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ELS ARTROPODES: CARACTERISTIQUES BASIQUES • CJ:) ¡\AA!) ?'1.·"- d..zk; J!.a JQ~(< L(¡' ~·· 
Els Artropodes són eumetazous bilaterals, amb ous de segmentació 
en espiral, celomats esquizocelics, protostoms i hiponeures. Ademés 
d'aquests caracters basics, en presenten uns altres que en conjunt 
s'anomenen caracteristiques d'artropodització: 

~~- Tenen una cuticula quitinosa, gairebé sempre esclerotitzada, 
que forma un exoesquelet. 

·1 - Segrnentació: el seu cos esta format per segrnents o metamers que 
es distribueixen seriadament al llarg de 1 'eix cefalo-caudal. u. 

1- Tagrnatització:els segrnents s'agrupen i formen regions o tagrnes 
especialitzats en una o diverses funcions. 

·;J¡- Apendixs articulats: d 'entre els elements metamerics destaquen 
els apendixs, els quals estan constituYts per una serie d'uni
tats o artells articulats entre si. ·" e•vd( 1 (•i>·cr ,., i 

5 - Les ca vi tats celomiques es redueixen en el procés d' organogenesi 
fins a desapereixer llevat d'alguns segrnents on constitueixen 
els organs celomics o segrnentaris de funció excretora. 

~-A partir del mesoderma es diferencia la musculatura, estriada 
i formant feixos independents, 1 'aparell circulatori i les 
gonades. 

AFINITATS DELS ARTROPODES AMB ALTRES GRUPS ANIMALS. 

Els Artropodes comparteixen una serie de caracters amb els AneJ;lids 
per la qual cosa es consideren proxims a ells. Les principals 
similituds i diferencies entre ambdós grups són les següents: 

Els dos .. grups són protostoms, hiponeures, ten en simetria 
bilateral i estan segrnentats. 

- En el seu desenvolupament embrionari apareixen compartiments 
celomics parells, encara que en els Artropodes desapareixen a 
la majoria de segemnts durant l'organogenesi. 

- Tenen estructures locomotores repetides seriadament al llarg 
del cos. 

- El seu cor és dorsal, encara que el sistema circulatori en els 
Artropodes és obert i en els Anel'lids tancat. 

- El sistema esqueletic als Anel'lids és hidrostatic degut a que 
tenen el celoma ben desonvolupat, mentres que els Artropodes 
tenen un exoesquelet esclerotitzat, el celoma molt reduYt i la 
cavitat del cos és hemocelica. 

- Els Anel'lids tenen un creixement continu, sense mudes. 
- Els Ane:Hids no presenten tagrnatització i per tant la seva 

segrnentació és homonoma. 
- Els apendixs dels Anel'lids no estan articulats. 
- La musculatura dels Anel'lids és de tipus llis, el seu cor no 

presenta ostiols i tenen epiteli ciliat. 
- Les gonades en els Anel·lids s' originen a partir de 1 'epi teli 

peritoneal i en els Artropodes es forma a partir de vesicules 
celomiques. { 
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LA METAMERITZACIÓ. 

en pes és més o menys, ,continu, amb 
de la postecdisi. 11~ .~ t, 
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Una de les caracteristiques que defineixen els Artropodes és tenir 
el cos segmentat, és a dir, format per una successió de segments 
o metamers. La metamerització és una organització estructural que 
ha tingut un gran exit biologic ja que la presenten els dos grups 
que l'han tingut d'una manera més destacada: els Artropodes i els 
Vertebrats. 

Tal coro passa als Anel:lids, al cos dels Artropodes s'hi pot 
distingir en principi tres zones, de les quals només la del mig, 
anomenada soma, és metamerica. Les altres dues zones es denominen 
acron, 1' anterior, i telson la posterior i són homologues, 
respectivament, del prostomi i del pigidi dels Anel:lids Poliquets; 
no tenen ganglis nerviosos, ni apendixs, ni sacs celomics durant 
el desenvolupament embrionari i si tenen mesoderma és d' inmigració 
a partir del soma. 

/ y ( /•/.''"''·'''' 
Els metamers del soma tenen una estructura basica constant i s'hi 
poden distingir regions topografiques segons llur posició respecte 
de la inserció dels apendixs o respecte del substracte en la 
posició espaial normal de l'artropode. D'aquesta forma hi ha una 
regió dorsal anomenada terga que es localitza entre els apendixs 
i per sobre; una regió ventral, l'esterna, situada entre els 
apendixs i per sota; dues regions laterals que comprenen la base 
dels apendixs, simetriques entre sí, que es diuen pleures. 

Per tal d'evitar la rigidesa que resultaria d'una esclerotització 
cuticular segmentaria total, entre cada una d'aquestes regions, 
tipicament esclerotitzades, hi ha zones membranoses o bé linies 
de sutura tergopleurals i esternopleurals. Les zones esclerotitza
des s'anomenen esclerites i les no esclerotitzades membranes.( 
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Aquestes quatre regions topografiques poden estar uniformement 
esclerotitzades o bé que cadascuna d'elles estigui recoberta per 
varies esclerites separades entre si per membranes o sutures; 
aquestes petites esclerites es denominen tergites, esternites i 
pleurites, segons la regi6 on pertanyen. 

L' estructura interna dels metamers també res pon a un model general. 
En les fases embrionaries cada metamer presenta esbossos me
sodermics de dues ca vi tats celomatiques, de les quals en els 
individus adults només en queden les restes. Ventralment cada 
metamer esta travessat per la doble cadena nerviosa i s 'hi 
diferencia un parell de ganglis, els neuromers, dels quals neixen 
nervis que van als diferents organs i estructures metameriques. 
En posici6 central hi ha el tub digestiu i per damunt d'aquest 
el vas dorsal o cor, que diferencia un parell d'orificis (els 
ostiols) a cada metamer. Cada metamer té una musculatura propia 
formada, en principi, per quatre feixos longitudinals de fibres 
estriades, dos de dorsals idos de ventrals i per músculs dorsiven
trals disposats simetricament. 
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La tagmatització 
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Els artropodes ten en una marcada tendEmcia a la tagmati tza~i~, pel 
procés de tagmosi. Normalment hi ha sempre un tagma c_efal~c, on 
comen9 a el processament de l'aliment i on s'acumulen els organs dels 
sentits. Pero darrera del cap, el nombre de tagmas i el nombre de 
segments implicat en la formació de cadascún d'ells varia en els 
diferents grups d'artropodes. Els tagmes postcefalics s'encarreguen 
normalment de la locomociól de 1' animal i d' allotjar la major part 

de la massa visceral. 

Donat que la composició tagmatica dels artropode és precisament un 
dels criteris de classificació, ho veurem al presentar la diversitat 

del grup. 
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ELS APENDIXS. 

Els apendixs dels Artropodes ión prom~nencies externes del cos 
situades a les zones pleurals. Són formacions metameriques; en 
principi n'hi ha un parell per segment pero poden faltar en algun 
o alguns segments, fins i tot a un tagma sencer, i excepcionalment 
poden prsentar-se multiplicats, és a dir més d'un parell per 
segment. 

Per considerar a un apendix com a tal cal que hi hagi musculatura 
intrinseca, és a dir músculs que insereixin els seus dos extrems 
en l'apendix, ademés de musculatura extrinseca, que per un extrem 
s'insereix fora de l'apendix i és corporal, no apendicular. 

Els apendixs dels Artropodes s'originen a partir d'evaginacions 
de la paret del cos, en les quals penetren diversos elements: 
expansions mesodermiques, que després degeneren; músculs derivats 
de la musculatura corporal, pero independitzats d'ella; nervis, 
originats a partir dels ganglis segmentaris corresponents. 



Externarnent estan recoberts per cutícula, arnb un grau d'esclerotit
zació que varia segons els grups i les funcions de l'apendix. A 
tots els apendixs arnb esclerotització hi ha rnernbranes articulars 
ben definides que perrneten distingir artells; els artells són peces 
o parts de l'apendix que s'articulen entre ells i amb la paret 
del cos. Es poden anornenar podomers si al seu interior hi ha 
insercions proxirnals i distals (o nornés d'una d'elles si és un 
podorner extrern) de rnúsculs intrínsecs. És relativarnent freqüent 
que els podorners es fragrnentin, originant artells sense musculatura 
intrínseca o recorreguts per ella pero sense que s'hi insereixi 
(tars d'Insectes per exernple). Tarnbé es poden produir fusions de 
podorners arnb les coseqüents reorganitzacions rnusculars. 
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TIPUS MORFOLOGICS D'APENDIXS. 

La morfología dels apendixs dels Artropodes és rnolt variada pero 
es poden establir dos tipus basics: els unirramis i els birrarnis. 

