descripció experimental i Observacions: 

 

 Posem la el suport de plàstic amb la gota a sobre  (una quantitat semblant a la de la primera 

experiència a Talatí) davant d’un individu, a un 40 centímetres del niu. Ràpidament apareixen dues 

formiguetes més (tal vegada atretes per l’olor a dolç). L’actitud inicial és de ficar el cap i moure les 

antenes (les tres formiguetes adopten la mateixa actitud). Al cap de 2 min de tastar l’àpat, la 

formiga inicial va a buscar companyes caminant pels voltants de l’esquer, tot i que no s’observa cap 

mena de contacte físic; tampoc es pot afirmar que es dirigeixi cap al niu, ja que a mesura que 

comença a haver-hi més formigues, es perd la pista de la formiga inicial. Al cap de 5min 30s, venen 

unes quantes formigues a la gota, però s’ha constat que algunes d’elles han sortit del niu, tot i que 

algunes altres han vingut dels voltants. 

 Cada formiga va ingerint una mica d’aigua amb sucre i infla l’abdomen amb el líquid. 

No sembla que moguin les mandíbules, ja que no estan mastegant res, sinó que el que fan és xuclar. 

Això fa que la cua s’infli, és a dir que la seva part posterior es faci més gran, i a més es torna de 

color de mel que contrasta amb el marró natural de la formiga. A més, si s’observa detingudament 

amb la lupa, s’observa que la cua està rallada en horitzontal per franges marrons i marrons més 

clares. Al ingerir el líquid, la cua no s’infla com s’inflaria un globus, sinó que hi ha una part elàstica 

de la cua (la més transparent i que ens mostra el color mel) i una altra no tant elàstica, més dura que 

realitza una funció esquelètica. La cua de la formiga es composa per la successió d’una part elàstica 

i una no elàstica, de manera que quan la cua està buida, la part elàstica està arronsada entre dues 

parts no elàstiques, mentre que quan hi ha presència de líquid, la part elàstica s’estira, donant més 

capacitat volumètrica a la formiga. Es tracta d’emmagatzemar recursos, ja que agafen dosis de 

líquid completament desmesurades amb en proporció a la mida de la formiga. Si es pressiona 

suaument una formiga, aquesta treu el líquid per la boca, cosa que ens indica que emmagatzemen 

l’aigua amb sucre a l’estómac social per després regorgitar-la a una altra formiga, segurament 

alguna que estigui a l’interior del niu, tot i que el més probable és que destinin l’excés de recursos 

del seu estómac a l’alimentació de les larves o de la reina. Un cop estan plenes, abandonen la gota i 

van cap al niu. Les formigues que venen del niu buides per omplir-se d’aigua i tornar cap al niu 

plenes poden ser o bé les mateixes formigues que van i venen, o bé unes altres obreres les 

substitueixen. En termes de la colònia, és millor que les obreres s’alternin fent aquesta funció, ja 
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que així es maximitza el nombre d’obreres que tenen accés als recursos, malgrat el fet que totes 

n’emmagatzemaran a l’estómac comú, per poder regorgitar-los1.  

 Es crea de nou un trànsit de formigues que van i venen de la gota al niu, però de forma 

diferent a l’observació del cuc, ja que no es tracta de fileres molt nombroses. De fet, aquest cas és 

molt menys massiu que el cas del cuc. Són menys les formigues que assisteixen a l’àpat, i abans no 

l’abandonen per anar al niu, s’hi estan una bona estona xuclant aigua amb sucre. Sí que van i venen 

formigues però de forma puntual i no sistemàtica com en el cas del cuc, un cop han omplert 

l’abdomen.  

 
Fig. 56 La posició del niu està indicada 

amb banderoles roges, la posició de l’aigua amb 

sucre amb la banderola morada i el caminet per 

on van i venen les formigues amb les banderoles 

rosades. 

 

 El conjunt de formigues 

envolta la gota (Fig. 57). Costa 

molt comptar-les ja que es confonen 

les unes amb les altres de tan petites 

com són. Tot és més ordenat que a 

Talatí, i també més ordenat que 

l’actitud que va mostrar la mateixa 

espècie amb el cuc, encara que alguna estigui a sobre de l’altra, el patró és una al cantó de l’altra. 

 
Fig. 57 Les formigues 

es distribueixen una al cantó 

de l’altra, encerclant la gota. 

Es pot apreciar el detall que 

algunes del voltant de la gota 

tenen l’abdomen molt inflat, 

com és el cas de les que es 

troben a l’extrem superior 

esquerra de la gota, ja que hi 

emmagatzemen líquid, perquè 

posseeixen trofolaxia. Altres 

que també estan al voltant de 

la gota no el tenen tan inflat. 

Les que no estan al voltant de 

la gota, no tenen l’estómac 

dilatat, cosa que fa que no 

tinguin el color marró mel que 

adquireixen al dilatar 

l’estómac ple de líquid. 

                                                 
1 Aquesta actitud s’anomena trofolaxia 
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 Gràcies a l’alta tensió superficial de l’aigua, alguna formiga que travessa la gota no s’ofega 

i pot caminar per damunt gràcies també a la seva lleugeresa. 

 Si es va comparant la gota de 10 min en 10 min s’observa que es va reduint 

considerablement. Al minut 54 des de l’inici de la pràctica, ja no queda gota, cosa que fa que la 

rotllana es dissolgui ràpidament. Durant uns 8 minuts més tard, algunes formigues es passegen per 

on hi havia hagut la gota com cercant més menjar, però al final abandonen el tros de plàstic, de la 

mateixa manera que a l’experiència del cuc, un cop aquest s’ha exhaurit, encara hi ha un feble 

trànsit de formigues pel lloc on hi havia hagut el cuc. 
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 Fig. 58 Aquest gràfic il·lustra el nombre de formigues que hi ha al voltant de la gota cada minut El nombre de formigues a 

l’eix Y i el temps a l’eix X.. 
 

 En el gràfic (Fig. 58)es mostra la tendència general del nombre de formigues a la gota. 

Durant els primers 10 minuts, el nombre de formigues va creixent progressivament. Els següents 

quaranta minuts es mantenen força constants, tot i que hi ha moltes variacions a causa de les 

formigues que van a l’àpat per inflar-se d’aliment i tornen al niu un cop carregades de nutrients. 

 Tot i que en el minut 54 ja no queda rastre de la gota, no és fins al cap de 6 minuts que 

s’esgota la presència de formigues al lloc de l’àpat. 

 Tal i com ocorre amb les Aphaenogaster senilis, a mesura que s’acaba l’aliment, les 

formigues van abandonant l’àpat i es va reduint el nombre de formigues a la gota (Fig. 59, 60 

i 61). 
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 Fig. 59 La fotografia mostra moltes formigues envoltant la gota, just al principi de l’experiència, quan la gota encara és 

força gran. 

 

 

 

 Fig. 60 La fotografia de l’esquerra mostra un moment de 

molta densitat de formigues a  la gota, però un cop la gota és més 

petita que la de la imatge anterior. 

Fig. 61 Finalment, un moment en el qual la gota 

està quasi bé extingida, i ja no té tot el perímetre 

envoltat d’obreres, però encara n’hi ha tres que 

enllesteixen la feina 
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viii. Conclusions generals sobre el reclutament de les dues espècies: 

 

En primer lloc cal tractar d’esbrinar quin tipus de reclutament realitzen ambdues espècies, per 

després comparar les dues estratègies. 
Després d’haver realitzat unes observacions del reclutament de l’Aphaenogaster senilis per 

l’alimentació, està clar que es tracta d’un reclutament de grup reduït, però és molt difícil de 

determinar si es tracta d’un reclutament amb líder o sense líder, ja que no es pot esbrinar si la 

formiga reclutadora que entra al niu és la que després lidera l’escamot. Per a saber-ho, cal una 

pintura especial que es diposita sobre la reclutadora i que permet saber si la formiga pintada lidera o 

no el grup reclutat1. Però hi ha una manera més senzilla que no s’ha utilitzat durant l’època de les 

experiències, però que durant l’hivern ja és massa tard per utilitzar perquè les Aphaenogaster senilis 

s’han tancat al formiguer d’hivern. Aquesta és simplement forçar un reclutament de la manera que 

s’ha fet, és a dir col·locant un esquer, i amb unes pinces agafar la formiga que vagi al davant de 

l’escamot. Si les altres formigues arriben a l’àpat igualment, és que es tracta d’un reclutament sense 

líder, però si es perden és que el reclutament necessita un líder. 

En tot cas, la formiga recol·lectora inicial esdevé reclutadora quan troba l’aliment i es dirigeix 

cap al niu a buscar altres companyes. La recol·lectora es reconeix en tots els casos per ser una 

formiga solitària, que avança amb marxa erràtica, sense rumb fix, i aturant-se sovint a palpar el sòl, 

ja que cal recordar-ho, està buscant aliment per alimentar-se o per alimentar la colònia. Cal tenir en 

compte que quan la recol·lectora ha trobat menjar, abans de decidir-se a abandonar l’aliment per 

anar a buscar altres obreres de forma simultània (un cop ha trobat l’aliment), la reclutadora 

s’entesta amb intentar fer la feina ella sola. En el cas del cuc, ella sola no pot en cap ocasió fer tota 

la feina; i en el cas de l’aigua amb sucre, el que passa és que la formiga, abans d’avisar altres 

companyes, s’alimenta ella mateixa.  

Dit això, cal afegir que és molt clar, ja que és un patró que es repeteix en les quatre 

observacions realitzades a Talatí de Dalt, que la reclutadora es dirigeix cap al niu. A vegades 

s’observa un estat d’excitació general, segurament en funció de la quantitat i qualitat de l’aliment, 

però sempre acaba sortint un grup, més o menys reduït, que es dirigeix o bé cap al cuc, o bé cap a 

l’aigua amb sucre. 

No es pot dir si aquesta reclutadora lidera el grup que surt pocs segons després de la seva 

entrada al niu , o si el grup no la necessita per guiar-se. Aquest grup surt del niu separat en algunes 

ocasions (com és el cas de la primera, tercera i quarta observació) o junt en d’altres (com és el cas 

de la segona observació). 

També es pot afirmar que en aquest reclutament hi ha un comportament d’invitació previ, ja 

que el nombre de formigues reclutades està tancat, i no incrementa: això vol dir que tan sols les 

avisades per la reclutadora assistiran a l’àpat. Això vol dir que el reclutament depèn directament 

                                                 
1 Aquesta tècnica de la pintura la proposen els biòlegs B. Hölldobler i E. O. Wilson, en el seu llibre Viaje a 
las hormigas. 
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de la reclutadora, que incitarà per contacte tàctil a un nombre determinat d’obreres a assistir 

a l’àpat. 

Hi ha dipòsit de feromona de pista, que és la que permet que les formigues sàpiguen el camí a 

seguir, i que se secreta per l’extrem de l’abdomen (la cua de la formiga). Això es pot afirmar perquè 

en els casos on el grup reclutat arriba per fragmentada a l’aliment, si no hi hagués la feromona de 

pista, les que van retardades no podrien arribar a la font d’aliment. 

De totes maneres, es pot apostar pel reclutament amb líder, que en els casos on el grup 

reclutat surt del niu de forma disgregada, el primer subgrup va sempre molt junt. Si es tracta d’un 

reclutament amb líder (la formiga que va al davant), cosa que no impedeix el dipòsit de 

feromones de pista, es tracta d’un reclutament amb líder on el grup reclutat es dispersa des 

de la sortida del niu. Les formigues reclutades són aquelles que incitades per la reclutadora, o bé la 

segueixen fins a l’aliment, o bé segueixen les seves feromones. 

 

El cas de la Linepithema humile és clarament un cas de reclutament en massa. En cap de les 

observacions realitzades al jardí de Binibeca Vell s’observa que la formiga inicial, la recol·lectora, 

adopti una conducta d’invitació cap a altres formigues. Simplement, les formigues són atretes a la 

font d’aliment, segurament per les feromones de pista que aquesta secreta, però les emet de forma 

difusa de manera que el punt de reclutament també és difús: les obreres se senten atretes per les 

feromones tot i estar força lluny de la font d’aliment, cosa que implica que o bé les feromones són 

llençades a l’aire, gràcies a la morfologia de la Linepithema humile que secreta substàncies per 

l’abdomen en forma de esprai, cosa que els permet ser captades per les formigues situades en un 

ampli radi al voltant de l’àpat . A més es crea un grup molt nombrós de formigues comparat amb el 

cas de les Aphaenogaster senilis, cosa que encara recolza més la tesi que es tracta del reclutament 

en massa descrit a la introducció del reclutament. 

