
Títol del treball: La formiga Mariona: Estudi d’una colònia

Concurs de treballs de Recerca-Blanes 2019

Autor/a: Oriol Albertí Serra Tutor/a: Mercè Torroella 

Agraïments:  Mercè Torroella, Pilar Bota, 
Jordi Serra, Arnau Albertí i Joan Aluja

La passió pels animals esdevé el detonant per portar a terme un estudi de la vida de les formigues.
Sovint la casualitat és la mare de la causalitat, així trobar una formiga reina deambulant pel jardí de casa i tenir la suficient
habilitat per identificar-la i caçar-la em va obligar a no desestimar la possibilitat de començar la creació d'un hàbitat que
reproduís una colònia de formigues i el consegüent estudi d'aquesta.
Aquest treball de recerca es basa en l'estudi i l'observació de la vida de les formigues: el naixement, el creixement, les
jerarquies i les seves relacions socials. En definitiva, l'estudi social i de supervivència d'una societat animal.

 Síntesis

..

 Conclusió
Com a conclusió final, puc extreure que la formiga és un animal que està molt ben adaptat per a qualsevol mena de situació o entorn,
tal com he pogut observar. Utilitzen la gran capacitat de comunicació de la colònia per superar les dificultats que aquesta es troba, i
treballen conjuntament per aconseguir la subsistència de l'espècie. A més, tot això és afavorit pel seu sorprenent sistema de
reproducció, que els hi permet arribar a construir societats de milers d'individus, i fins i tot, en alguns casos poden ajuntar més d'una
societat per augmentar així les possibilitats de supervivència.
Gràcies a tots aquests factors i a què s'han adaptat bé a l'hàbitat, el nombre de formigues ha augmentat considerablement.

Després d’haver passat una
setmana en el tub d’assaig, la
Mariona va pondre la seva
primera posta d’ous.
D’aquests ous en naixeran les
obreres que s’encarregaran del
manteniment de la colònia
d'ara endavant.

Exactament 37 dies després
de la posta dels ous, van
començar a sortir les primeres
obreres.
Des d'aquest moment, la
Mariona ja no estarà mai més
sola.

Utilitzant la fotosensibilitat de
les formigues les vaig canviar
a un nou formiguer.
Tot seguit els hi vaig donar
aigua i mel com a font
d’energia i hidratació.
Així, augmentaria el nombre de
formigues.

En un període de 4 mesos la
colònia ha passat de tenir 15
membres a més d’un
centenar.
Aquest ritme de creixement
és atribuït a què la colònia es
troba en unes molt bones
condicions

Per fer el terrari vaig recollir plantes, fusta,
sorra i pedres d'allà on veia que hi havia
formiguers a prop, després ho vaig agrupar tot
formant així el seu disseny.

El formiguer el vaig imprimir amb una
impressora 3D, ja que d’aquesta manera
cobriria totes les necessitats que tenien les
meves formigues a la perfecció i de manera
econòmica.

Un cop vaig tenir les dues parts del formiguer
acabades, només faltava unir-les, això ho vaig
fer mitjançant un tub de plàstic que anava del
terrari al formiguer.

Finalment les formigues s’hi van instal·lar. En el
terrari és on els proporciono l’aliment, i aquest
se l’emportaven cap al formiguer, que és on
viuen.