Si un apendix té tots els seus artells organi tzats al vol tant d 'un 
sol eix, o un eix no rarnificat, l'apemdix és monorrarni i si aquesta 
és la SVa disposició primaria és unirrarni. Els apendixs dels 
Insectes i dels Miriapodes són rnonorrarnis i adernés es consideren 
unirrarnis, mentres que els apendixs marxadors del pereion dels 
Crustacis Decapodes són monorrarnis (caracter anatornic) pero no 
són unirrarnis (caracter rnorfologic) corn ho dernostra el fet que 
els apendixs nadadors del pleon del rnateix animal són birramis 
i també com ho són els del pereion d'altres Crustacis Malacostra
cis. 

La part proximal dels apendixs unirramis (en relitat el primer 
artell) constitueix el protopodi (o coxopodi) i la resta d'artells 
configuren el telopodi. 

Els apendixs que tenen els artells organitzats al voltant de dos 
eixos, o d'un eix ramificat, són birramis tant morfologicarnent 
com anatomica ja que aquesta ramificació es pot considerar 
primaria. Excepcionalment hi ha apendixs unirramis bifurcats pero 
e~J>oden identificar perfectament com unirramis i es denominen 
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Els apemdixs birramis tenen una part proximal anomenada protopodi 
(o simpodi), que pot estar formada per un a tres podomers, i dues 
parts distals, una amb podomers ben consti tuYts, interna respecte 
de l'altra, que es diu endopodi i l'altra amb podomers mal 
caracteritzats, subdividits i petits, de posició externa, anomenada 
exopodi. La desparició d'una de les branques, normalment l'exopodi, 
origina un apendix monorrami. 

Tots els artells del protopodi, tant dels apendixs birramis com 
dels unirramis, i els proximals de 1' endopodi dels Crustacis 
primitius poden originar protuberancies membranoses o esclerotitza
des que s'anomenen exites o endites, segons que es situYn a la 
part externa o interna de l'apendix. Cal esmentar l'epipodi dels 
crustacis que, és una llarga exita del segon artell del protopodi. 

1"\ü-< tp~(¡a - ~\_~;vello_() /.J¿~~~JJc~O 
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Articulacions apendiculars 

Les articulacions de l'apendix amb el cos, i dels artells entre si 
poden ser de basicament de dos tipus: 

- Membranosa 
- Condilar 

A l' articulació membranosa, la vora dels artells és més o menys 
sencera i hi ha un anell membranós continu tot al seu voltant. És el 
tipus d'articulació més primitiva, pero poc efica9 precisament 
perque és tan toba. 

A les articulacions condilars es diferencien regions prominents 
rígides que fan contacte amb zones especifiques d'encaix de l'artell 
contigu. Varia el nombre de condils i la forma de disposar-se. 
L'articulació és accionada per dos músculs antagonics, o bé per un 
únic múscul; en aquest segon cas el retorn a la posició inicial 
s'aconsegueix per elasticitat de la membrana articular i per pressió 
interna de l'hemolimfa. 



aquest múscul és flexor i el moviment antagonic s'aconsegueix 
per acci6 de la membrana articular que és elastica i/o per 
injecci6 d'hemolinfa. 
Articulacions bidesmatiques que tenen dos músculs que són 
antagonistes. 

ESPECIALITZACIONS APENDICULARS. 

Els apendixs s6n basicament locomotors, en principi marxadors o 
nadadors i per modificacions secundaries presenten una gran 
quantitat d'especialitzacions, algunes de les quals coincideixen 
al mateix apendix. 

Apendixs marxadors. S6n els més ben representats en els Artropodes. 
En el caminar o correr el moviment de cada apendix depen de la 
seva propia musculatura i la del cos, pero el moviment regular 
i ordenat de tot el conjunt dels apendixs depen de mecanismes de 
coordinaci6 entre els metamers. Aquesta coordinaci6 és especialment 
important en els grups que tenen un elevat nombre de potes, com 
ara els miriapodes; el desplac;:ament que efectuen, anomenat 
metacronic, és caracteristic perque aparentment les potes fan un 
moviment semblan a una ona que recorre el cos del darrera cap 
endavant degut a que cada pota es mou una desfasada respecte de 
les seves ve'ines i el valor d'aquest desfasament és el que 
determina la velocitat de desplac;:ament. 

Els Miriapodes i els crustacis es comporten com a ungulats ja que 
quan es desplacen damunt el substrat només hi recolzen l'extrem 
apical de 1' apendix. Els Insectes i els Aracnids hi posen el darrer 
artell de l'apendix (tarsomers) i per aixo es poden tenir com a 
plantigrads o digitigrads. 

Alguns Insectes (Heteropters, Coxlembols, Dipters) caminen per 
la superficie de l'aigua gracies a la presencia de pels hidrofugs 
al darrer artell de les potes. 

Apendixs nedadors. S6n caracteristics dels Crustacis i normalment 
s6n amples i laminats. Alguns grups utilitzen practicament tots 
els apendixs del cos per nedar i el seu moviment és metacronic; 
d'altres només n'utilitzen alguns i s'ajuden mitjanc;:ant la furca 
caudal o amb moviments bruscs de :l'extrem posterior del cos. Alguns 
crustacis realitzen un moviment isocronic (simultani) d'alguns 
apendixs per desplac;:ar-se dins de 1' aigua (Cladocers, que utili tzen 
les antenes i Copepodes, que fan servir alguns pereiopodis). 

Alguns Insectes (Heteropters, Coleopters) s6n aquatics en estat 
adult i neden activament utilitzant el darrer parell de potes, 
on porten determinades estructures especialitzades. 

Apendixs minadors i excavadors. Generalment s6n apendixs locomotors 
especialitzats i, en alguns casos, apendixs bucals modificats. 
Els utilitzen per excavar galeries, tubs, nius, etc; els Insectes 
xilofags fan servir les peces bucals per a triturar la fusta de 
la qual s'alimenten i al mateix temps van perforant galeries. 

Apendixs saltadors. Generalment s'utilitzen coma complement dels 
apendixs caminadors. Aquests apendixs corresponen al darrer parell 
de potes (Ortopters, Sifonapters) o a apendixs abdominals especia-



litzats (Coxlembols). Aquest moviment és brusc i isocronic. 

Apendixs bucals: gnatoapendixs. Hi ha diferents apendixs bucals 
que participen a la captura i preparaci6 de 1' aliment: mandibules, 
maxixles, llavi, maxixlipedes. Els gnatoapendixs s6n els que de 
forma immediata preparen 1' aliment per la seva ingesti6. La 
constituci6 i forma d'actuar d'aquests apendixs esta en relaci6 
amb la manera peculiar en que arriba el menjar a la ca vi tat bucal. 

En els Trilobits, Quelicerats aquatics i Crustacis primitius 
l'aliment és recollit pels apendixs de segments postbucals i es 
portat cap endavant mitjan9ant mecanismes mecanics o hidraulics 
fins que topa amb el labre (estructura cefalica que limita la boca 
per devant i per sota); aleshores l'aliment és preparat per 
l'ingesti6 mitjan9ant les endites de les coxes de les mandibules 
dels Crustacis o de varis dels parells prosomics dels Quelicerats 
(Limúlids) i Trilobits. Aquests apendixs normalment tenen endopodi 
i exopodi o només endopodi i molt rarament els perden tots dos. 
A aquest tipus de preparaci6 de l'aliment i a aquest tipus 
d'gnatoapendixs s'els anomena gnatobasics ja que la masticaci6 
es realitza amb la zona basal de l'apendix. 

En els Miriapodes i Insectes l'aliment és recollit directament 
del substrat mitjan9ant les mandibules o per algun apendix 
posterior no gaire allunyat. En qualsevol cas és recollit entre 
els apexs dels dos apendixs del parell i és tractat per l'apex 
de les mandibules, les quals no estarien segmentades o s'haurien 
fusionat els seus artells. A aquest tipus de preparaci6 de 
l'aliment i a aquesta mena d'gnatoapendixs (sempre mandibules) 
s'els denomina telognatics ja que la masticaci6 es realitza amb 
l'extrem distal. 

Altres tipus d'apendixs. Hi ha encara moltes altres especialitza
cions apendiculars. Cal esmentar els apendixs tactils (antenes), 
prensors, relacionats amb la reproducci6 (copula, transferencia 
d'esperma, posta), respiratoris, estriduladors, etc. 
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Formacions tegumentaries 

La superficie de la cutícula pot estar revestida per diverses 
formacions externes, que en funció del seu origen són: 

- engruiximents de la cutícula: es manifesta en forma de tubercles, 
estríes, rugositats, etc., més o menys prominents respecte a la 
superficie de la cutícula. 

- formacions originades per c~l.lules epid~rmiques especialitzades: 
es caracteritzen per ser articulades, i reben el nom general de 
sedes. Aquestes sedes tenen la següent constitució basica: 

¡él-(' ) 
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Si en aquesta estructura basica s 'hi incorpora una c~l.lula 

sensorial (neurona sensorial) , ja tenim la uni tat sensorial basica 
dels artropodes. (.»< ~J-,J \ JLz e?---) 
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Els colors dels artropodes 

La coloració dels artropodes pot tenir un origen quimic (pigments 
englobats a la cutícula, a 1 'epidermis o en els teixi ts 
subepid~rmics) o fisic ( per la disposició de les diferents capes 
cuticulars, que produeixen reflexió i difracció de la llum). Els 
tons metal.lics tenen un origen fisic. 