 

Els dos tipus de reclutament són eficaços, ja que en totes les observacions l’espècie en 

qüestió aconsegueix els seus objectius d’alimentar-se de l’àpat. Però són estratègies ben dispars 

de reclutament. 

El cas de l’Aphaenogaster senilis, és molt exitós perquè és ràpid en comparació amb el de la 

Linepithema humile. Recordem que al matí següent de la cinquena observació (a les 9 del matí) 

encara hi ha cert trànsit de formigues per les fileres abans tan circulades (molt reduït), tot i 

l’absència de cuc, cosa que porta a deduir que fins no fa gaire encara hi havia cuc. Això vol dir que 

la formiga argentina ha trigat més de dotze hores a liquidar el cuc, mentre que les Aphaenogaster 

senilis se’ls van cruspir en qüestió de minuts. 

Però la Linepithema humile, va eliminant el cuc poc a poc, mentre que l’Aphaenogaster 

senilis ho fa de cop, entrant el cuc sencer a dintre del niu. La formiga argentina, malgrat tardar 

més a apropiar-se el cuc, ja té la feina d’esmicolar-lo feta, mentre que l’Aphaenogaster encara 

l’ha d’assimilar dintre el niu (com a aliment o com a reserva). 
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El fet que la Linepithema no necessiti la conducta d’invitació per reclutar que si necessita 

l’Aphaenogaster, implica una major facilitat de reclutament i menor dependència de contacte 

físic, a més que permet que el reclutament sigui tan extens. 

Els gràfics de les observacions d’aigua amb sucre són semblants en les dues espècies, ja que 

el nombre de formigues creix a mesura que les formigues arriben a la gota, i el nombre de 

formigues decreix a mesura que l’aliment líquid es va exhaurint. Però l’Aphaenogaster demostra 

posseir una conducta instrumental, ja que utilitza elements del medi per a transportar aliments 

líquids, i guardar-los al niu com a reserva, mentre que la Linepithema no necessita elements del 

medi, perquè la seva fisonomia afavoreix l’emmagatzenament del líquid, cosa que demostra una 

distància genètica favorable. D’aquesta manera, l’Aphaenogaster senilis no posseeix la capacitat de 

regorgitar aliments, la trofolaxia1, que si posseeix la Linepithema humile. És per això que es pot 

afirmar que la morfologia de la Linepithema humile li permet utilitzar amb major efectivitat els 

recursos, a diferència de l’Aphaenogaster que depèn d’elements del medi per transportar 

substàncies de caire líquid cap a l’interior del niu. 

Cal recordar però que el grup reclutat de l’Aphaenogaster és un grup tancat, i si fracassa 

per qualsevol motiu, cap formiga no el substitueix. El grup reclutat de la Linepithema està obert, 

de manera que si alguns individus es perden, sempre se  substituiran per d’altres. A més es 

tracta d’un reclutament molt més massiu (malgrat que amb individus de menor mida).  

Ha quedat demostrat que no hi ha violència entre formiguers de la mateixa espècie en el cas 

de la Linepithema humile, ans el contrari hi ha col·laboració, cosa que facilita que el reclutament 

sigui efectiu. L’Aphaenogaster senilis hauria de mostrar comportaments agressius quan es tracta de 

competir amb nius de la mateixa espècie, per la qual cosa té aquesta estratègia d’apropiar-se 

l’aliment de la forma més ràpida possible. En cas de lluita contra altres formigues, aquest 

comportament s’anomenaria de lladre perquè roba l’aliment i se l’apropia de forma ràpida. Si no 

s’ha observat lluites entre formiguers diferents és perquè a l’estiu ja s’han realitzat les lluites pel 

territori, que es donen sobretot quan acaba l’hivern i comença la primavera, i cada formiguer té el 

seu territori més o menys assignat. 

En principi, doncs, l’estratègia de l’Aphaenogaster senilis és millor perquè permet 

competir en qüestió de menjar contra espècies dels voltants (robar-los el menjar). Si s’enfronten 

una formiga Aphaenogaster senilis i una de Linepithema humile, l’Aphaenogaster senilis, podríem 

pensar que per les seves dimensions, l’Aphaenogaster senilis extermina l’altra. Però és difícil trobar 

en un mateix camp aquestes dues espècies perquè acostumen a habitar medis diferents, perquè els 

medis on la Linepithema humile pot habitar desplaça altres espècies, com es demostrarà més 

                                                 
1 De fet, la trofolaxia popularment es coneix com l’estómac comú de les formigues. Com sempre, en això hi 
ha una mica de veritat i una mica de mentida. Però no és que les formigues tinguin un estómac social i un 
altre d’individual, sinó que l’aparell digestiu de la formiga consta de dues parts consecutives. La primera és 
l’estómac on la formiga rep i preserva aliments per les altres formigues, que quan, amb una conducta 
característica de cada espècie, una formiga indueix a l’altra que li regorgiti aliments. La segona part de 
l’estómac, serveix per quan la formiga té necessitat d’alimentar-se. Aleshores aspiren els aliments a l’interior 
d’aquest segon estómac per ús individual. 
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endavant, a part de que la lluita un a un no existeix tractant-se de formigues, i que la Linepithema 

humile pot ser letal per les substàncies tòxiques que secreta, que inhibeixen qualsevol combat per 

part d’altres espècies com l’Aphaenogaster senilis. Si la Linepithema humile s’adapta millor a la 

urbanitat, i la urbanitat està desplaçant la natura on estan acostumades i hi són competitives les 

espècies autòctones, la Linepithema humile està desplaçant indirectament a l’Aphaenogaster senilis. 

Per tant, no es tracta d’una competició per interferència (la Linepithema humile no intervé 

directament en contra de l’Aphaenogaster senilis aïllant-la dels recursos del medi), sinó per 

exclusió, ja que la Linepithema esgota els recursos del medi, bandejant les espècies locals com és el 

cas de l’Aphaenogaster senilis, que entren en un procés de recessió. S’observa a més que la 

Linepithema humile és més fèrtil, i cada cop abunda més en els nostres medis, de manera que cada 

cop interfereix més amb les espècies autòctones. 

Ambdós reclutaments són eficaços però compleixen objectius diferents. El que queda 

patent és que el reclutament de la Linepithema humile és propi de societats més avançades 

genèticament, i més nombroses. L’Aphaenogaster senilis és una formiga més antiga, ja que és més 

primitiva, i no és tan adaptable als canvis com la Linepithema perquè el seu reclutament és més 

específic (molt útil tan sols quan es tracta de robar aliment). La Linepithema humile té un 

reclutament menys específic, però més adaptable i més adaptat sobretot en situacions 

d’urbanització. 
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B) Observacions sobre el ritme vital o activitat 
 

 La vida és un fenomen rítmic, ja que l’activitat d’un ésser viu varia regularment, de manera 

que es poden establir cicles d’activitat. La major part de les causes d’aquests cicles que es van 

repetint cada cert període de temps, acostumen a ser causes externes, i s’anomenen ritmes 

extrínsecs. Segons la durada del període de temps d’aquests cicles, podem distingir entre els d’un 

període de 24 hores, mensuals o anuals. 

 Els ritmes extrínsecs estan desencadenats per factors externs: l’ambient (llum, temperatura, 

humitat, alimentació...) i fenòmens còsmics (estacions, fases lunars...). Per altra banda també 

existeixen fenòmens rítmics la causa dels quals és interna, i per tant no influïda directament per 

altres factors externs de caire ambiental, tot i que aquests a vegades poden influir de forma 

indirecta. És per això que els ritmes intrínsecs són de caire independent, autònoms, respecte 

fenòmens externs de caire còsmic. 

 En aquest apartat, tractarem d’observar les variacions de l’activitat en períodes de 24 hores. 

Es tracta de ritmes lligats a la rotació de la Terra i les seves conseqüències: canvi de llum, 

temperatura...  

 

Observacions: 

 

 No hi ha cap dada exacte per mesurar la variació de l’activitat de les formigues  sinó una 

suma d’observacions que es deriven de les observacions fetes sobre el reclutament.  

 S’ha observat que les 3 espècies amb les que m’he topat més sovint en experiències de 

camp (Aphaenogaster senilis, Messor bouvieri i Messor structor) redueixen la seva activitat les 

hores de més sol: essent des de les 11h o 12h del matí fins a les 4h o 5h de la tarda. Això vol dir que 

durant aquests períodes costa més trobar formigues, cosa que indica que es concentren més al 

formiguer. 

 En les Aphaenogaster s’ha observat perquè quan s’anava a aquestes hores a Talatí de Dalt, 

era més difícil trobar recol·lectores que en franges horàries del matí o del capvespre, quan hi ha 

moltes més formigues en acció fora del formiguer. 

 Per casualitat, a l’aeròdrom de Sant Lluís, a la posta de sol, es va veure un formiguer amb 

exemplars que presentaven flagrants variacions de mides, les Messor structor, formigues 

polimorfes. Com que en el moment de la troballa no es disposava dels instruments per a recollir-ne 

un exemplar que més tard s’identificaria al laboratori del Dr. Espadaler, es va tornar l’endemà just 

abans de l’hora de dinar, però va ser impossible: no es veia cap formiga fora del niu. Quan es va 

tornar de nou cap a la tarda, tornava a haver-hi moltes formigues pel voltant del niu, moltes de les 

quals eren de mides molt diferents, cosa que atrau des del primer moment. 

 Anant amb bicicleta de bon matí per uns caminets (pel damunt de Biniancolla) no a la costa 

però tampoc a l’interior de Menorca, sinó en una franja de transició, es va veure un niu de 
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formigues molt curiós amb individus amb formes arrodonides, Messor bouvieri. Se’ls havia vist a 

S’Algendaret, al mateix camp on feia les experiències amb l’Aphaenogaster senilis, però com que 

aquell caminet quedava més a prop que el camp de S’Algendaret, es va decidir d’anar-hi el dia 

següent per capturar-ne un exemplar. Com que s’hi va anar al migdia, va ser molt difícil capturar un 

individu, ja que no hi havia cap individu fora del niu, cosa que si passava el matí que es va 

localitzar el niu. Tan sols es veien algunes formigues i de tant en tant, que anaven d’un cantó a 

l’altre dins de la boca del niu, per on es veia que hi havia dues entrades, i que de tant en tant una 

formiga anava d’una entrada a l’altra o viceversa. Per capturar un exemplar de l’espècie, es va 

haver d’agafar per sorpresa a una formiga en una d’aquestes passejades d’un cantó a l’altre.  

 No he detectat aquesta davallada de l’activitat en funció de les hores de més sol en la 

Linepithema humile, formiga argentina, o bé aquesta davallada de l’activitat és més mesurada. 

 Com queda demostrat a la 5a observació del reclutament, la Linepithema humile manté una 

alta activitat durant la nit, en absència del sol i la seva escalfor. No s’ha fet cap observació de 

l’activitat de l’Aphaenogaster senilis durant la nit. 

 

Conclusions: 

 

 Ambdues espècies pertanyen als insectes, i com a tal, són éssers vius de sang freda. Això 

vol dir que la seva temperatura corporal és la de l’ambient. A diferència dels éssers vius de sang 

calenta, que es mantenen en un rang de temperatures determinat independentment de l’ambient i 

que varien al voltant de la temperatura òptima per a les reaccions químiques internes, els de sang 

freda han de tenir diversos sistemes químics per operar a temperatures dispars, però poden 

permetre’s sobreviure en condicions més extremes, així com el fet de requerir menys aliments, ja 

que no han de fer el treball metabòlic de mantenir-se a una certa temperatura, que això sí que 

requereix molts més aliments per produir més energia de forma constant.  

 D’aquesta manera l’augment de temperatura afavoreix l’acceleració de les reaccions 

químiques, i una disminució de temperatura les desaccelera. 