Els p~ls i altres formacions cuticulars contribueixen a les 
irisacions (com el nacre dels mol.luscs). 

La combinació dels tres fenomens dóna la coloració final de 
l'artropode. 



L.ENDOESQUELET. 

Els músculs dels Artropodes s·insereixen a la cutícula; el lloc 
concret de la inserció és de vegades una zona membranosa o lleuge
rament esclerotitzada i aixo fa que !'eficacia de la contracció 
muscular sigui poc elevada. Per aquest moti u els músculs normalment 
s·inserten en zones esclerotitzades de la cutícula. Si aquesta 
cutícula presenta en el lloc de la inserció una invaginació o un 
plec invagina! es millora molt !'eficacia del múscul. 

L'endoesquelet o esquelet intern és el conjunt d·invaginacions 
del tegument o apodemes a les quals s'insereixen els músculs. Els 
apodemes poden ser invaginacions puntuals tubuliformes (anomenades 
apofisis per alguns autors), que deixen a !'exterior una foramen 
apodemal (o apofisari) o plecs invaginals laminars que deixen a 
!'exterior un solc o una simple línia (sutura). 

Els apodemes poden servir també per a refor9ar la resistencia de 
l'exosquelet, fen-lo més rígid i compacte a les zones del cos 
sotmeses a forces de tracció. 
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ORGANITZACIÓ INTERNA 

cavitat del cos 

Ja hem comentat que es tracte d 'un hemocel, procedent de 
modificacions del blastocel i el celoma, ple d'hemolimfa. El celoma 
queda restringit a les gonades, els organs excretors metamerics i al 
cor (com passava als Mol.luscs). (vesicula dorsal, mitja i lateral? 
esclusiu del grup ? (v. pag. 24) ~ 

L' interior de 
veure, per 
corresponents: 

Musculatura 

la cavitat hemocelica queda dividida, 
septes transversals que defineixen 
pericardic, perivisceral i perineural. 

com 
els 

ja vam 
sinus 

La naturalesa d'aquesta musculatura és estriada en Quelicerats, 
crustacis i Insectes, i imperfectament estriada als Miriapodes. 

Es divideix en musculatura somatica i visceral. 

La somatica relacionen els metamers i els artells apendiculars entre 
si i entre ells. S'organitza en la musculatura intrinseca dels 
apendixs, i en feixos longitudinals i dorsoventrals ( ja vist en el 
tall transversal). 

La somatica envolta les visceres de manera més o menys continua, i 
consta de fibres longitudinals i fibres circulars, com les que 
trobem per exemple al voltant de part del budell. En altres llocs, 
la xarxa muscular és discontinua, i intervé en la deglució, el 
peristaltisme, el tancament dels orificis respiratoris, etc. 

Que als artropodes es presenti musculatura estriada ha fet possible 
l 'aparició del vol, exercici que no seria possible amb musculatura 
llisa, de resposta molt més lenta. 
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sistema nerviós central 

Respon al model escaleriforme, amb una cadena ganglionar hiponeure .i 
un cervell. 

El cervell esta format per tres parells de ganglis situats per sobre 
de l'esbfag: 

lr. parell 
2n. parell 
3r. parell 

protocervell 
deutocervell 
tritocervell 

( més av.iat fusionats) - v\1 s, "'U\.,4>v- /VI . r) 
(més aviat fusionats)- "'"'""-""""' (-"' f· <:N-, ' ) 
(manté l'aspecte ganglionar)...-""'~ (?v..fÚV' 

- ~ \.;1 <JL.'VV'> 

És poss.ible que al protocervell s' incorporin elements nerviosos de 
l'acron. 

El tritocervell s'une.ix a la cadena ventral per mitja d'una 
comissura. 

Protocervell es relaciona amb el sent.i t visual. També .integra i 
coordina, .i té relació amb el comportament (s'observa que esta més 
desenvolupat als insects socials, amb un comportament més complex) 

oeutocervell es relaciona amb el tacte ( antenes) , gust i olfacte. 
com que els quelicerats no tenen antenes, tenen un deutocervell molt 
redui t. (~-m iS><.vv'k' 5" p<N-1A>p(r'le} 

Tritocervell es relaciona també amb el gust i l'olfacte. Inferva els 
quelicers. ( \5>'-M-'S">~"\J\0- /I"'J.;;¡.-t'h>~\;,Co) 
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A continuació del cervell ve la 
principi amb un parell de ganglis 
moltes modif.icacions a aquest patró. 

cadena ganglionar ventral, 
per segment, encara que h.i 

en 
ha 



En els primers segments, els ganglis es concentren per formar la 
massa subesofagica, que inerva les peces bucals en els mandibulats 
( crustacis, miriapodes i insectes), i els pedipalps en els 
quelicerats ~ <-<. p· j"l"k3l-, 

Dels gangl.i.s de la cadena ventral en surten nervis que inerven el 
segment corresponent. La coalescencia d'aquests ganglis varia segons 
els grups, f ins el cas extrem en que acaben consti tuint una única 
massa ganql~onar. f'<-Ü: ll'o~'H'·""· (1.-l/liJ 1 dt V""'"'-"'·· -~<1--J.-'V'O- ¡ ).."' (N. 'kv.<.(ücuQ.. 
.,. Re>· LCVt \.He u.,_ A-'""' <ÍQ. l<Aetc pw'f' · 
El sistema nerviós central, per tant, es relaciona amb la integració 
sensorial i la res posta a les impress.i.ons rebudes, normalment a 
través de moviment. Totes les al tres func.i.ons queden al carrec de 
tot un altre sistema nerviós, el simpatic o vegetatiu, en principi 
també metameric, d'aspecte molt variable. D'entre altres funcions, 
controla: la deglució de l'aliment, la posta, i l'emissió d'esperma. 

Sistema hormonal o endocr~ 

El funcionament dels artropodes esta sota control hormonal, i en 
última instancia depen de neurohormones reguladores .i. coordinadores 
de la fisiologia general de l'animal. 

Els centres productors de neurohormones es localitzen al cervell i a 
la cadena ventral. L'acc.i.ó última d'aquestes hormones es manifesta 
en glandules endocrines, que regulen la muda, el creixement, la 
diferenciació i maduració sexual i els canvis de color. 



ELS ORGANS DELS SENTITS. 

Els Artropodes tenen els organs dels sentits notablement desenvolu
pats i aixo ha estat un dels factors decisius en el gran exit 
adaptatiu que ha tingut el grup. 

Malgrat la diversitat aparent els organs sensorials tenen sempre 
un conjunt d'elements que constitueixen una sensilia. Aquests 
elements, sempre de naturalesa ectodérmica, són els següents: 

-Una o diverses cel:lules sensorials epidermiques especialitzades 
que es relacionen '\amb un centre nerviós mitjan9ant fibres 
nervios es. (V\QJ,..\MW'ÍÍ-' J 

- Formacions cuticulars que asseguren la transmissió de 1' excita
c~ó produ'lda per .~acto:;:s extern~ o interns a la cel:lula senso
r~al. (<M 1-> t.w..-~<-0) t- f>-'- l o ~e.{o,) 

- Una o diverses cel:lules epidermiques associades a la cel:lula 
sensorial que segreguen els elements cuticulars de la sensilia 
o que a'lllen la ce} lula sensorial de 1' ambient. ( <..Qj. '1-t--NV\Afio\--<A.AP
\' ~\ - \7v;: cü \-<A.io) 

Les sensilies poden estar soles i constituir organs simples o bé 
agrupar-se per formar organs complexos. D' acord amb el se u origen 
ectodermic, es relacionen sempre amb el tegument i per tant es 
localitzen a la cuticula del ces i dels apendixs, a l'estomodeu 
i al mesodeu, a les invaginacions traqueals, etc. 

Segons l'origen de l'estimul que capten, els organs sensorials 
són exteroceptors (capten estimuls provinents del medi) o propio
ceptors o interoceptors (capten estimuls interns) i segons el tipus 
d'estimul que capten, els organs sensorials poden ser classificats 
en mecanoceptors, quimioceptors i fotoceptors. 
'-'1 
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Els organs fotoreceptors són freqüents en els artropodes, pero en 
mol ts casos es tracta d 1 estructures no homologues entre elles. En 
aquests ulls, com sempre, hi trobem: 

- un aparell dioptric ( cornia: cuticula transparent; cristal.li: 
format per cel.lules o les seves secrecions) i el cos vitri (capa de 
cel.lules), la funció del qual és concentrar els raigs de llum sobre 
la retina. 

-un aparell fotosensible (retina), en el qual hi ha cel.lules que 
contenen el pigment fotosensible i els elements sensorials que 
transmeten la sensació al cervell (cel.lules retinianes, nervi 
optic). 

En els artropodes hi ha dos ti pus basics d 1 aparells visuals: les 
ocel.les o ulls simples, i els ulls compostos. La diferencia entre 
ells és estructural i funcional. 

E.ls ulls simples són presents a tots els grups d 1 artropodes, pero 
aixo no vol dir que siguin iguals en tots els grups, ni que siguin 
tan sols homolegs. Formen una sola unitat i funcionen com una sola 
uni tat. '>_~,S,)'--~ 0 ~ 

És interessant el cas dels aracnids, en que hi ha ocel.les de visió 
directa o diurna, i de visió indirecta o nocturna. En aquest segon 
cas, una capa reflectora darrera la retina amplifica l 1 escassa llum 
i permet veure-hi. 

, ,'\A'-"-L '"'"''' 
En els /mandibulats ( crustacis, miriapodes i insectes) , els ulls 
simples són més aviats fotosensibles i no formen imatge¡ 

~(<),; 11\.L rv._;·z:r-J' \ !'VV'~- :f'\_.1(, __ ,, (~¡_),J,j.._ t l/I.),J C "'\,;",;(-' 
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Els ulls compostos són caracteristics dels Crustacis, Insectes, 
Merostomats i Trilobits. Estan formats per la juxtaposició de 
sensilies fotosensibles anomenades ommatidis. Cada ommatidi té 
el seu aparell dioptric o faceta, excepte en els Xifosurs que és 
comú, hexagonal en Insectes i quandrangular en Crustacis, que es 
renova a cada muda. Aquesta faceta o cornia és segregada per 
cerlules corneanes laterals sovint pigrnentades i a sota seu hi 
ha el cristarli o con cristal·li, forroat per la yuxtaposició de 
quatre peces secretades per les ciH-lules cristarlines; el con 
cristarli concentra i transmet la llum cap al rabdoma, format pels 
rabdomers de les cerlules de la retina. cada ommatidi esta envoltat 
de cexlules pigrnentaries que l'aYllen dels ommatidis veYns. A 
partir de la regió distal de les cerlules retinals es diferencien 
les fibres nervioses que formen el nervi optic que conecta amb 
el lobul optic del protocervell. 

Segons !'estructura i la disposicio de les cerlules pigrnentaries 
hi ha dos tipus d'ulls compostos: els ulls d'apoSicio o de visio 
diürna i els de superposicio o de visio nocturna. En els ulls 
daposició les cerlules pigrnentaries envolten completament l'ommati
di impedint que un mateix raig de llum en travessi més d'un; cada 
ommatidi forma una imatge i hi ha tantes imatges coro ommatidis, 
que són nitides pero poc lluminoses atés que només aprofiten una 
petita part dels raigs !luminosos que arriben als ulls. En els 
ulls de superposició les cerlules pigrnentaries es concentren d 'una 
manera discontinua a la regió proximal i distal de l'omroatiidi 
de manera que la regió intermedia queda oberta als raigs Ilumino
sos, els quals poden travesar di versos ommatidis; d' aquesta manera 
es produeix la superposici6 de les imatges dels ommatidis, cosa 
que fa que siguin més lluminoses pero menys nítides. 

~lsd-i_IT~~]:~erals ~~-.1=-~ -~ r:imfes i adul ts d 'alguns Insectes 
l. els ulls cro·al·qcrñs Q"ul.l:opodes son coro una mena d 'ulls coropostos 
reduYts, amb pocs ommatidis, sense cristaxli o rudimentari i sense 
cerlules corneanes. Aquests ulls s 'anomenen estemmata i són 
innervats, com els ulls. coroiostos, pel lobul optic del protocer-
v e 11 · v e.h. l)!LQQ lo...; 



L'APARELL CIRCULATORI. 

LLevat d'alguns Artropodes molt petits que secundariament l'han 
perdut, els Artropodes tenen un sistema circulatori més o menys 
desenvolupat, obert, lacunar i relacionat amb la cavitat hemoce
lica. Consta d'un cor i un sistema de vasos. 

<"-Y' W-' 
El coro vas dorsal és l'organ propulsor de l'n~molimfa i esta 
situat dins del si pericardic. Esta dividit en petites cambres, 
els ventricles, de disposició metamerica, separades entre si per 
valvules i obertes per parells d'orificis, els ostiols, a la cavi
tat pericardica. Esta suspes de la part dorsal del cos mitjan9ant 
músculs o membranes refor9ades per músculs anomenats alars. 

El cor és un tub de teixit muscular llis, el miocardi, envoltat 
d'una fina capa de teixit conjuntiu i la seva llum esta delimitada 
pel sarcolemma i de vegades per una pelicula d'hemocits, pero mai 
per epiteli. 

Els moviments de contracció del cor o sistoles són provocades per 
la contracció del miocardi; les sistoles provoquen una circulació 
peristaltica, éG 1 gir del darrera cap al davant, i l'hemolimfa 
surt del cor per les arteries. Les dilatacions del cor o diastoles 
són provocades per la relaxació del miocardi i per la contracció 
dels músculs alars; en aquest moment l'hemolimfa provinent del 
si pericardic penetra al cor a través dels ostiols. 

Els vasos sanguinis són mesepitelials; l'epiteli és cúbic, arnb 
membrana basal desenvolupada cap 1 'e~terior del vas. Són elastics 
i no tenen musculatura, excepte modif~cacions secundaries que els 
converteixen en cors pulsatils secundaris situats a la base dels 
apendixs i.de les ales. 

Com es pot veure l'organització dels vasos i del cor és molt 
diferent i per aixo, en sentit estricte no és pot dir que el cor 
és un vas con~actil. Tampoc es pot homologar amb el vas dorsal 
dels Anel:lids. 

Segons el desenvolupament dels vasos sanguinis podem distingir 
dos tipus d'aparells circulatoris, el de tipus arterial i el de 
tipus aortic. El sistema circulatori aortic és se~ill i consta 
del cor i una aorta anterior (de vegades també n'hi ha una altra 

[!;¡ ·.¡J\ 1 e de posterior amb circulació retrograda) que propulsa l'hemolimfa 
1' (.;" -cap a 1' hemocel. Aquesta disposició la trobem en la majoria de 

Miriapodes i d'Insectes i per simplificació en alguns Crustacis . 
i Quelicerats. En la majoria d'Artropodes de respiració traqueal 
el sistema arterial esta molt reduYt ja que les traquees 
substitueixen fisiologicament, en molts aspectes, l'aparell circu
latori. 

En el sistema de tipus arterial hi ha arteries que neixen de les 
aortes anterior i posterior i del cor rnateix; porten l'hemolimfa 

. cap els di versos organs i en alguns casos es troba un sistema venós 
ir.I\2\\,Y\f\lque retorna 1' hemolimfa al cor. Aquest sistema circulatori el pre

senten basicament els Artropodes de respiració branquial com ara 
els Crustacis i els Quelicerats i també és present en alguns 
Miriapodes. 

~El liquid circulatori és l'hemolimfa, teixit liquid format per 
un fluid que porta diverses substancies disoltes, metabolits i 

-;Y- 1-\ 
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ce!llules sanguinies o hemocits de diferents tipus; els granulocits 
són comuns a tots els Artropodes actuals i tenen funcions de 
fagocitosi i de coagulació. 

L 'hemolimfa pot tenirJ;:>!gJ11§n~t:§I"!i!!5Pirat:oris, hemocianina en Crus-
tacis i Quelicerats i hemoglobina en alguns Insectes. L'hemoglobina 
es troba sempre en dissolució i la hemocianina pot trobar-se també 
en cexlules especials. La funció de transport de gasos respi
ratoris del pigment respiratori només es dóna en aquells casos 
en que la respiració és fonamentalment branquial o tegumentaria 
(en Artropodes aquatics) com als Crustacis, Limúlids i a algunes 
larves d'Insectes ) o bé pulmonar com és en els Aracnids. 

L'APARELL RESPIRATORI. 
( ~~ !'~ 
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La ~epiració branq~ial és caracteristica dels grups/;(quatics, és 
a dlr dels Crustacls, Merostomats i Trilobitomorfs~L;intercanvi 
de ga?os es fa en u~s ~rgans especials, les branquies, que es 
locallt~en en els apendlxs. El prototipus de les branquies dels 
Crustac~s ~orrespon a un lobul pla, l 1 epipodi, que té el tegument 
molt prlm l profusament vascularitzat . 

.)¡ Llevat dels Estomatópodes, en els quals també intervenen els 
~~J pleopodis, i dels Isópodes, en els quals els organs respiratoris 

~, só~ el~ endopo~is dels ple~pod~s, a la resta dels crustacis les 
branqules es Sltuen als eplpodls dels pereiopodis. 

A partir del model lobulat s 1 han format al tres ti pus de branquies. 
En general .1 1 est.ructur.a d 1 ~na branquia és basicament id€mtica per 
tots els tlpus l conslstelx en un eix central, a 1 1 interior del j , ·. 