 Tots els éssers vius realitzen constantment un intercanvi d’energia amb l’entorn, i la font 

primària d’energia prové de la radiació solar, i es transmet de diverses formes: mitjançant el 

contacte directe, reflectida pel sòl o les pedres. Els éssers vius també desprenen calor dels processos 

metabòlics de l’interior dels organismes.  

 Amb les observacions que s’han fet sobre les hores de més sol, és a dir les hores del dia en 

què els raigs solars toquen amb major perpendicularitat al sòl i als organismes que hi habiten, són 

les hores en les quals l’energia solar es transmet de forma més directa. L’absència de formigues o la 

disminució de la presència de formigues a l’exterior del niu ve donada perquè, tot i que la calor 

afavoreix la velocitat de les reaccions químiques internes, l’excés de temperatura pot ésser 

perjudicial quan comença a afectar a les proteïnes que catalitzen aquestes reaccions, que quan se 

superen certes temperatures coagulen i perden la seva funció. Per tant és lògic que durant les hores 
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de més calor, les formigues es refugiïn al niu, a on gaudeixen d’una regulació tèrmica respecte els 

canvis bruscos que es produeixen  a l’exterior.  

 Per explicar que la davallada de l’activitat no és tant visible en el cas de la Linepithema 

humile, cal dir que aquesta habita climes molt més humits que les altres tres espècies, que habiten 

climes més secs i àrids, de manera que en zones amb tanta humitat com és el litoral a on s’han fet 

les observacions amb la Linepithema humile, les variacions de calor siguin més moderades per 

l’alta humitat. A més el territori de les Linepithema humile està cobert d’herba, i els menuts 

individus d’aquesta espècie poden actuar sense estar en contacte directe amb el sol, ja que l’herba 

els el tapa. En el cas de les altres tres espècies, que habiten en zones seques sense herba fresca, i 

amb gran presència de branquillons secs, quan estan fora del niu, estan constantment exposats a la 

radiació solar, per la qual cosa les hores de més sol els afecta de forma més punyent. Però a més, la 

Linepithema humile, malgrat adaptar-se malament a les baixes temperatures, i mor a temperatures 

majors de 46ºC, però fins a aquest límit manté una gran activitat. 

 Durant la nit, com que es tracta d’insectes, l’activitat, tot i que reduïda per la notable 

disminució de temperatura, s’hauria de mantenir. Tan sols disposem de la cinquena observació del 

reclutament per dir que la Linepithema humile actua durant la nit, tot i que és lògic que el ritme 

vital decaigui lleugerament perquè les temperatures baixen, queda patent que la manca de llum no 

afecta a l’activitat de les formigues. Cal recordar també que es tracta d’éssers vius químics, que no 

han desenvolupat els sistemes de comunicació i de rebre d’informació de caire físic, cosa que 

reforça la idea que la manca de llum no afecta a la seva activitat, a més que habiten part del 

temps sota terra, a on no hi ha llum. És per això que es pot suposar que les altres espècies també es 

comportarien de manera similar a la Linepithema humile durant la nit, tot i que els canvis de 

l’activitat respecte el dia serien més bruscos, cosa que també passa en les hores de més sol, quan 

l’activitat de la Linepithema humile es veu molt menys minvada que la de les altres espècies. Això 

es deu que la humitat pal·lia els canvis bruscos de temperatura, cosa que es tradueix en uns canvis 

més suaus de l’activitat en la Linepithema humile, i uns canvis més bruscos de l’activitat en 

ambients més secs com els que habiten espècies com l’Aphaenogaster senilis, Messor structor1 i 

Messor bouvieri2. 

 A més, cal tenir en compte que l’activitat de la colònia varia en funció de l’època de 

l’any. En aquest estudi s’ha observat l’activitat diària durant l’estiu, on les hores de màxima 

activitat, quan hi ha més nombre de formigues realitzant funcions a l’exterior, és durant les 

primeres hores del matí i durant el capvespre, els moments del dia on les temperatures són òptimes. 

A la tardor i la primavera, com que fa menys calor que a l’estiu, l’activitat es traslladaria més aviat 

cap a les hores centrals del dia. Finalment a l’hivern, aquesta activitat acostuma a aturar-se i moltes 

espècies es tanquen a dintre al niu, espai que els permetrà regular les temperatures més fredes del 

període hivernal. Però a més a l’hivern, s’aturen molts processos també a l’interior del niu, ja que 

                                                 
1 Espècie trobada en ambients semblants als de l’Aphaenogaster senilis 
2 Espècie trobada al mateix camp on s’han realitzat les experiències amb l’Aphaenogaster senilis, així com en 
altres localitzacions d’ambient similar 
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en tot l’hivern no es ponen més ous, sinó que les obreres tenen cura de les larves ja existents. 

També hi ha un descens del consum d’aliments, sempre proporcional al descens de l’activitat, per la 

qual cosa també es pot afirmar que a l’estiu hi ha un increment del consum d’aliments per mantenir 

l’elevada activitat de la colònia. 
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C) Observacions sobre la dieta de les dues espècies  

 

 La nutrició és la provisió de les substàncies que necessita l’organisme pel seu creixement 

(augmentar el nombre de cèl·lules), manteniment dels seus teixits, reproducció i tota la resta 

d’activitats que realitza. Moltes d’aquestes substàncies estan contingudes pels aliments; algunes 

altres són sintetitzades pel propi organisme; a vegades són organismes simbiòtics els que sintetitzen 

aquestes substàncies. 

 Com que tots els insectes tenen una composició bàsica semblant, i processos bioquímics 

similars, s’estima que qualitativament tenen similars necessitats nutritives. Les necessitats nutritives 

varien en funció de l’estat de desenvolupament1 (creixement, reproducció...). El creixement òptim 

dels insectes requereix que els nutrients que composen la dieta guardin certa proporció entre sí, per 

la qual cosa no ens ha d’estranyar que les cries de les formigues estiguin tan assistides per castes 

específiques que s’hi dediquen, ja que per un desenvolupament òptim, calen uns requeriments 

nutritius determinats. La pròpia dieta configura el balanç, p. ex.: els insectes carnívors, mengen més 

carn que altres aliments, cosa que implica que en el balanç energètic es requereixen més aminoàcids 

(que provenen de les proteïnes de la carn) que altres substàncies com per exemple els glúcids. 

 En aquesta experiència compararem les dietes de l’Aphaenogaster senilis i la Linepithema 

humile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Recordem que en un formiguer hi conviuen individus en tots els estadis de desenvolupament, cosa que 
indica la varietat de nutrients que requereix un formiguer com a macroorganisme, atesa aquesta convivència 
de larves, pupes, obreres més o menys petites i la casta reial 



 - 48 -

OBSERVACIONS SOBRE  LA DIETA I CONCLUSIONS 

 

i. Primera observació :  S’Algendaret, Talatí de Dalt, Menorca 15/08/07 

 

Descripció experimental: 

 

 Aquesta pràctica es farà de nou amb les Aphaenogaster senilis, al camp de S’Algendaret, en 

el mateix camp de les observacions sobre el reclutament, és a dir en el camp sec de l’interior 

insular, on abunden els branquillons secs i les fulles seques cobrint el sòl. En aquesta pràctica 

tractarem de provar el nivell d’acceptació d’aliments de naturalesa diferent en diferents nius. Per 

tant utilitzarem més d’un esquer: pa, formatge, ceba, tonyina, mora, figa i carn cuita. El fet que es 

realitzen observacions en diferents nius no és un inconvenient de cara a la manca d’una prova 

control, ja que estant tots els formiguers en un mateix territori, contenint individus en tots els 

estadis de desenvolupament i essent la societat de l’Aphaenogaster senilis una societat senzilla en el 

sentit que és monogina, tots els formiguers estan a condicions semblants cosa que fa que els 

resultats de les observacions siguin comparables entre sí. A més pensem que si repetíssim moltes 

experiències en un mateix niu, com més aliment se li subministrés, l’abundància d’aliment faria que 

cada cop la resposta del formiguer fos menys entusiasta perquè disminueix la necessitat dels 

recursos alimentaris. A més, com que es tracta de determinar la varietat de la dieta d’una espècie, 

tant se val amb quin niu es facin les observacions ja que tots els nius de la mateixa espècie seguiran 

patrons de conducta molt similars. 

 Deixarem una mostra de cadascun d’aquests aliments a diferents formiguers de 

l’Aphaenogaster senilis, per verificar que com la majoria d’espècies, les Aphaenogaster senilis són 

omnívores, mengen de tot. Per fer això hem numerat els formiguers i hem seguit la seva evolució de 

manera separada. Com que cap esquer té forma líquida, el procediment serà simplement deixar la 

mostra de cadascun d’aquests aliments davant d’una recol·lectora suficientment a prop del 

formiguer com per saber que aquesta formiga pertany al formiguer indicat. 
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Observacions i conclusions parcials: 

 

 Formiguer 1: 

- Esquer: Pa rallat 

Observacions: Agafarem un pessic de pa rallat i el situarem a prop d’un niu que 

anomenarem 1. La formiga que el descobreix agafa una molla de pa i se l’endú cap al formiguer 

(Fig. 62). Del niu surten 4 obreres que col·laboren a portar el trossos més grans de pa rallat. Però un 

cop arriben al niu amb els trossos més grans, abandonen el pa que roman a l’exterior del niu, i no 

tornaran a buscar-ne més.  

 
Fig. 62 La fotografia superior mostra la formiga inicial que transporta una gran engruna de pa (encerclada en roig), i es 

dirigeix des de la font d’aliment (banderola verda) fins al niu (banderoles morades). 

 

Conclusions: Això vol dir que les formigues mengen el pa, tot i que no el consideren 

una important font d’alimentació i per això només n’agafen els trossos més grans i abandonen les 

engrunes més menudes. 

- Esquer: Formatge 

Observacions: Col·loquem un bocí de formatge parmesà. La recol·lectora l’agafa amb 

agressivitat i solitàriament se l’endú al niu. 

Conclusions: Això demostra que el formatge és un aliment que els provoca una gran 

excitació, ja que la recol·lectora es comporta de forma molt violenta agafant l’esquer, i se l’emporta 

ràpidament cap al niu. 
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 Formiguer 2: 

- Esquer: Mora 

Observacions: Es col·loca una mora sencera prop d’una formiga recol·lectora. Després 

del reclutament, 20/25 obreres es comencen a desplaçar al voltant de la mora (Fig. 63), i poc a poc 

van arrancant les boletes i les porten cap al niu. El procés no és gens ràpid. 

 
 

 

 

Fig. 63 A la imatge 

superior s’observa el grup 

de formigues que intenta 

arrancar els trossos de 

mora per transportar-los 

cap al niu. La banderola 

verda indica la situació de 

l’aliment. 

 

 

 

 

 

 

- Esquer: Figa (un bocí) 

Observacions: Es col·loca un tros de figa obert al davant d’una altra formiga 

recol·lectora. Després del reclutament unes 15/20 obreres actuen com si es tractés d’aigua amb 

sucre i hi fiquen instruments que van transportant cap al niu (Fig. 64). 

 
 

 

Fig. 64 La imatge mostra 

un grup d’Aphaenogaster senilis 

introduint instruments en un tros de 

figa per tal de transportar l’aliment 

cap al niu. 

 

 

Però de més en més 

apareixen unes formigues 

de cap roig, anomenades 

Crematogaster scutellaris, 

popularment conegudes 

com a cuallevats, que fan 

recular les Aphaenogaster sense lluitar i s’apoderen de la figa. Això vol dir que tot i que les 
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Crematogaster scutellaris adopten una actitud agressiva prenent possessió de l’àpat de les 

Aphaenogaster senilis, que no ataca, cosa que implica que les Crematogaster scutellaris són més 

poderoses en el territori que les Aphaenogaster senilis. Per dissuadir la lluita, els cuallevats 

aixequen la cua i emeten un verí mitjançant un agulló amb forma d’espàtula que fa recular les 

Aphaenogaster senilis. Les Crematogaster scutellaris creen fileres fins al seu niu situat al tronc d’un 

arbre per a menjar-se la figa. La següent imatge (Fig. 65) mostra l’esquema general d’aquesta 

situació. 

 
 

Fig. 65 La 

fotografia superior mostra 

la situació del formiguer 2 

de la pràctica (flanquejat 

per dues banderoles 

morades), la situació de la 

mora (banderola verda de 

l’extrem esquerra inferior 

de la imatge), així com la 

situació de la figa (l’altra 

banderola verda de la 

imatge) i la proximitat de 

l’arbre on les 

Crematogaster scutellaris 

hi tenen el niu. 