1 qual co;:-re un vas aferent i un altre eferent per on circula /(}iíi)ljl; .. 
1

1 
hemollmfa, al .llarg del qual es disposen prolongacions laterals (11\JJt\;\J 

o branques de dlferent morfología i tipus d 1 inserció. 

Les branquies en principi són externes pero la tendencia evolutiva 
és que cada cop ocupin una posició més interna. D1 aquesta manera 
apareixen les cambres branquials; als Decapodes aquestes cambres 
estan delimitades per la paret del cos i per la closca cefalo
toracica. En aquestes cambres es produeix la difusió dels gasos 
respiratoris de 1 1 aigua a les branquies i en elles cap als vasos 
sanguinis. 

La respira ció traqueal és una consequencia de 1 1 adapta ció al medí 
terrestre i és caracteristica dels Aracnids, Miriapodes i Insectes. 
L 1 intercanvi de gasos es fa a través d 1 unes invaginacions del 
tegument, les traquees, per les quals circulen els gasos 
relacionats amb la respiració. Hi ha dos ti pus basics de traquees: 
les fillotraquees i les dendrotraquees • 

. \'(Les fillotraquees o pulmons dels Aracnids són invaginacions del 
'.,t\

1 
tegument de la regió antero-central de 1 1 abdomen que formen un 

·;\0 ' vestibul o atri, la paret anterior del qual engendra per inva-
"R\ ginacions secundaries una serie de lamines paralleles equidistants 

i disposades com les lamines d 1 una pinta. Pe ti tes tiges de quitina 
mantenen les lamines separades i permeten una constant circulació 
d 1 aire entre elles, la qual cosa permet 1 1 intercanvi de gasos amb 
11 hemolimfa. Els pulmons comuniquen amb 1 1 exterior a través d 1 unes 
escletxes o estigmes, generalment ovalades, que es manten en oberts 
per 1 1 acció d 1 un pe ti t múscul que s 1 insereix a 1 1 entrada de 1 1 a tri. 

Els pulmons es poden interpretar com apendixs opistosomics ~olt 
diferenciats i involucionats, homologables amb les potes branqulals 
dels Merostomats. ~\JJJ::J~¡w..r(}/ 

R~ \]'.0 u o (~n 
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Les dendrotraquees o traquees tipiques s6n invagincions tubulars 
del tegument, més o menys ramificadas, que es distribueixen per 
la cavitat general del cos, envoltant i penetrant els diferents 
organs i teixits. Consten d'un epiteli que segrega la cuticula, 

.. ~~formada per l'endocuticula, l'exocuticula i l'epicuticula. 
~a~~ L'epicuticula presenta uns engruiximents disposats en anells o 

.. espirals; el conjunt forma un filament espiralat anomenat ctenidi 
que dona for9ca a 1 'estructura tubular de la traquea. Les darreres 
ramificacions de les traquees només estan tapisades per una fina 
capa d 'epicuticula que és mol t permeable a 1 'aigua. Aquestes 
ramificacions reben el nom de traqueales i estan contingudes en 
el citoplasma d'unes ce}lules estrelladas dites ce}lules tra
queolars. Les seves terminacions penetren en els teixits i estan 
plenes de liquid tisular que es retira quan penetra l'aire. 

Els orificis externs de cadascuna de les invaginacions traqueals 
s6n els estigmas o espiracles. Tenen forma circular u ovalada i 
poden ser de diferents tipus: 

- Estigmas simples sense atri. 
- Estigmas amb atri i peritrema. 
- Estigmes amb atri i llavis de tencament de l'atri. 
- Estigmas amb un dispositiu d'oclusi6 a la base de l'atri i amb 

un dispositiu de filtratge. 

Originalment les traquees tenen una disposici6 metamerica. En els 
grups més primi tius n 'hi ha un parell a cada segment, independents 
1 'una de 1' al tra, pero el cas més corrent és que les traquees dels 
diferents segments es comuniquin i tinguin trenes longitudinals 
comuns. Mol tes vegades aixo comporta la reducci6 del nombre 
d'estigmes i llavors es localitzen només a determinadas regions 
del cos. En Insectes molt actius, com per exemple Himenopters 
voladors, les traquees es dilaten formant sacs aeris. Aquests sacs 
no tenen ctenidis i s6n molt dilatables; serveixen per augmentar 
la quantitat d'aire i actuen com a organs aerostatics. 

En els Insectes aquatics podem distingir dues grans modalitats 
de respiraci6: obtenir l'oxigen de l'aire o obternir-lo del que 
esta disolt en l'aigua. Per obtenir l'oxigen atmosferic han de 
posar en contacte amb la supericie alguna regi6 del cos que tingui 
estigmas per on entri l'aire; hi ha especies que emmagatzemen 
l'aire en reservoris (espai subelitral de Coleopters aquatics). 

Per utilitzar l'oxigen disolt a l'aigua hi ha diversos sistemas, 
d' entre els quals destaquen les traqueobranquies. S6n evaginacions 
amb parets molt fines del tegument, externes (a la part final de 
1 'abdomen) o internes (a la besa rectal, part final del tub 
digestiu) • 

. / t. 1 y¿R \))J'-.1 lll....w {l) ¡~Cli\)JS) "··Q.A¡v 

L'APARELL DIGESTIU. 

El tub digestiu dels Artropodes és un organ tubular al llarg del 
qual s'hi desenvolupen una serie de procesos secuencials que tenen 
com objecte proporcionar a l'animal les subtancies necessaries 
pel seu creixement i les seves activitats. Consta de tres parts, 
1 'estomodeu, el mesodeu i el proctodeu, d' origen embrionari 
complex. Les porcions inicial i final, estomodeu i proctodeu, s6n 
ectodermics i es formen com invaginacions ectodermiques poste-
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riorment a la configuració de la part intermedia, el mesqp-eu_,.-.q.ue 
és endodermica. Aquestes tres parts estan separades per~lvul~§.D 
la cardiaca o esofagica entre l'estomodeu i el mesodeu:-·-r la 
pilorica entre el mesodeu i el proctodeu. . 'o r {<---, lf ~Ar-\t.A.. (J,, ,/ 

L'estomodeu s'inicia a la boca, prop~ la qual es situen els 
apendixs bucals. Compren diferents zo s, com la cavitat bucal, 
la faringe, l'esofag, el pap, el pedre , el molinet gastric, etc., 
diferents a cada grup i relacionades amb el tipus d'aliment (solid, 
liquid, dur, tou, etc.). Al seu nivell té lloc la trituració de 
1' aliment i se n' inicia la digestió, gracies a 1' acció de glandules 
annexes com ara les salivals. sovint l'estomodeu esta proveYt de 
denticles i formacions quitinoses que intervenen en la trituració 
de l'aliment, ja que la valvula cardiaca només permetra el pas 
d'una papilla més o menys fina. 

El mesodeu també s•anomena estómac glandular o intesti. En ell 
té lloc la digestió enzimatica de l'aliment i l'absorció dels 
productes digerits. Pot presentar cecs digestius i glandules 
annexes, la forma i disposició de les quals és molt variable segons 
el grup. La paret del tub digestiu en general i molt especialment 
la del mesodeu presenta músculs que asseguren els moviments 
peristaltics, tot afavorint el despla9ament de l'aliment. En el 
mesodeu dels Miriapodes, Insectes i alguns Crustacis es segrega 
la membrana peritrofica; aquesta membrana té en principi una funció 
de protecció de l'epiteli de la llum del tub enfront de l'abrassió 
produYda per l'aliment i també la d'evitar una infecció fúngica 
del mesodeu d'animals edafics, jaque en renovar-se periodicament 
(fins i tot cada dia) manté una certa esterilitat del tub. La 
membrana peritrofica és de tipus quitinós i és segregada per 
ce}lules especialitzades d 1 un anell que es troba al comen9ament 
del mesodeu. 

El proctodeu és la regió terminal del tub digestiu i també 
s•anomena intesti posterior. Desemboca a l 1 exterior a través de 
1 1 anus. En general no esta regionali tzat, excepte en alguns casos 
que coma conseqüencia d 1 especialitzacions concretesko pot estar 
molt. En qualsevol cas, els Artropodes terrestres presenta una 
bossa rectal, en la qual es produeix una intensa reabsorció d 1 aigua 
i de ions i d 1 aquesta manera contr ibueix a 1 1 osmoregulació interna. 

tt·'~ Al seu nivell es formen els excrements; és interessant assenyalar 
Q)·'", (11' \ 9)1--·que les formes no madures sexualment d 1 algunes especies 
0\P\~ _,1'" d 1 Artropodes que es nudreixen d 1 aliments elaborats especialment 

) f' (larves d 1 Himenopters socials) o que viuen en habitats 
lf particularment secs, no hi ha comunicació funcional continua entre 

el mesodeu i el proctodeu i si elaboren excrements, els acumulen 
al final del mesodeu i només els expulsen amb les mudes. Jo~A!hÁ 

~ y;· \,~ \,'1(¿ qu'-Uh NVV!.SJ'<(;U\V"v . 

La digestió dels aliments és en general interna; en els grups que 
no presenten peces bucals diferenciades, com els Aracnids, és 
externa; aboquen sucs digestius a les preses capturades i 
posteriorment absorbeixen els liquids resultants de la digestió 
parcial de 1 1 aliment i els acaben de digerir en el mesodeu. 

Segons els ti pus d 1 aliment, els Artropodes es poden classificar: V<?StNAÍ 

- Omnivors o polifags, que s'alimenten de materia organica de 
qualsevol procedencia. 

- Carnivors o zoofags, que es nodreixen de carn o dels fluids 
interns d 1 altres animals vius. 
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- Herbivors o fitofags, que s'alimenten de plantes o dels seus 
liquids, com ara la saba, el nectar, etc. 

¡-Saprofags que s' alimenten de materia organica en descomposició. 
- Macrofags que mengen aliment de mida grossa i de naturalesa 

diversa; la macrofagia és propia d • especies prove:ídes d' apendixs 
bucals o formacions especials pera triturar l'aliment. 

- Microfags que mengen particules petites que es troben en 
suspensió en el medí i per aixo aquest regim es propi d' especies 
aquatiques i intersticials; tenen apendixs especialitzats 
capa9os de produir corrents d'aigua en direcció a la boca i{o 
filtrar-la per retenir les particules alimentarias. 

ELS ORGANS EXCRETORS. 

Els Artropodes presenten dos tipus basics d'organs excretors: 
metamerics, ésa dir d' origen mesodermic, i no metamerics, d' origen 
divers pero certament -no-m-e-s-o-tt~C. 

Els organs excret0rs metamerics són derivats~¿~omics. El celom¡;¡ 
apareix en els Artropodes per buidat (estu;j?áment, ahuecamiento) IU•I~i\•M~l;a. 
de les petites masses parelles mesodermiy-<'Í que es van produint, . ., 
formant vesicules o sacs ce~ómics. Normal)lfemt cadascuna d' aquestes\ '·• 
vesicules es pot compartime{ltar en t:pés parts, una dorsal, una\ '''·" ·. 
altra lateroventral y una altx-a v/eiítral. El mesepiteli de la':.: 'I? 

primera origina diversos organs se96ns els grups i el de la segona ·-.·! 
la musculatura intrinseca apendic;úlar, i les dues cavitats acaben : n 
desapareixen. Contrariament, l51'·part ve,ntral es manté durant una 1 

bona part del desenvolupament embrionari i fins i tot la d' alguns : 
segments (quasi a tots en els Onicofors) perdura en tetes o algunes 
fases del qesenvolupament postembrionari. 

Aquests organs segmentaris o organs celomics consten d'una vesicula 
sacciforme o globosa, la vesicula celomica, banyada pel liquid 
hemocelic i d'un túbul més o menys contorsionat, el celomiducte, 
que pot diferenciar una bufeta distal, que desemboca a 1 'exterior 
per un orifici excretor o nefropor. 

La funció dels organs segmentgris és 1¡;¡/f~g\:il,~~ióhidrica i ionica;> 
l'excreció de productes nitrogenats, la secreció salival i la~.,, ·, ,, 
producció d' al tres fluí ts com ara seda, cera, liql!ici.s;_,::I,\!bt:icants, '' 
etc. ··· · . ·- - 1 ) 

Els organs segmentaris 
Xifosurs i els Aracnids, 
Miriapodes i Insectes. 

0
)../.

1 
+v..a\.r}e;JA l~S,~-evv,J--·, t_.)\h0 \JV..Í, \_Cl- 0'\)"v'\-f.A_A Ov~, W 

són caracteristics dels Crustacis, els CJA1vJi (JO iJ.y, 
b,é qu,e també poden presentar-se en alguns ~ J:Mw, 

'l.L~" u ()JJ,\"UAJ0.,:/ \JIA u;¡. c'Jl rrc v'-.llAQ.. . , 
¡ j '-· 1 ~&K cWvY' V"'-

- Crustacis: glandules antenals o maxiJ:lars, segons si els 
orificis excretors es situen a la base del segon parell 
d'antenes o del segon parell de maxiJ:les, 

- Xifosurs i Aracnids: glandules coxals jaque l'orifici s'obre 
a la base de les coxes dels apendixs del prosoma (4 parells en 
els Xifosurs i 1 parella alguns Aracnids). 

- Miriapodes i Insectes: es relacionen amb les peces bucals i les 
antenes i reben el nom de ronyons cefalics, labials o maxil'lars. 

Els organs excretors no metamerics s'anomenen tubs de Malpighi. 
Es troben a la majoria d'Insectes, en els Miriapodes i en alguns 
Aracnids. Consisteixen en una serie de tubs prims i cecs per un 
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extrem, situats en la cavitat general del cos i que desemboquen 
al tub digestiu, a la zona limit entre el mesodeu i el proctodeu. 
En alguns casos l 1 extrem cec'adossat al final del recte (crip
tonefridisme) per tal de reasorbir aigua. El se u origen no és clar; 
per alguns autors serien endodermics (derivats del mesodeu) i per 
d 1 altres ectodermics (derivats del proctodeu). El seu nombre és 
variable segons els grups. La seva funció és captar els productes 
residuals que porta l 1 hemolimfa per mitja de la filtració i després 
abocar-los al tub digestiu. 

!j 1 

L'APARELL REPRODUCTOR. 

L 1 aparell reproductor dels Artropodes deriva, en part, de les cavi
tats celomatiques; les gonades s 1 originen per parelles del mese
piteli i llur cavitat és tipicament celomatica. Per aixo les 
gonades són metameriques, pero aquesta met~r.i;a_¡:l_omés es conserva 
a alguns grups de Quelicerats (Escorpins,(Picnogonids) i Insectes 
(Diplurs). A la majoria d 1 Artropodes l 1aparetT-reproductor és 
format per un únic parell de gonades, que a vegades es fusiona 
en una de sola. 

Els celomiductes de les vesicules es diferencien com a gonoductes, 
oviductes i espermiductes. A la majoria dels Artropodes hi ha 
únicament dos conductes genitals, que desemboquen independenment 
a 1 1 exterior a través de gonoporus, o bé conflueixen en un conducte 
únic i en aquest cas aquest conducte imparell és d 1 origen 
ectodermic. Primariament els gonoductes són simples pero es 
compliquen i originen diversos diverticles de funció diversa; en 
els mascles s 1 hi pot trobar vesicules seminals que segreguen el 
liquid seminal i secundariament poden emmagatzemar esperma i 
glandules accessories que participen en la formació dels esper
matofors; en les femelles es pot desenvolupar una bossa copuladora, 
l 1 espermateca i glandulas accessories de diversa mena. 

Els orificis genitals es situen a diferents punts del cos segons 
els grups; als Aracnids i als Merostomats s 1 obren al limit entre 
el prosoma i 1 1 opistosoma, als Crustacis entre el pereion i el 
pleon, a la part anterior del cos als Miriapodes pregoneats i a 
l 1 extrem posterior a alguns Miriapodes i als Insectes, que són 
opistogoneats. Els Picnogonids tenen nombrosos parells de gonoporus 
que es situen a la base de les potes. 

Els apendixs relacionats amb la reproducció són d 1 origen i 
morfología diversos. En els mascles s 1 anomenen organs copuladors 
i es poden haver originat a partir d 1 expansions i evaginacions 
dels marges de l 1 orifici genital o de l 1 atri genital, a partir 
d 1 apendixs especialitzats relacionats amb el gonoporus o bé a 
partir d 1 apendixs modificats no relacionats amb 1 1 orifici genital. 

r:En uns casos· actuen com a organs copuladors i en d 1 altres poden 
1 actuar indirectament diposi tant 1 1 esperma al substrat o simplement 
1 subjectant la femella durant la copula. En les femelles els 

apendixs genitals estan relacionats amb el gonoporus i moltes 
vegades constitueixen un organ especialitzat, per a favorir la 
posta, 1 1 oviscapte o ovopositor. 

Els Artropodes són en general gonocorics, és a dir unisexuats, 
i moltes vegades presenten un dimorfisme sexual acusat. Hi ha 
alguns casos d 1 hermafroditisme, principalmente en els Crustacis 



i més rarament en els Aracnids i en els Insectes. La reproducció 
és basicament amfigonica, o sigui que requereix la fecundació dels 
gametes (espermatozoides i ovuls). Hi ha també nombrosos casos 
de partenogenesi de diferents tipus: arrenotocia (origina 
exclusivament dd), telitocia (només dóna 99) i amfitocia (es 
produeixen individus de qualsevol sexe). 