 

 

 

Conclusions: Les dues experiències demostren que les Aphaenogaster senilis mengen 

fruites, tot i que en el cas de la figa, el reclutament hagi estat poc exitós com per plantar cara a les 

altres formigues que s’han apoderat de l’àpat. 

 

 Formiguer 3: 

- Esquer: 2 bocins de carn cuita  

Observacions: Col·loquem dos trossets de carn cuita que fan mitja polzada cadascun 

davant d’una obrera recol·lectora. Després d’haver identificat l’àpat, la reclutadora (és a dir la 

recol·lectora inicial) es dirigeix cap al niu on en poc menys de 3 segons surten quatre obreres. En 

qüestió de segons són  13 les obreres presents als trossos de carn: 6 en un tros i 5 en el segon. 

El primer tros és ràpidament transportat cap al niu, i totes les obreres es comporten de 

manera violenta agafant el tros de carn (Fig. 66 i 67).  
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Fig. 66 La fotografia superior il·lustra un moment del transport d’aquest tros de carn cap al niu de les 

Aphaenogaster senilis, on la banderola verda indica la situació inicial de la font d’aliment. 

 
Fig. 67 La imatge és una fotografia del moment en el qual la carn cuita està a punt d’entrar en el 

formiguer 3 (flanquejat per banderoles morades). 

 

En el segon tros de carn s’hi apropen dues obreres de Crematogaster scutellaris, i cada cop 

s’hi apropen més individus d’aquesta espècie. Tal i com havia passat amb el cas de la figa, les 

Aphaenogaster senilis abandonen l’àpat sense lluitar. Les Crematogaster scutellaris envolten el tros 

de carn i s’hi situen pel damunt (com si es tractés de la Linepithema humile en el cas del cuc), fins 
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assolir l’exemplar xifra de 30 a 40 individus a l’àpat. De nou, creen fileres fins al niu en el tronc de 

l’arbre (diferent lloc del niu de la figa, però mateix arbre). 

Conclusions: Queda demostrada que la carn és molt apreciada per aquesta espècie si es 

té en compte l’agressivitat i velocitat amb què introdueix el primer tros de carn al niu, tot i que en el 

segon tros sigui una espècie rival qui s’apropiï de l’esquer. 

 

 Formiguer 4:  

- Esquer: Ceba triturada  

Observacions: Es col·loca ceba triturada prop d’una obrera recol·lectora. Al principi, la 

mateixa recol·lectora va al niu carregada i torna buida, però més endavant apareixen 3 formigues 

que fan el mateix que la inicial. A aquesta activitat s’hi van sumant individus fins a ésser un grup de 

10. Malgrat això es tracta d’un reclutament lent, ja que passa força més temps des que la formiga 

inicial tasta la ceba fins que es constitueix el grup de 10 que en reclutaments per algun altre tipus de 

menjar com la carn anterior. Quan el menjar comença a minvar, es va reduint progressivament el 

grup. Durant els darrers minuts tan sols 3 formigues s’encarregaran d’exhaurir la ceba. 

Conclusions: Les Aphaenogaster senilis també s’alimenten de ceba tot i que no 

demostren l’entusiasme que si demostren per altres àpats. 

- Esquer: Tonyina 

Observacions: Deixem 3 trossets de tonyina no pas petits davant de dues recol·lectores 

que troben la tonyina més o menys a la vegada. Aquestes dues formigues no efectuen cap mena de 

reclutament, i són elles dues qui agafaran cadascuna un trosset de tonyina i el portaran cap al niu. El 

tercer trosset és transportat cap al niu tan sols per una formiga, tot i que no pot determinar-se si és 

una de les dues que entren al niu amb un trosset de tonyina cadascuna, però per l’absència de 

reclutament pot suposar-se que sí. 

Conclusions: Les Aphaenogaster senilis s’alimenten també de peix perquè mengen 

tonyina quan se’ls ofereix. 
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ii. Segona observació: S’Algendaret, Talatí de Dalt, Menorca  15/08/07 

 

Descripció experimental: 

 

 Aquesta experiència es realitzarà amb l’Aphaenogaster senilis, al prat de S’Algendaret. 

Com tots els nius de l’Aphaenogaster amb els que s’ha treballat, es tracta d’un niu al terra, l’entrada 

del qual està camuflat per branquillons i fulles seques. El niu es troba a unes 4 passes de la vella 

olivera. 

 En aquesta pràctica utilitzarem com a esquer un escarabat de sang (Fig. 68), una espècie 

endèmica de les illes Balears: 

1Fig. 68 

 Tractarem de comprovar si les Aphaenogaster senilis ataquen a l’escarabat viu, cosa poc 

probable donades les dimensions de l’escarabat i les d’una formiga, però no impossible si el grup de 

formigues que l’ataca és nombrós. 

 Amb una agulla que travessem el cos de l’escarabat (clavada entre la closca del cap i la 

closca del mig) perquè quedi clavat a terra el temps suficient perquè  la recol·lectora el trobi i 

s’efectuï el reclutament. 

 La recol·lectora, es dirigeix cap al niu on hi roman durant 1 min. A continuació surt un 

exèrcit de 3 individus que planta cara a l’escarabat, que està clavat al terra amb una agulla, però pot 

defensar-se gràcies a les seves potes i moviments bruscos. A les 3 formigues que inicialment lluiten 

contra l’escarabat, s’hi sumen alguns individus més. Però hi ha un gran nombre de formigues que 

caminen excitades pel voltant de l’escarabat. 

 Amb el temps, les formigues van abandonant la presa, ja que no hi ha per on mossegar 

l’escarabat i ferir-lo. L’abandonen i l’escarabat sol, al cap d’una estona aconsegueix desclavar-se 

del terra.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Fotografia del tipus d’escarabat extreta de la web de la universitat de les Illes Balears: 

http://www.uib.es/depart/dceweb/rem/albufera/albAnimalsEng.html 
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Conclusions: 

 

 El següent gràfic (Fig. 69) mostra el nombre de formigues (eix y) que hi ha al damunt de 

l’escarabat batallant-lo durant certs intervals de temps (eix x). 

 Al principi, hi ha moltes formigues que lluiten contra l’escarabat, però com que els esforços 

són inútils, les formigues l’abandonen fins al minut 12 quan ja no hi queden formigues. 
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69 Gràfic que il·lustra el nombre de formigues (eix Y) que hi ha per minut (eix X) atacant a l’escarabat. 

 

 Aquesta actitud de les Aphaenogaster és força sorprenent, ja que al voltant dels nius 

d’Aphaenogaster senilis del camp de S’Algendaret hi havia constantment closques d’escarabats1. 

Això vol dir que sí que mengen escarabats, però tal i com demostra l’experiència, no escarabats 

vius. 

 Per sortir de dubtes, es va matar l’escarabat. Per a fer tal cosa, tan sols ha calgut una altra 

agulla amb l’ajuda de la qual s’ha trencat la part del cap de la resta del cos. Quan aquest escarabat 

fou trobat per una altra recol·lectora del mateix niu, es va produir un reclutament. El grup reclutat, 

format per uns 7 individus, va introduir el cos de l’escarabat mort al niu en qüestió de pocs minuts, 

tot i que cal dir que l’escarabat es trobava tan sols a un pam de l’entrada al niu.. Per tant, les 

Aphaenogaster senilis són formigues carronyeres i oportunistes, com demostren amb el fet de 

menjar cadàvers o restes, i amb esperit caçador, ja que malgrat el fracàs, van intentar lluitar contra 

l’escarabat viu clavat al sòl, per finalment abandonar-lo. De fet, per les closques d’escarabat que 

trobades a les bocanes dels nius de les Aphaenogaster senilis ja se sabia que es cruspirien 

l’escarabat mort.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Es posseeix una mostra d’algunes closques d’escarabats trobades a l’entrada de nius d’Aphaenogaster 
senilis. 
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iii. Tercera observació: Jardí Binibeca Vell, Sant Lluís, Menorca  5/08/07 

  

Descripció experimental: 

 

 Aquesta experiència es realitzarà amb la Linepithema humile, coneguda com formiga 

argentina, al jardí particular on s’han fet les experiències del reclutament. 

 Aquesta experiència té els mateixos objectius, que l’anterior. Per això necessitem de nou un 

escarabat i una agulla per clavar-lo al terra. Clavarem l’escarabat de sang, que és molt abundant a 

l’illa tant en el medi de l’Aphaenogaster senilis com en el de la Linepithema humile, al davant 

d’una formiga argentina recol·lectora. Però aquesta no s’ha ni apropat a l’escarabat que movia les 

potes constantment. No s’ha produït ni un reclutament com sí passarà en el cas de l’Aphaenogaster 

senilis. L’escarabat espanta a la petita formiga argentina que no intenta cap mena de pla ofensiu. 

 Però també s’ha de confirmar si aquesta espècie es cruspiria l’escarabat mort, així que es 

mata l’escarabat de la mateixa manera que en l’experiència anterior: partint-lo per la meitat. Un cop 

fet això sí que les formigues argentines s’hi van apropar de valent, i com a l’experiència del cuc 

amb la mateixa espècie, una marabunta de formigues s’ha anat enfilant progressivament a 

l’escarabat cobrint-lo totalment, i creant les característiques fileres bidireccionals de formigues fins 

al formiguer, fins que a l’endemà tan sols quedava la closca buida de l’escarabat.  
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iv. Conclusions generals sobre la dieta de les dues espècies: 

 

Podem afirmar que les Aphaenogaster senilis és una espècie omnívora per la immensa 

varietat que presenta la seva dieta: menja de tot. En aquest treball hem comprovat que poden 

alimentar-se de pa, formatge, mores, figues, carn cuita, ceba i tonyina, a part del cuc i l’aigua amb 

sucre. Per tant, poden alimentar-se dels aliments més diferents: carn, peix, fruita, pa, tubèrculs i 

derivats làctics. Evidentment la seva dieta és molt més restringida, ja que depèn de l’aliment 

que hi ha en el seu territori, molt limitat i molt en funció de les estacions, però sempre és 

interessant verificar que poden acceptar qualsevol mena d’aliment, cosa que indica que cada 

formiguer necessita un ampli rang de nutrients. 

Cal recordar que si les necessitats nutritives d’un insecte varien segons l’estat de 

desenvolupament, en un formiguer qualsevol hi ha individus en cadascuna de les fases de 

desenvolupament, cosa que explica l’extensa varietat d’aliments que accepta el formiguer, el qual 

dividirà els aliments adquirits en funció de les seves qualitats i quantitats a les diferents castes de 

formigues.  

No cal comprovar que la Linepithema humile és una espècie omnívora, ja que està present a 

moltes cases de la zona on s’han fet els experiments d’aquesta espècie de formiga, Binibeca Vell, 

on menja tot aliment que s’ha deixat fora de protecció, és a dir qualsevol mena de menjar fora de la 

nevera, d’un tupper-ware o ben envasat.  

La segona i tercera experiència demostren que ambdues espècies actuen de la mateixa 

manera: no s’alimenten d’insectes vius, sinó que aprofiten tota la matèria orgànica morta del 

sòl. Malgrat això, les Aphaenogaster senilis es mostren més agressives contra insectes de major 

mida, segurament perquè tenen major mida i mandíbules més potents, ja que aquesta espècie sí que 

ha intentat atacar l’escarabat, però ha resultat un fracàs. No són formigues caçadores, sinó 

formigues carronyeres. 

D’aquesta manera, ambdues espècies de formigues presenten una dieta variada, ja que 

ambdues són omnívores. Des del punt de vista alimentari són competència directa, ja que ambdues 

espècies poden alimentar-se del mateix, i l’èxit de la Linepithema humile en molts contextos com 

és el medi costaner i els medis urbanitzats també va lligat a que la formiga argentina s’apodera de 

les fonts d’aliment, privant d’aquesta manera l’accés a aquestes fonts a altres espècies autòctones 

com l’Aphaenogaster senilis. 