La fecundació és generalment interna, pero en els grups aquatics 
és majoritariament externa, com per exemple en els Xifosurs, en et 
els quals la femella diposi ta els ovuls en forats fets a la sorra ,, 1 !1;, 

de la platja i posteriorment els mascles hi deixa els esper
matozoides al damunt. Entre els Crustacis prove:íts d 1 organs " 1 \ 

copuladors la fecundació pot ser tant interna com externa. El cranc , ' 
de riu, per exemple, té fecundació externa perque a 1 1 acte de la 
copula el mascle no va servir els organs copuladors per a introduir 
els espermatozoides a les vies genitals de la femella, sinó per !{! 
a deixar-los adherits a la regió esternal del seu pereion; 
posteriorment, la femella expulsa els ovuls, i amb ells una 
substancia capag de fer desprendre els espermatozoides. 

La fecundació interna és caracteristica dels grups terrestres 
(Aracnids, Miriapodes i Insectes) i pot implicar una transferencia 
de l 1 esperma o dels espermatozoides directa o bé indirecta. En 
els casos més simples de transferencia indirecta, el mascle 
diposita gotes d 1 esperma o espermatofors al substrat i 
posteriorment la femella se 1 ls introdueix a les vies genitals. 
De vegades és el mateix mascle el que recull 1 1 espermatofor i 1 1 

introdueix al gonoducte femeni mitjangant alguns apendixs. La 
fecundació interna directa és caracteristica de la majoria d 1 

Insectes. Es caracteritza perque els organs copuladors dels mascles 
estan en relació directa amb el seu aparell genital. Després del 
festeig, que pot ser més o menys complicat, els mascles 
introdueixen, durant la copula, l 1 esperma o els espermatofors a 
les vies genitals de la femella. clau ; r"'"'';Y, 
En general els Artropodes són ovipars, pero hi ha alguns casos 
d 1 ovoviviparisme i de viviparisme. En els ovipars les femelles 
poden dipositar els ous, a:íllats o en grup, sense cap protecció 
o bé deixar-los a 1 1 interior d 1 estructures o nius que fabriquen 
previament (ooteques, capolls). De vegades les femelles tenen cura 
de la posta fins al moment de 1 1 eclosió i en altres ocasions 
transporten la posta damunt del seu cos; excepcionalment, com passa 
als Picnogonids, són els mascles els que s 1 ocupen de la posta. 

En els casos d 1 ovoviviparisme les femelles incuben els ous dins 
del cos. Tot i que els embrions rebeb aliments de la mare, no hi 
ha estructures especials que els pos in en relació amn 1 1 úter 
matern. Es comporten com a ovovivipars molts Aracnids i alguns 
casos dins d 1 altres grups. 

El viviparisme és relativament freqüent en alguns grups d 1 Insectes. 
En aquest cas els embrions es relacionen amb l 1 úter matern per 
mitja d 1 una mena de placenta, que pot ser difosa o ben delimitada, 
a través de la qual reben l 1 aliment de la mare. 
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DESENVOLUPAMENT EMBRIONARI I POSTEMBRIONARI. 

Els ous dels Artropodes són de morfologia i dimensions molt va
riables. El cas més general és que siguin centrolecitics: el zigot 
es situa al centre de l'ou, envoltat d'una gran quantitat de 
vitel.lus. Aquest tipus d'ou és caracteristic de les especies 
ovipares. En alguns casos, pero, hi ha ous pobres en vitel.lus, 
especialment en formes parasites i vivipares. 

La segmentació dels ous es produeix en funció de la quantitat i 
la distribució del vitel.lus. Els ous pobres en vitel.lus presenten 
una segmentació espiral i total, mentre que als ous centrolecitic, 
rics en vitel.lus, la segmentació és parcial i superficial. En 
alguns casos la segmentació és total a les primeres fases i es 
va transformant d •una manera progressiva en superficial i parcial. 
També hi ha algun cas de segmentació discoYdal, com els ous dels 
escorpins, la qual és una modificació de la segmentació 
superficial. 

A la majoria dels Artropodes els organismes acabats de sortir de 
l'ou són for9a diferents dels adults i reben el nom de larves, 
nimfes, juvenils, etc., segons la fase de desenvolupament en que 
es troben i segons els diferents grups. La transformació de larva 
a adult es pot fer d'una manera progressiva, per l'adquisició 
successiva dels diferents caracters d'aquest, o bé a través de 
canvis bruscs i profunds, que en conjunt constitueixen la 
metamorfosi. 

La metamorfosi assoleix la seva maxima complexitat en els Insectes 
holometaboles, als quals comporta fenomens d'histolisi (destrucció 
dels organs i teixits larvaris) i d'histogenesi (formació d'organs 
i teixits tipics de l'adult a partir dels discs imaginals, grups 
de cel.lules indiferenciades a les fases larvaries). 

Independenment dels tipus larvaris, hi ha dos tipus basics de 
desenvolupament: anamorf i epimorf. En el desenvolupament anamorf 
la larva que emergeix de l'ou té el cos constituYt per un nombre 
de segments inferior al caracteristic de l'adult i l'adquisició 
del nombre definitiu es va fent al llarg del desenvolupament 
postembrionari; el presenten els Trilobits, Merostoms, Picnogonids, 
Crustacis, Miriapodes progoneats i alguns Insectes. En el tipus 
de desenvolupament epimorf la larva que emergeix de l'ou ja té 
el nombre de segments definitiu, tot i que el seu aspecte pugui 
ser molt diferent al de l'adult; tenen aquest tipus de 
desenvolupament els Aracnids, alguns Quilopodes i la majoria 
d' Insectes. )v \f,,v:_ O \i\(\ v/~; ( ¡ .... ,_ C 

CLASSIFICACIÓ I FILOGENIA DELS ARTROPODES. 

Els Artropodes constitueixen un grup animal d'origen antic. Els 
fossils més antics que se'n coneixen daten del Cambria Inferior 
(fa 590 milions d'anys) i corresponen a representants de grups 
actuals i d'altres extingits. Aquest fet i la manca.de preves 
paleontologiques del pre-Cambria fan dificil d'establir quin és 
el prototipus que els dona origen. Tot i amb aixo hi ha un cert 
acord a considerar que 1 'ancestre dels Artropodes era marí i 
probablement proximal dels Anel.lids; per tant, aquests dos grups 
constitueixen dues línies independents pero proximes al seu origen. 



Hi ha una gran controversia en el fet de considerar si els 
Artropodes constitueixen un tipus d'organització natural i per 
tant tots els Artropodes tenen un antecessor comú 1 o bé que 
corresponen a un nivell d'organització format per diversos tipus. 
El problema radica en admetre que el procés d'artropodització ha 
estat único bé que s'ha produYt diverses vegades en la historia 
evolutiva d'aquests animals. 

Els posicionaments dels diferents autors han dut a formular 
propostes diverses sobre la classificació dels Artropodes. En 
essencia s'han proposat sistemes de classificació monofiletiCS 1 

difiletics i polifiletics. La classificació que es propasa per 
aquesta assignatura 1 sen se menystenir qualsevol al tra 1 és la 
següent: 

Tipus Artropodes 

Subtipus Trilobits 
Classe Trilobits 

Subtipus Queliceromorfs 
Infratipus Quelicerats 

Classe Merostomats 
Classe Aracnids 

Infratipus Picnogonids 

Subtipus crustacis 
Classe Remipedis 
Classe Filopodes 
Classe Maxil.lopodes 
Classe Malacostracis 

Subtipus Atelocerats 

superclasse Miriapodes 
Classe Pauropodes 
Classe Diplopodes 
Classe Quilopodes 
Classe Simfils 

Superclasse Hexapodes 
Classe Entognats 
Classe Ectognats 

Parartropodes 
Onicófors 
Tardigrads 
Pentastomids 
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SUBTIPOS TRILOBITS. 

El T · 1 b · t 6 t ' d · · t · ""'oJ\.~ vt' .s. · t t 1 s r1 o 1 s s n ar ropo es pr1m1 1us, agua 1cs 1 o s e s seus 
representants s6n fossils del Paleozoic. Van apariüxer en el 

rcambria inferior (570 milions d'anys) i es van extingir durant 
el Permia superior {250 milions d'anys). 

Fins fa poc, al costat dels Trilobits es situaven una serie de 
grups fossils, la majoria provinents del jaciment de Burgess Shale 
al Canada i es denominava Subtipus Trilobitomofs al tax6 que els 
acollia juntament amb els Trilobits. Malgrat que la majoria d'ells 
tenen uns apendixs birramis semblants als dels Trilobits, les 
diferencies morfologiques que presenten amb els Trilobits i alhora 
entre ells s6n tant acusades que molts constitueixen artropodes 
únics i fins i tot possibles nous Tipus que es van extingir a 
finals del cambria. 

CLASSE 

Tenen el cos organitzat en tres tagmes, cefalon, torax o tronc 
i pigidi, tots ells travessats per dos soles longitudinals que 
divideixen el cos en tres lobuls; el lobul central constitueix 
la glabel.la a nivell cefalic i el raquis a la resta del cos; els 
lobuls laterals corresponen a les genes del cap i a les pleures 
en els dos restants tagmes. 