No hi ha enfrontament directe entre les dues espècies, sinó que la Linepithema humile 

s’apodera de les fonts d’alimentació dels territoris per als quals està més adaptada (p ex. necessita 

viure en territoris més humits que les Aphaenogaster). Tal i com s’ha vist en les experiències sobre 

el reclutament, no es tracta d’una competència per interferència, sinó que les Linepithema humile 

desplacen a les espècies locals com és el cas de les Aphaenogaster senilis per exclusió, i això és 

possible perquè les dues espècies tenen la mateixa dieta, o si més no, poden alimentar-se del 

mateix. 
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D) Observacions sobre la distribució de l’Aphaenogaster senilis i de la  
Linepithema humile (formiga argentina) 
 

Observacions: 

 

 A Menorca no s’ha trobat Aphaenogaster senilis a la costa, de la mateixa manera que no 

s’ha trobat Linepithema humile a l’interior insular. Hi ha una evident preferència de la formiga 

argentina per medis més humits i temprats, així com una millor adaptació a la urbanitat de la 

formiga argentina que pot sobreviure en jardins particulars assaltant les cuines. Les Aphaenogaster 

es veuen recloses a un medi més sec, cosa que li dóna el caràcter desertícola a aquesta espècie, que 

aposta per zones seques, càlides i amb molt de sol per a sobreviure. Tot i això la recerca feta a 

comptades zones de l’illa no és ni molt menys extensible a tota l’illa, però sí que ajuda a dibuixar 

les tendències generals del fenomen de desplaçament de l’Aphaenogaster senilis per part de la 

Linepithema humile. Cal fer referència en aquest punt al treball realitzat per Pascual Comín i 

Andrés de Haro, que en llocs on havien registrat la presència d’Aphaenogaster senilis a la costa ha 

desaparegut, ja que aquestes zones sí que han estat registrades. És el cas de Binisermenya, prop de 

Maó, a on el text dels dos biòlegs hi registra la presència d’Aphaenogaster amb dades dels anys 70, 

mentre que a l’actualitat no hem pogut trobar cap niu d’aquesta espècie. Això indica el retrocés de 

l’Aphaenogaster senilis en favor de la Linepithema humile, que ja en el treball d’aquests dos 

biòlegs és considerada com una plaga i que no ha fet res més que estendre’s per tota l’illa des de 

llavors, notablement en zones amb greus alteracions i desequilibris provocats per l’acció de l’home. 

 A Barcelona es van buscar les dues espècies a tres parcs diferents: 

 Jardins de la Tamarita – 22/VI/2007 

 Jardí Botànic – 23/VI/2007 

 Parc de l’Oreneta – 21/VI/2007 

 No es va trobar l’Aphaenogaster senilis ni a la Tamarita ni al Jardí Botànic de Montjuïc, tot 

i que en tots tres parcs sí que es va observar la presència de la clàssica formiga argentina, la 

Linepithema humile. Això no vol dir que no hi hagi Aphaenogaster senilis, sinó que en cas que n’hi 

hagi, la formiga argentina és molt més abundant, ja que és molt més fàcil de trobar. A més, en molts 

altres parcs de Barcelona sí que està registrada la presència de la formiga Aphaenogaster senilis, 

però queda clar que deu sobreviure en zones aïllades entre un mar de formiga argentina.  

 Amb el Dr. Espadaler es va observar la presència de l’Aphaenogaster senilis als jardins de 

la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. El biòleg del parc de Collserola també va 

confirmar la presència de l’Aphaenogaster senilis a la serra de Collserola. Aquestes dades 

impliquen que la presència de l’Aphaenogaster senilis es densifica com més a l’interior i menys 

urbanitzada està la zona, cosa que també s’havia observat a l’illa. 
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Conclusions: 

 

 Les dades de Menorca i de Barcelona són espectacularment coincidents: absència de 

l’Aphaenogaster senilis a la costa en zones urbanitzades i presència d’aquesta cap a l’interior en 

zones menys urbanitzades. Per tant, es poden establir les directrius de la invasió de la 

Linepithema humile, que desplaça progressivament, i en qüestió d’alguns anys, a les espècies 

autòctones en climes humits i amb molt contacte humà. Com es pot  observar, els dos jardins on 

no s’ha trobat l’espècie autòctona, són parcs artificials, amb vegetació impròpia del nostre medi, 

mentre que a Bellaterra i al Parc de l’Oreneta, la vegetació es correspon molt més amb el medi 

mediterrani.  

 També queda clar que l’Aphaenogaster senilis pot habitar climes propers a la costa i 

humits, com és el cas del parc de l’Oreneta, però el més probable és que en aquestes 

circumstàncies, la Linepithema humile sigui més competitiva i aconsegueixi una supremacia 

ecològica. 

 Encara que en un medi favorable per la Linepithema humile, aquesta sempre competirà 

amb avantatges contra espècies rivals, el factor decisiu és més l’acció humana, que desequilibra els 

ecosistemes a diferents nivells. Així, el parc de l’Oreneta és un cas limítrof perquè malgrat la 

presència unívoca de l’home, no hi ha tanta pressió com en el cas dels dos jardins de dintre de la 

ciutat, on és l’home que l’ha creat i qui el manté oferint-li les condicions idònies que són, en el cas 

dels jardins, el manteniment d’espècies tropicals en un medi mediterrani, que requereix molt més 

rec i per tant aporta a espècies tropicals com la formiga argentina un nínxol ecològic que explotar. 

 Gràcies a aquest cas s’observa com la modernitat elimina biodiversitat, ja que els medis 

tendeixen cap a una homogeneització biològica, com ens mostra el cas de la Linepithema humile 

que colonitza amplis territoris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 60 -

E) Observacions sobre varietat d’altres espècies al voltant dels nius de les 
dues espècies de l’estudi 
 

La varietat d’espècies de formigues és enorme. En aquest apartat es descriuen les captures de 

les espècies diferents que s’han observat alhora que es feien les experiències dels apartats anteriors. 

El que s’ha fet és capturar un exemplar de cada espècie diferent de formigues, que el Dr. Espadaler 

va analitzar en el seu laboratori en una de les visites a la Universitat Autònoma de Barcelona, a 

Bellaterra. 

 Les captures es troben al laboratori de l’escola, en petits pots de carret de fotografia, 

conservades en etanol al 70%, i amb la fitxa de descripció a l’interior escrita amb llapis. 

 A continuació es descrius el lloc, la data, les seves característiques i el nom de l’espècie de 

cada captura.  
 

a.) Binibeca Vell, Sant Lluís – 10/VIII/07 – Formiga de mida mitjana que té el cap roig, capturada a 

10m del mar entre els matorrals. Camponotus lateralis. 
  

b.) Binibeca Vell, Sant Lluís – 11/VIII/07 – Formiga petita i marronosa. Niu a la terra en un jardí 

vora d’un arbust, i envoltat d’herba. Linepithema humile, formiga argentina. 
  

c.) S’Algendaret, Talatí de Dalt – 15/VIII/07 – Formiga de color negre brillant, niu sota terra. Al 

cantó del niu hi ha un monticle de pallofes, llavors i terra fina que sembla un abocador, ja que 

també hi ha algun cadàver a l’entrada. Messor bouvieri. 
  

d.) Biniancolla, Sant Lluís – 15/VIII/07 – Formiga de mida mitjana, color negre brillant i formes 

arrodonides. Niu en camí argilós vorejat per arbustos densos i secs. Al cantó del niu hi ha un 

monticle de pellofes, llavors, fulles seques i terra fina. Messor bouvieri. 
  

e.) S’Algendaret, Talatí de Dalt – 15/VIII/07 – Formiga de cap roig petitona i de formes 

arrodonides. Fa files per l’arbre, ja que té el niu al tronc de l’arbre. Crematogaster scutellaris. 
  

f.) S’Algendaret, Talatí de Dalt – 15/VIII/07 – Formiga gran, cames llargues i pels blancs, de color 

negre mate. Niu al terra, recobert per branquetes i fulles seques. Aphaenogaster senilis. 
 

g.) Aeròdrom de Sant Lluís – 3/IX/07 – Formiga amb individus que presenten diferències de mida 

flagrants. Niu al terra en mig d’un camí de terra i pedretes. Messor structor. 
  

h.) S’Algendaret, Talatí de Dalt – 4/IX/07 – Formiga extremament petita. Monomorium salomonis. 
  

i.) S’Algendaret, Talatí de Dalt – 15/VIII/07 – Closques escarabats al voltant d’alguns nius 

d’Aphaenogaster senilis, que demostren que les Aphaenogaster senilis s’alimenten d’altres insectes 

i que aboquen les deixalles (la closca) a la sortida del niu. 
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5. CONCLUSIONS GENERALS 

 

5. 1. Comparació de les dues espècies 

 

Un cop hem observat la forma amb la qual actuen les Aphaenogaster senilis i la Linepithema 

humile, i un cop sabem més d’aquestes espècies gràcies a la documentació bibliogràfica, es pot 

realitzar una comparació completa. Malgrat ser ambdues formigues i pertànyer a la mateixa família, 

es tracta de gèneres ben diferents. 

Com ja s’ha dit, malgrat el fet que els requeriments nutritius variïn en funció de l’estadi de 

desenvolupament, les dues espècies que són l’objecte d’estudi d’aquest treball tenen un règim 

alimentari força ampli i variat, ja que es tracta d’espècies omnívores, cosa que els permet 

explotar amb eficàcia la majoria dels recursos. Una dieta variada implica un sistema bucal adaptat i 

una organització del sistema digestiu amb vàries funcions. Però les Aphaenogaster senilis i la 

Linepithema humile, tot i ser les dues omnívores presenten diferències molt paleses en la zona 

mandibular. Això segurament es deu al fet que, malgrat estar les dues adaptades a dietes omnívores, 

les Aphaenogaster donen usos més variats a la immensa mandíbula com és el de la lluita. Això 

explicaria que en front d’un escarabat viu, les Aphaenogaster senilis es decidissin a atacar, mentre 

que les Linepithema humile ni s’hi acostessin, ja que la seva fisiologia bucal no els permet proeses 

semblants o també explicaria el fet que davant d’un cuc, les Aphaenogaster empressin les seves 

mandíbules per atacar-lo i tallar-lo en tres trossos mentre que les Linepithema no van mostrar cap 

comportament d’aquesta mena. Hi ha diversos tipus de peces bucals, però les dues espècies de 

formigues d’aquest treball han de posseir el tipus de mandíbula que permet mastegar i “beure”, que 

permet l’absorció de líquids, així com mastegar aliments sòlids. Les Aphaenogaster senilis han de 

poder mastegar aliments sòlids, ja que en l’experiència de la dieta accepten molts menjars de tipus 

sòlids; així com les Linepithema humile, que són igualment omnívores i com es veu clarament a 

l’experiència amb el cuc han de poder mastegar aliments de tipus sòlids. No hi ha dubtes de que la 

Linepithema humile pot succionar líquids, ja que l’experiència de l’aigua amb sucre il·lustra 

clarament com cada formiga s’apropa als marges d’una gota d’aigua amb sucre i s’hi està una 

estona succionant el líquid i inflant l’estómac social situat a l’abdomen. Per l’experiència de 

l’Aphaenogaster senilis amb l’aigua amb sucre que utilitzen instruments, podríem pensar que 

aquests instruments supleixen les deficiències de la mandíbula per absorbir el líquids, però com es 

mostra en l’experiència d’aigua amb sucre en la qual no hi ha instruments, aquesta espècie és 

igualment capaç d’esgotar una font d’aliment líquid, i això no seria possible sense una mandíbula 

que li permeti. De fet, per a absorbir líquids, el mecanisme és el següent: en aquest tipus de 

mandíbula, es forma una “llengua”, que es composa d’un canal capil·lar que permet el bombeig de 

líquids gràcies als fenòmens de capilaritat dels líquids en general i en particular de l’aigua. En 

l’àmbit de l’alimentació, cal ressaltar que ambdues espècies són carronyeres, renovant la matèria 

orgànica morta del sòl. Però també diferenciar les Aphaenogaster senilis com a espècie caçadora, 



 - 62 -

mostrant-se agressiva amb altres insectes més grans com l’escarabat, mentre que la Linepithema 

humile no ha mostrat aquesta mena d’actitud. 

Ambdues espècies es comuniquen principalment mitjançant estímuls de tipus químic, ja 

que els seus detectors d’estímuls físics són molt limitats. Com es demostra en la activitat dels 

formiguers, aquesta no depèn de la llum solar, per la qual cosa caldria uns òrgans visuals molt més 

desenvolupats, sinó més aviat per la temperatura, que malgrat ser un factor físic, no requereix el 

nivell d’especialització com altres aparells sensorials. Cal remarcar però el cas particular de les 

formigues de gènere Aphaenogaster, que poden incitar a les seves companyes a oferir una resposta 

més ràpida a altres estímuls de tipus químic o de contacte corporal mitjançant l’emissió d’un so 

particular. 

El repte de la reproducció a nivell individual es resol amb dues modalitats diferents: la 

fecundació i la partenogènesi. Són espècies ovípares, que posen ous, que resultaran en mascles 

haplonts en cas que la gameta femenina no hagi estat fecundada (partenogènesi) i en obreres (poden 

haver-hi diferents castes) o futures reines si hi ha hagut una fecundació de l’òvul per part de la 

gàmeta masculina i en funció de l’alimentació que rep la larva. Aquest sistema és vàlid per totes les 

espècies de formigues. 

Si es considera el formiguer com un macroorganisme, s’observa que cap de les dues 

espècies presenta vols nupcials en la reproducció dels nius, però el sistema és ben diferent. 

L’absència de vols nupcials en les dues espècies elimina molts dels perills que representa aquest 

model de reproducció. Com ja s’ha descrit a la part teòrica del treball, les Aphaenogaster senilis 

reprodueixen el formiguers mitjançant fecundació dependent, mentre que la Linepithema humile ho 

fa mitjançant l’anomenada germinació de la colònia. Però la principal diferència de les dues 

espècies és el caràcter monogínic de l’Aphaenogaster senilis i poligínic de la Linepithema humile, 

cosa que ofereix a la formiga argentina una gran capacitat de producció d’obreres, la qual cosa 

atorga un potencial d’expansió de la colònia superior al  cas de les Aphaenogaster. A més, la 

poliginia és un mètode eficaç per pa1·liar els efectes de la mort de la reina, que en el cas de 

l’Aphaenogaster senilis, derivaria en una colònia orfe que moriria poc a poc però de forma 

inevitable, mentre que en el cas de la Linepithema humile és molt més difícil que això passi, ja que 

hi ha més d’una reina per suplir aquesta mort i una important tassa de producció de reines. Val a dir 

però, que s’ha registrat un fet curiós en el cas de les Linepithema humile: cada primavera, aquesta 

espècie elimina un 90% de les reines del niu1, causant una elevada pèrdua de la productivitat.  

                                                 
1 Els experts encara no han aconseguit explicar-se aquest fet tan sorprenent, tot i que no té efectes tan greus 
gràcies a l’elevada tassa de producció de reines de l’espècie. S’han desestimat les hipòtesis que creien que les 
reines executades eren les menys dotades, o que les obreres eliminen les reines amb qui tenen menys 
parentesc genètic. Queden a l’aire les hipòtesis com que potser les obreres que eliminen a una reina ho fan per 
la seva menor afinitat genètica, però aquest estudi encara no s’ha realitzar perquè implicaria analitzar cada 
execució i cada relació entre la reina i l’obrera butxí. La hipòtesis que sembla més sòlida és la que postula que 
eliminar reines fecundades és una forma de promoure la formació de noves reines. Si es té en compte que 
cada obrera fecundada produeix una hormona que inhibeix la formació de noves reines, eliminar reines 
fecundades és una bona manera de reduir els nivells d’aquesta substància a la colònia i per tant mantenir 
aquest alt nivell de productivitat de reines que caracteritza la Linepithema humile. 
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A diferència de la Linepithema humile, l’Aphaenogaster senilis és una espècie polimòrfica, és 

a dir una espècie que té diverses castes de formigues, especialitzades en feines diferents que es 

diferencien entre sí per la mida. Aquesta idea ja s’intuïa en les experiències d’aquesta mateixa 

espècie amb el cuc, ja que s’observaven formigues de diferents mides. D’aquesta manera, en una 

colònia d’Aphaenogaster senilis podem trobar: 

- Obreres ínfimes1, que mesuren uns 4mm, però que són molt rares 

- Obreres normals, que mesuren uns 6’4mm 

- Soldats que mesuren uns 7’5mm 

- Soldats gegants2, que mesuren uns 7’7mm, però que són molt rars 

- Reina, que mesura entre 9 i 10 mm (i reines verges) 

- Mascles, que mesuren entre 5 i 5’8mm 

La Linepithema humile en canvi és una espècie monomòrfica, els individus de la qual no es 

diferencien per la mida i forma, sinó que la divisió de feines es fa en funció de l’edat. Per tant tan 

sols podem trobar obreres, reines i mascles. 

Linepithema humile desenvolupa societats molt més poblades que l’Aphaenogaster senilis, 

que tan sols pot formar societats d’algun centenar d’individus, ja que entre altres factors, al ser 

poligínica té més capacitat de producció d’obreres. Tal com s’ha comprovat en l’experiència del 

reclutament, el de l’Aphaenogaster senilis és un reclutament de grup reduït per a societats reduïdes, 

mentre que el de la Linepithema humile és un reclutament massiu per a societats nombroses. Per 

tant, tot i que el reclutament de la Linepithema és molt més eficient que el de l’Aphaenogaster pel 

fet de no requerir de cap comportament d’invitació per contacte corporal, i ser molt massiu, cada 

reclutament és l’indicat per a les necessitats de cada societat. Però com ja s’ha vist a les conclusions 

sobre el reclutament, la Linepithema humile té un comportament molt més desenvolupat que el 

de l’Aphaenogaster senilis.  

En aquest sentit, és comprensible que la Linepithema humile domini a les espècies autòctones 

en els medis idonis per a ella. Però no pot competir amb l’Aphaenogaster senilis en el medi idoni 

per aquesta darrera, que habita entorns poc humits. La Linepithema humile prefereix medis 

humits i amb presència d’aigua, com àrees urbanes, o llocs com cultius on l’ambient ha estat 

alterat per la presència humana. Com que cada cop és més extensa la zona urbanitzada de qualsevol 

territori i en especial de l’illa de Menorca pel boom turístic que està coneixent, és comprensible 

que les espècies locals vagin en regressió, ja que el medi natural va en regressió, mentre que la 

                                                 
1 Es tracta d’una larva destinada a ser obrera però que ha rebut una alimentació incompleta o inadequada, per 
la qual cosa és tan petita. De fet es tracta de larves que s’han vist forçades a desenvolupar-se molt ràpidament, 
sovint per necessitat de la reina, que ha segregat feromones que inhibeixen la gana, i per tant redueixen els 
recursos que se’ls destina. Acostumen a fer funcions que es restringeixen a la cura de la cria, i s’anomenen 
nurses. 
2 Es tracta d’una intercasta, que pot tenir l’aspecte d’una reina, o d’una obrera o d’una mescla d’ambdues. És 
el resultat d’un procés truncat, és a dir d’una larva destinada a ser reina, i per tant seguint un règim alimentari 
concret, que s’ha vist modificat per motius que poden variar, i que per tant a donat lloc a un ésser viu a cavall 
entre les dues castes, però que no pot aspirar a fer la funció de la casta reial. 
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formiga argentina pot adaptar-se a la urbanitat que li ofereix unes condicions que propicien el seu 

desenvolupament. 

L’Aphaenogaster senilis muda de niu en funció de l’estació hivernal i estival, però no 

destaca per les seves qualitats com a arquitecte, ja que no són molt bones excavadores, i 

necessiten formiguers profunds per l’hivern i formiguers més arran del sòl a l’estiu per a la 

regulació de temperatura. La Linepithema humile és molt millor constructora ja que al ser tan 

menuda pot remoure granets de sorra més petits, i originar complexes estructures subterrànies, cosa 

que permet, entre altres coses, albergar una major població. A més, la Linepithema humile destina 

pocs recursos en la construcció dels nius, mentre que l’Aphaenogaster en destina molts més, però es 

muda molt més fàcilment de niu en funció de les necessitats. Les èpoques de març i novembre, les 

colònies de formigues se separen en diferents nius per aprofitar millor els recursos, i durant 

l’hivern, s’uneixen de nou en nius comuns en l’anomenada migració hivernal. 

Com a avantatge respecte la hivernació de les Aphaenogaster senilis, les Linepithema 

humile mantenen una activitat constant durant l’hivern, i sovint segueixen recol·lectant 

recursos, i per tant esgotant els recursos disponible per a altres espècies. 

Si bé l’Aphaenogaster senilis pot habitar medis amb temperatures extremes, la 

Linepithema humile necessita temperatures més suaus per a un òptim rendiment, i aguanta 

molt malament temperatures baixes. A temperatures superiors a 46ºC, presenta tasses de 

mortalitat del 100%, però es manté molt activa en les temperatures que ronden aquests 46ºC, i això 

és possible gràcies a la humitat ambiental dels seus medis. 

Ambdues espècies però, tenen una diferència fonamental. Les formigues acostumen a 

defensar el seu territori en front d’espècies diferents1 així com defensar el seu territori davant 

d’altres nius de la seva mateixa espècie2. I així ocorre en el cas de l’Aphaenogaster senilis, però 

la tassa d’agressivitat intraespecífica de la Linepithema humile és molt baixa en el territori 

colonitzat per aquesta espècie, cosa que representa la principal diferència amb qualsevol altra 

espècie de formiga. Això s’explica perquè com que es tracta d’una espècie importada, és a dir que 

ha estat introduïda a Europa de forma accidental, totes les colònies d’Europa provenen d’un 

nombre limitat de reines, cosa que representa un empobriment genètic respecte a la diversitat 

genètica existent en el territori nadiu. El reconeixement entre obreres per saber si pertanyen o no 

a la mateixa colònia està codificat genèticament3, i per consegüent ser o no agressives entre sí 

també té una base genètica. D’aquesta manera, podem trobar colònies separades per milers de 

quilòmetres sense trobar-hi diferències genètiques apreciables. Per tant, la formiga argentina en el 

                                                 
1 Competència interespecífica 
2 Competència intraespecífica 
3 El reconeixement entre dues obreres es fa mitjançant el cops recíprocs amb les antenes, i olorar-se 
recíprocament. Les substàncies que produeixen l’olor, que es troben a la superfície de la formiga, estan 
codificades genèticament, així com la forma d’antenar-se (donar cops amb les antenes). Els cops de les 
antenes d’obreres que pertanyen a la mateixa colònia són idèntics, mentre que si les dues obreres són de 
colònies diferents, els cops d’antenes es van fent cada cop més ràpids fins a l’adopció d’actituds agressives. 
En la supercolònia de la formiga argentina, a Europa, formigues de nius separats per milers de quilòmetres i 
en condicions ambientals diferents s’antenen de la mateixa manera. 
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territori nadiu no és una espècie dominant ni numèricament ni ecològica, perquè allí sí que hi 

ha la diversitat genètica suficient per a l’existència d’agressivitat intraespecífica. En territoris 

envaïts sí que són dominants en els aspectes quantitatius i ecològics, i eliminen les espècies 

natives de la seva àrea d’influència, és per això que difícilment trobem nius de formigues 

autòctones prop de nius de Linepithema humile, i és per això que no hem trobat en un mateix 

territori nius d’Aphaenogaster senilis i de Linepithema humile. Malgrat això, la baixa diversitat 

genètica que causa una agressivitat intraespecífica nul·la a Europa, es veu reforçada per un procés 

de selecció natural d’eliminació dels gens per reconèixer estrangers. Molts científics també han 

proposat la teoria que els factors ambientals causin aquesta agressivitat, però aquesta teoria no té el 

suport de la major part de la comunitat. 

Tot plegat provoca que formiguers de la mateixa supercolònia – és a dir tots els formiguers 

deriven d’una colònia inicial, la colònia introduïda - puguin col·laborar entre sí en les activitats 

més rutinàries com és l’alimentació, afavorint la predominància de l’espècie en el territori 

colonitzat. Això també provoca un notable augment de la densitat d’aquesta espècie a arreu 

d’Europa, ja que no tan sols els nius aixopluguen una enorme població, sinó que també s’ha donat 

un important fenomen de reproducció dels nius, per la qual cosa aquesta espècie colonitza 

ecosistemes sencers. 

Si se sumen totes les avantatges de la Linepithema humile sobre espècies locals com 

l’Aphaenogaster senilis descrites anteriorment, es comprèn que la Linepithema humile estigui en 

posició de desplaçar espècies autòctones. Com que la Linepithema humile és una eficient 

competidora, explota tots els recursos que té al seu abast, i interfereix en la majoria d’espècies de 

formigues pel fet de tenir una dieta tan àmplia. 

Hi ha tres classes de formigues en funció de l’explotació de recursos alimentaris. Un tipus 

són les formigues oportunistes, que descobreixen recursos abans que les altres i els exploten fins 

que altres espècies les expulsen. És el cas de l’Aphaenogaster senilis, que descobreix els recursos i 

els transporta el més ràpidament cap al niu, per evitar que li puguin prendre. A les experiències de 

la dieta, se’ns brinda l’oportunitat d’observar com l’Aphaenogaster senilis és expulsada per la 

Crematogaster scutellaris quan aquesta descobreix l’àpat, cosa que reforça la idea que 

l’Aphaenogaster senilis és una formiga oportunista. Un altres tipus de formigues són les 

extirpadores, que monopolitzen els recursos expulsant a les altres. Finalment hi ha les 

insinuadores, que gràcies a les seves reduïdes dimensions poden recollir menjar en presència 

d’altres espècies. 

Com ja s’ha observat, la formiga argentina es mostra molt eficient en les facetes 

oportunista i extirpadora, ja que és ràpida descobrint recursos1. A més, un cop a descobert els 

recursos, mobilitza molts efectius, i s’apodera de qualsevol esquer. La seva organització social, 

poligínica i unicolonial fa que la densitat dels seus nius en zones determinades sigui molt elevada, 

                                                 
1 Recordem que el seu reclutament en massa permet efectuar respostes molt ràpides i massives i per 
consegüent eficaces 
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gràcies en bona part a la nul·la agressivitat intraespecífica, cosa que augmenta encara més el 

potencial de mobilització d’obreres. El fet que obreres puguin reclutar altres obreres de nius 

diferents, com es mostra a l’experiència del cuc en el jardí de Binibeca Vell, augmenta la 

capacitat d’explotació dels recursos i l’eficiència. Tot això supleix les carències de la 

Linepithema humile com a competidor individual. S’han fet estudis a Nord-Amèrica1, els resultats 

dels quals és que 7 de les 8 espècies natives analitzades abandonen l’esquer en presència de la 

Linepithema humile. 

Amb tot, aquesta espècie ha seguit el model de supercolònia per colonitzar Europa. Cal 

destacar la supercolònia anomenada Principal, que ocupa tota la zona mediterrània i atlàntica i que 

és el major sistema animal registrat, ja que distribueix milions de nius en una àrea d’alguns milers 

de quilòmetres quadrats amb una població constituïda per bilions d’obreres. La supercolònia 

Catalana s’estén tan sols per Catalunya i València i és independent de la Principal.  

COM A CONCLUSIÓ FONAMENTAL, LA LINEPITHEMA HUMILE ESTÀ MILLOR PREPARADA QUE 

L’APHAENOGASTER SENILIS EN LA MAJORIA D’ASPECTES QUE ENVOLTEN EL MÓN DE LES 

FORMIGUES, PERÒ EL SEU DOMINI ES VEU MOLT AFAVORIT PER L’ALTERACIÓ HUMANA DELS 

ECOSISTEMES QUE LI PROPORCIONEN CONDICIONS IDÒNIES COM SÓN L’ACCÉS A AIGUA, MOLTES 

FONTS D’ALIMENT (ÉS PER AIXÒ QUE APAREIX A MOLTES CUINES DE DOMICILIS PARTICULARS), I 

FINS I TOT MÈTODES DE DISPERSIÓ DE LA COLÒNIA PER VIES ARTIFICIALS. COM JA S’HA VIST, HI HA 

ENCARA MEDIS, ELS MÉS VERGES, EN ELS QUALS LA FORMIGA ARGENTINA NO HA POGUT 

DESPLAÇAR LES ESPÈCIES AUTÒCTONES, QUE MANTENEN ENCARA UN EQUILIBRI A L’ECOSISTEMA.  

LA FORMIGA ARGENTINA DESPLAÇA A LES ESPÈCIES LOCALS EN MEDIS ALTERATS PER 

L’HOME PERQUÈ LA PRÒPIA FORMIGA ARGENTINA ÉS MOLT COMPETITIVA EN 

CIRCUMSTÀNCIES DETERMINADES. NO CAL OBLIDAR PERÒ QUE UNA DE LES PRINCIPALS FORCES 

D’AQUESTA ESPÈCIE INVASORA ÉS UN CANVI EN EL COMPORTAMENT QUE NO S’OBSERVA EN EL 

TERRITORI NATIU DE LA LINEPITHEMA HUMILE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 La Linepithema humile és també una plaga a Nord-Amèrica, aquest estudi es va realitzar el 1999 i està 
publicat a la web: http://ciencies.udg.es/ciencies/depart/ccaa/gr-pecat/L.humile.htm 
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 5. 2. Incidència de la presència de Linepithema humile sobre Aphaenogaster senilis i 

altres espècies 

 

Els ecosistemes naturals són més fràgils com menor és la seva diversitat d’espècies. Les 

formigues, per les seves múltiples funcions en cada ecosistema, i per ser un grup d’invertebrats tan 

estès, juguen un rol importantíssim en cada ecosistema. La introducció d’una espècie que elimina la 

diversitat, planteja molts problemes a qualsevol ecosistema, ja que provoca canvis radicals en 

diferents àmbits. 

Com que es tracta d’una espècie omnívora que colonitza el sòl, és una competidora 

directa amb altres espècies de formigues, i redueix progressivament la presència d’aquestes. 

En el cas de l’Aphaenogaster senilis, una espècie oportunista, surt mol mal parada de l’aparició 

d’aquesta nova competidora, ja que com s’ha vist en el punt anterior, la Linepithema humile té més 

avantatges que inconvenients a l’hora de colonitzar territoris, especialment si estan influïts per 

l’ésser humà, ja que viu sovint associada a les activitats humanes i s’estén aprofitant mitjans 

artificials de transport a grans distàncies1. Els nius d’espècies natives van desapareixent 

paral·lelament amb l’avenç de la formiga argentina, i no es renoven perquè la Linepithema 

humile depreda reines fundadores durant els vols nupcials. No només la Linepithema humile 

competeix amb espècies natives de forma indirecta, explotant recursos compartits, sinó que 

també ho fa de forma directa, ja que a vegades la formiga argentina pot mostrar-se molt 

agressiva amb altres espècies autòctones. Aquesta agressivitat no és tant de cos a cos, ja que 

rarament la formiga argentina protagonitza batalles amb altres espècies, sinó que guanya en la 

guerra química. Per la mida de l’Aphaenogaster senilis i de la formiga argentina, podríem pensar 

que l’Aphaenogaster senilis és més forta i capaç d’encarar-se a aquesta espècie invasora. Però les 

Linepithema humile poden produir una substància que evita la lluita corporal, ja que és tòxica. Tal 

com ha passat amb l’Aphaenogaster i la Crematogaster, la formiga argentina aixecaria l’abdomen i 

secretaria la feromona, que faria recular l’Aphaenogaster. La sola diferència que hi hauria si enlloc 

de Crematogaster scutellaris es tractés de Linepithema humile és que enlloc d’un agulló que secreta 

una substància, la Linepithema no posseeix cap agulló i secreta la substància en forma d’esprai a 

l’ambient. Això fa que la substància es distribueixi millor i arribi a més superfície. És també la 

forma com les Linepithema humile secreten la feromona del reclutament, de manera que fa que 

aquest pugui ser tan massiu. A més, la formiga argentina també és una excel·lent competidora cara 

a altres formigues invasores, tot i que en aquests casos, els combats estan força més igualats que en 

el cas de la lluita contra espècies natives. 

La Linepithema humile també afecta a altres Artròpods - no formigues -. La seva densitat de 

població, la seva eficiència per detectar i apoderar-se dels recursos, i la seva àmplia dieta, fan 

que la presència de formiga argentina invasora en un ecosistema afecta als Artròpods 

                                                 
1 Cosa que afavoreix la homogeneïtat genètica de les colònies introduïdes en ecosistemes per vies artificials. 
Sembla ser que la Linepithema humile va arribar a Europa a dintre del suro transportat per vaixells de Sud-
Amèrica cap a Portugal. 
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reduint-los en nombre. Són poques les espècies d’Artròpods que es vegin afavorits per 

l’unicolonialisme de la Linepithema humile. 

La Linepithema humile afecta a molts vertebrats en els seus hàbitats naturals sobretot de 

forma indirecta, ja que fins i tot també afecta a les seves fonts d’aliments. Els éssers vius que 

depenien de les espècies natives també es veuen afectats per la progressiva desapariciód’aquestes. 

LA LINEPITHEMA HUMILE, EN CONCLUSIÓ, TRIOMFA EN GRAN PART GRÀCIES A 

L’ALTERACIÓ DE L’HOME DELS ECOSISTEMES NATURALS, LA QUAL COSA LI PROPICIA BONES 

CONDICIONS PEL DESENVOLUPAMENT; PERÒ TAMBÉ TRIOMFA MALGRAT L’HOME, JA QUE 

AFECTA A ACTIVITATS ECONÒMIQUES HUMANES COM ELS CULTIUS, ON AFAVOREIXEN LA 

PRESÈNCIA DE PLAGUES COM ELS PUGONS. A MÉS, TAMBÉ PODEN ALIMENTAR-SE DE LES 

PLANTACIONS HUMANES AFECTANT DIRECTAMENT A LA PRODUCCIÓ. 

ELS ECOSISTEMES LLIURES DE LA FORMIGA ARGENTINA, RESPONEN A UN MODEL 

D’ESTRUCTURACIÓ MOLT COMPLEX BASAT EN LA COMPETÈNCIA. LA FORMIGA ARGENTINA 

ELIMINA LA DIVERSITAT D’ESPÈCIES DE FORMIGUES, QUE COM S’HA VIST AL PRINCIPI DEL 

TREBALL SÓN VITALS PELS ECOSISTEMES, I PROVOCA UNA REORGANITZACIÓ DELS MATEIXOS. 

NO NOMÉS AFECTA A ESPÈCIES NATIVES, SINÓ QUE AFECTA PROFUNDAMENT A TOTS ELS 

NIVELLS DEL MECANISME D’UN ECOSISTEMA, EMPOBRINT-LO I CANVIANT LES RELACIONS 

ENTRE ESPÈCIES DE L’HÀBITAT. SOVINT, LA FORMIGA ARGENTINA ÉS MOLT MENYS EFICIENT QUE 

LES ESPÈCIES NATIVES EN L’EXECUCIÓ DE CERTES TASQUES ESSENCIALS PER L’ECOSISTEMA COM 

LA DISPERSIÓ DE D’ESPÈCIES DE PLANTES MITJANÇANT EL TRANSPORT DE LLAVORS QUE LA 

FORMIGA ARGENTINA ACOSTUMA A FER MÉS LENT DEL COM FARIEN LES ESPÈCIES NATIVES, COSA 

QUE ACCENTUA ENCARA MÉS LA SEVA INCIDÈNCIA AL MEDI. 

Finalment, les característiques de la formiga argentina, i la seva gran capacitat d’adaptació en 

medis urbans, fan que s’estableixi com la principal plaga a domicilis particulars i edificis 

públics, com els hospitals, on és un potencial vector d’infeccions patògenes. 

L’organització de supercolònies sense agressivitat intraespecífica planteja molts problemes a 

la disciplina de la biologia que estudia els comportaments socials. Alguns científics creuen que és 

un sistema que més tard que d’hora es col·lapsarà perquè les diferències genètiques seran 

cada cop més flagrants. Però manquen exemples d’aquest tipus d’organització unicolonial per 

donar suport a aquesta teoria. Malgrat això, el col·lapse del sistema roman com una possibilitat 

viable. En tot cas però, el sistema està resultant beneficiós per als interessos de l’espècie 

Linepithema humile que està coneixent un creixement mai vist en cap altra espècie, cosa que fa 

dubtar a altres científics que es pugui produir aquest col·lapse.  
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6. APÈNDIX 
 

 

F) Tipus de reclutament: amb líder o sense? 
 

 Durant el treball, no s’ha pogut determinar si el reclutament de l’Aphaenogaster senilis és 

amb líder o sense, cosa que representa una gran mancança a l’hora de la comparació de cada 

característica de les dues espècies. Amb la intenció d’eixamplar i completar el treball en aquest 

aspecte, s’ha afegit a posteriori aquest apèndix.   

 

i. MATERIAL I MÈTODES 

 

 Per tal de determinar si el reclutament de l’Aphaenogaster senilis requereix un líder o en 

prescindeix, simplement cal provocar un reclutament emprant un esquer fixat al sòl perquè quan la 

recol·lectora el detecti no el pugui arrancar i vagi a buscar l’ajut de les seves companyes. Un cop 

s’ha realitzat el reclutament i un cop el grup reclutat ha sortit del niu, cal llevar la formiga que 

encapçala el grup amb unes pinces i observar com es comporta la resta del grup. 

 Si el grup arriba a l’esquer, el reclutament és sense líder, però si no arriba, el reclutament és 

amb líder. En el procés de treure la formiga inicial cal anar amb compte de no espantar les altres, ja 

que si se les espantés tocant-les amb una eina com les pinces, s’alterarien i canviarien 

completament el seu comportament.  

 Com esquer utilitzarem larves de Tenebrio molitor, ja que són una font enorme de proteïnes 

i els és més difícil escapar-se que en estadis larvaris posteriors. 
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OBSERVACIONS SOBRE  EL TIPUS DE RECLUTAMENT I CONCLUSIONS 

 

 ii. Primera observació : Campus de la UAB, Bellaterra, Catalunya 04/04/08 

 

 La pràctica es farà amb les Aphaenogaster senilis, al campus de la UAB, en un terreny sec i 

àrid, semblant al de S’Algendaret a Menorca.  

 

Descripció experimental: 

 

Per tal de provocar el reclutament, utilitzarem una larva de Tenebrio molitor que clavarem al 

terra amb una agulla prop d’una obrera recol·lectora. 

L’esquer està a menys d’un metre del niu. En la Fig. 70, 

s’observa com la formiga recol·lectora, un cop ja ha 

identificat l’esquer palpant-lo amb les antenes, empra la 

seva mandíbula per tractar d’endur-se’l ella sola cap el 

niu. 

Quan la recol·lectora s’ha cansat d’estirar 

inútilment, se’n torna cap al niu a reclutar un escamot 

que li faciliti la tasca. Uns segons més tard que la 

reclutadora hagi entrat al niu, es produeix un estat 

d’excitació general que indica l’entusiasme que ha generat l’aliment. 

 Llavors és quan es defineix clarament el grup reclutat. Són cinc obreres que es dirigeixen cap 

a la situació del niu (Fig. 71). 
  

 
Malgrat això, el grup reclutat continua avançant amb decisió cap a l’esquer. En pocs segons, 

el grup, format només per 3 obreres, ja que de les cinc inicials, la primera l’hem treta amb unes 

pinces i la darrera no ha arribat perquè o bé s’ha perdut o bé ha trobat alguna altra ocupació. 

 

 

2ª 

1ª 

3ª 
4ª 

5ª Niu 

Esquer 

Fig. 70 Recol·lectora després d’haver trobat 

l’esquer i intentant endur-se’l. 

Fig. 71 Es defineix el grup reclutat a la 

sortida del niu 

Un cop el grup reclutat s’ha dispersat 

una mica, s’han distanciat una mica les 

unes de les altres, cap a la meitat del 

trajecte fins l’esquer, amb l’ajut de les 

pinces, traiem la primera obrera. 
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Conclusions: 

 

L’experiment ens ha servit per determinar que no hi ha líder en el reclutament de 

l’Aphaenogaster senilis, i per tant, hi ha d’haver forçosament dipòsit de feromona de pista per 

part de la reclutadora. En la Fig.72 i Fig.73 mostren clarament que el reclutament ha estat exitós i 

l’escamot ha aconseguit l’aliment. 
  

      
 

 

Tot i així, els resultats d’aquest experiment són poc convincents, ja que té certs punts dèbils 

que fan que la dificultat del reclutament fos baixa. En primer lloc l’esquer estava situat a un metre 

molt escàs del formiguer, i és possible que l’escamot, quan s’ha vist sense la líder, hagi detectat la 

situació de l’esquer per la pròpia olor que desprèn l’esquer. A més, el territori és molt pla i amb 

molt pocs obstacles, i juntament amb la bona climatologia, fan que es tracti d’un reclutament 

relativament fàcil de resoldre. Per aquests motius es va realitzar una nova observació variant tots 

aquests paràmetres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 72 El grup reclutat no extraviat en un 

moment del transport fins el niu. 
Fig. 73 L’esquer entra al niu custodiat per l’escamot



 - 72 -

iii. Segona observació : Parc de l’Oreneta, Barcelona, Catalunya 19/04/08 

 

 La pràctica es farà de nou amb les Aphaenogaster senilis, però aquest cop al Parc de 

l’Oreneta, en un indret força diferent del campus de la UAB, ja que serà un terreny que farà pendent 

i amb molts més obstacles (més herbetes, plantetes, branquillons...).  

 

Descripció experimental: 

 

En primer lloc hem identificat una obrera recol·lectora que està a un metre i mig del niu, i per 

tant, a més distància de l’observació anterior. Clavem una 

larva de Tenebrio molitor (el cuc de la farina) prop seu, i ella 

el detecta palpant-lo amb les antenes i s’està una bona estona 

estirant per endur-se’l ella sola cap al niu (Fig. 74).  

Un cop s’ha convençut que necessita l’ajut d’altres 

obreres, la recol·lectora esdevé reclutadora quan aquesta es 

dirigeix cap al niu a reclutar-les. 

En el camí, s’observa clarament  (Fig.75) l’increment 

del nombre d’obstacles, cosa que fa augmenta notablement tots 

els processos perquè impedeix que es pugui realitzar un trajecte recte i planer.  

A més, encara que a la Fig.75 no s’apreciï 

clarament, es nota que quan la reclutadora es dirigeix cap 

al niu per tal de reclutar, manté l’abdomen constantment 

plegat, apuntant cap el terra. Arrufar l’abdomen contra el 

terra és una actitud que ni el grup reclutat, ni les 

recol·lectores fan mai, reforça la idea que hi ha dipòsit de 

feromona, però la pràctica dirà si aquesta substància serà 

suficient o no per suplir la líder del grup. 

La líder del grup, sí aquesta existeix, ha de ser la 

reclutadora inicial que és qui es coneix el trajecte i qui 

és capaç de guiar el grup reclutat.  

Quan la reclutadora entra al niu, es produeix un 

estat d’excitació general, tal i com havia passat al 

campus de la UAB, és a dir, un moment en què a la 

boca del niu s’observa més moviment de l’habitual, 

que ha incrementat des del moment que la reclutadora 

ha entrat al niu. A continuació, un grup format per tres 

formigues surten del niu, una rere l’altra, en direcció 

cap a l’esquer: es tracta del grup reclutat (Fig. 76). 

Fig. 74 La recol·lectora ha detectat 

l’esquer i intenta endur-se’l. 

Fig. 75 La recol·lectora es dirigeix cap el niu 

en un territori  ple d’obstacles per reclutar. 

Fig. 76 El grup reclutat avança al damunt d’una 

pellofa seca i consta de 3 obreres 
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 Més endavant, quan s’han distanciat més 

entre cada una de les formigues del grup 

reclutat, amb l’ajut d’unes pinces, agafem la 

formiga inicial i l’apartem. D’aquesta manera, el 

grup reclutat consta tan sols de dues formigues 

(Fig. 77). 

  El grup de 2 obreres segueix durant uns 

pocs segons el trajecte fins on havia arribat la 

formiga inicial. Però de seguida s’aturen, 

torbades, sense saber ben bé cap a on han 

d’avançar. Cada una de les dues formigues 

avança cap a direccions diferents i cap d’elles condueix cap el niu (Fig. 78). L’esquer roman intacte 

i cap de les formigues hi aconsegueix arribar, ja que s’aturen quan encara els queda un bon tram. 

 
 

 

Conclusions: 

 

L’experiment, que ha acabat amb una fracàs del reclutament, ens ha servit per demostrar que 

el reclutament de l’Aphaenogaster senilis és un reclutament amb líder. L’experiència anterior no 

ha estat del tot un fracàs, ja que ens ha ajudat a precisar que a part de la líder, també hi ha dispòsit 

de feromones de pista. 

Els paràmetres que hem fet variar en aquest reclutament han sigut de caire 

circumstancial: més distància entre l’esquer i el niu, i un sòl amb una fisonomia més irregular i 

2ª 
3ª 

ESQUER 

Fig. 77 Després de treure la formiga que encapçala el 

grup, només són 2 les formigues que constitueixen 

l’escamot reclutat 

 Fig. 78 Les dues formigues del grup reclutat restant es mostren completament desorientades després la 

desaparició  de la formiga inicial, i són incapaces d’arribar fins l’esquer. 
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amb pendent. D’aquesta manera es pot esbrinar que el dipòsit de feromones d’aquesta espècie és 

tan sols útil quan les condicions són molt favorables (territori planer, proximitat de la presa, manca 

de vent que dispersi les feromones de pista...), ja que tan bon punt com s’incrementa la dificultat del 

reclutament, l’èxit d’aquest passa a dependre automàticament de la reclutadora inicial1, que en 

ser qui coneix realment el camí, pot liderar l’escamot reclutat. 

Aquesta característica del reclutament ens porta irrevocablement a la conclusió que el 

reclutament d’aquesta espècie és poc eficient, ja que té una feblesa pel fet de dependre d’una sola 

formiga, tant en el moment de reclutar com a l’hora d’anar a cercar la presa. Depèn d’una sola 

formiga a l’hora de reclutar perquè, com que el grup reclutat és un grup tancat2, implica que hi ha 

una conducta d’invitació prèvia, que s’ha de donar a dintre del niu perquè a l’exterior no s’ha 

observat, i que fa que les formigues que no han estat incitades per la reclutadora, no puguin integrar 

l’escamot de reclutament. El reclutament depèn d’una sola formiga a l’hora d’anar a cercar 

l’esquer, perquè, tal i com s’observa en aquesta experiència, si la formiga inical falla, sigui pel 

motiu que sigui, les altres seran incapaces d’acomplir el seu propòsit, tret, és clar, que les 

condicions siguin molt favorables com és el cas del reclutament al campus de la UAB. 

Per tant, aquestes dues darreres experiències ajuden a completar tot l’estudia anterior dels dos 

perfils de les dues espècies ja que reforcen la idea que el reclutament de l’Aphaenogaster senilis és 

molt menys eficient que el de la Linepithema humile, ja que, deixant de banda les característiques 

citades duran tel treball (com el nombre de formigues que mobilitza), és dependent s’una sola 

formiga. Dependència implica feblesa a la natura, que afavorirà els animals amb una conducta 

més autònoma i més capacitada per fer front a les adversitats del medi que no pas aquelles, com 

l’Aphaenogaster senilis, tan lligades a l’èxit d’una única formiga que fa de pedra angular del 

reclutament. La Linepithema humile, en canvi, un cop la formiga que ha trobat l’esquer i ha llençat 

les feromones, la mort d’un individu con condiciona per res l’èxit del reclutament, ja que tindrà 

desenes de companyes que la substituiran. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 El fet que la reclutadora inicial sigui la líder de l’escamot és una suposició. En les experiències això no s’ha 
pogut determinar, però sembla ser la hipòtesis més lògica, ja que és la única de tot el niu que té capacitat per 
saber la situació de l’esquer, ja que és ella qui l’ha trobat. Si això no fos així, i qualsevol altra formiga pogués 
guiar-se únicament per la feromona de pista dipositada per la formiga inicial, implicaria que el reclutament no 
necessita líder, ja que qualsevol formiga podria guiar-se tan sols per la substància química secretada per la 
reclutadora. 
2 El grup reclutat serà més o menys nombrós en funció de la quantitat i qualitat de l’aliment. En les 
experiències de Menorca, el grup reclutat era molt més nombrós ja que l’esquer era un cuc que com a mínim 
quadruplicava la mida de la larva de Tenebrio. 
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