¡' '- ·'' 

El cap~ t'é 6un perimetre semicircular o pentagonal i és bombat a 
la part dorsal. Dorsalment destaca la glabel.la, amb soles 
glabel.lars, darrera de la qual es situa un anell occipital. A 
banda i banda de la glabel.la hi ha les genes, que poden perllon
gar-se formant dues puntes latero-posteriors anomenades puntes 
genals. Damunt de les genes i prop de la glabel.la hi ha dos ulls 
compostos, que poden ser de dues menes: ulls holocroals, consti
tuYts per un elevat nombre de lents esferiques o poligonals que 
estan en contacte les unes amb les altres, i ulls esquizocroals, 
formats per un nombre inferior de lents, grosses i separades entre 
si. 

La regi6 dorsal del cap presenta un elevat nombre de soles, linies 
o sutures; destaquen les sutures facials, situades entre la 
glabel.la i els ulls, per on es trenca el tegument cefalic quan 
el Trilobit sofreix el procés d'ecdisi. 

Ventralment el cap presenta una vora antero-lateral gruixuda que 
falta a la regi6 posterior, sota l'anell occipital. A la part 
central hi ha una placa grossa, l'hipostoma, darrera de la qual 

(~--~obre, la bof~. 1~ .... 6_ 1 u \ ·:;~, 0 t:A .. ~\'l..J!._lj_ Ó)>y.S 
__ )\ ( (,>-·'\'' yv-::·,.,~,_f- , ¡; ...., t 

El torax és constituYt per un nombre variable de segments, entre 
8 i 13, de morfologia identica. A nivell dorsal cadascun té una 
part central o anell axial i a cada banda d'ell es projecten les 
pleures o arees notopleurals. La zona anterior de cada anell axial 
presenta un relleu articular que encaixa amb l'anell del segment 
anterior i les pleures presenten igualment unes facetes articulars; 
aquestes estructures permeten que l'animal enrotlli el seu cos 
formant una bola. La cara ventral del torax, sempre gens o molt 
poc fossilitzada, esta molt poc esclerotitzada. 



(., 

El pigidi consta de segments soldats entre si formant una placa 
més o menys plana que s'articula amb el torax. L'estructura dels 
segments pigidials és igual a la dels toracics. OcM"'''1'~/rtO:<ccjp J f·.~.·.! ,. 
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Els apendixs dels Trilobits són tipicament birramis, llevat de 
les antenes i els cercs. Al cap hi ha un primer parell d'apendixs, 
unirramis i multiarticulats, que corresponen a les antenes, al 
que en segeuixen tres parells de birramis, al torax hi ha tants 
parells d'apendixs birramis com segments, al igual que al pigidi 
on es pot trobar un úl ti m parell d 'apendixs, els cercs, de 
morfologia igual a la de les antenes. 

Cada apendix consta d'un protopodi del que surten dues branques; 
aquest protopodi presenta una sutura incompleta que fa que hi hagi 
dues interpretacions morfologiques d'aquests apendixs: 

- Unirramis: Protopodi ¡precoxa 
coxa-----

- Birramis: Protopodi lcoxa-,----

pre-epipodi 
telopodi 

exopodi 
endopodi 

Sembla que la sutura coxal és tant sols el reflex extern d'un 
apodema lineal, per la qual cosa la interpretació més correcta 
és la birramia. 

L' endopodi corres pon a una branca ambulacral, constituJ:da per set 
artells. L'exopododi, anomenat branca branquial, esta format per 
un nombre elevat d'artells, cadascun dels quals presenta unes 
petites lamines. La funció d'aquesta branca tradicionalment s'havia 
suposat que era respiratoria, pero sembla que aquesta funció 
realment tenia lloc a la regió esternal de la majoria dels segments 
del cos. 

SUBTIP~UÉLICEROMORFS. 

~' t~alment s 'anomenen Queliceratsfl tots aquells Artropodes que 
;;~~ten un parell d'apendixs ,réorals, els quelicers, i tota 
una se~~ de carii.cters que es p senten de forma for9a homogenia. 
Hi ha, per~', un grup, els p· nogonids, que presenten una serie 
de caracter tiques propies/ ue els separa de la resta de Quelice
rats i per aqu ~t motiu e~considera !'existencia de dos Infrati
pus, el dels Q~·licepáts, que inclou els Merostomats i els 
Aracnids, i el de /Plcnogonids • 

. · 
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INF~IDUS QUELICERATS, . .., 

Els Quelicerats són Artropodes ue tenen el cos format per dos 
tagrnes, el prosoma i l'opistosom El prosoma és constituJ:t per 
l'acron i sis segrnents, sense limi ~segrnentaris, sense antenes 
ni mandibules i amb sis parells d'aperld~'xs. El primer parell, els 
quelicers, es situen davant de la boca to .i que originalment eren 
postorals, acabats en forma de pin9a (qu a) o de ganxo i que 
serveixen per a capturar les preses. El s~on parell són els 
pedipalps, de funció prensil i sensorial, no mar~adors. Finalment 
es troben quatre parells de potes marxadores. ~,opistosma esta 
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Els Quelicerats poden tenir valor de Subtipus (incloent les Classes 
dels Merostomats, dels Aracnids i dels Picnogonids) o d' intratipus, amb 
les classes dels Merostomats i dels Aracnids, i paral.lel a 
l'infratipus dels Picnogonids. Aquí adoptarem la primera possibilitat: 

Subt. Quelicerats 
Cl. Merostomats 
Cl. Aracnids 
Cl. Picnogonids 

Cl. Mero~;,tomats 

Els Merostomats s6n quelicerats primitius, la majaría aquatics i de 
respiraci6 branquial. Tenen el cos organitzat en prosoma i opistosoma. 
El prosoma és relativament homogeni, amb un parell de quelicers als 
quals segueixen 5 p. d'apAndixs en forma de potes, ja siguin 
caminadores ( Xi fosurs) o nedadores ( Euripterides) . L' opistosoma pot 
tenir morfologies diferents, i acabar 
segments opistosomics modificats i 
localitzen les branquias. 

en una agulla que inclou alguns 
el telson. A l'opistosoma es 

Molts dels Merostomats s6n fossils, pero uns d'ells, els Xifosurs 
(cassoles de les Mol.luques) han arribat fins als nostres dies, i tenen 
un valor de fossils vivents. Inclouen 5 especies que es traben a les 
costes de 1 'ocea Indic, del Pacific i de 1 'Atlantic (vara nord i 
centreamericana). 

Prosoma: 1 p. quelícers (de 3 artells), 5 p. potes (les darreres una 
mica diferents, amb el flabel per a netejar la cara inferior i 
espatulades per excavar) 

Opistosoma: 1 p. quilaris (funci6: tancar per darrera la cavitat 
prebucal; v. Nieto), l'opercle genital (que té els orificis genitals, 
1 parell, per la part de sota) i 5 p. d' apAndixs fil.lopodials amb 
laminillas branquials. L'opercle i els apAndixs branquials s6n bastant 
semblants entre sí. Els apAndics branquials permeten la nataci6 
invertida de l'animal en el sí de l'aigua. 

El prosoma també esta dividit longitudinalment per sutures, i entre el 
ulls es presenten precisament 3 lobuls, cosa que ha fet pensar en un 
cert grau de relaci6 amb els trilobits (val a dir que hi ha trilobits 
amb un agull6 terminal), Presenten un parell d'ulls compostos, taques 
fotoreceptores i un organ medial quimioreceptor. Ventralment, el 
prosoma presenta un replec membran6s, l'hipostoma, on l'aliment topa. 

A l'opistosoma, les espines i les fossetes (per parelles) sitúen la 
posici6 dels segments corresponents, invisibles per altra banda. 



Prosoma i opistosoma s'articulen entre sí. 

Són carnívors, 
dels apendixs 
a al boca. 

i l'aliment es pren de manera gnatoblsica: les coxes 
prosbmics el trituren i el dirigeixen cap endavant, cap 

Al moment de la reproducció, els lfmuls van cap a la costa, i s'enfilen 
perla sorra, no massa lluny de l'aigua. Alll la femella fa un sot on 
hi deixa els bvuls, que són fecundats immediatament pel mascle. La 
posta queda enterrada amb el mateix moviment de les onades. Quan 
eclosionen, en surten larves d'apariencia trilobítica, que passen per 
una serie d'estadis dins del mar fins a generar l'adult. 

Els _!<;_uri.pteride'! són tots ells fbssils marins (del Cambri.l al Permil 
inferior), i podien assolir grans dimensions (prop dels 2m.), Perla 
seva morfología, n'hi ha que recorden els limuls i altres els 
escorpins. Presenten pro soma, meso soma i metasoma. 'I'ots ells i;enen 
l'dltim parell d'apendixs prosbmics acabats en paleta natatbria. Els 
primers parells d'apendixs prosbmics poden desenvolupar adaptacions 
raptores, i recorden al.eshores als escorpins. El prosoma, com ocórre 
tambó als limuls, estl dorsalment recobert per un escut prosbmic (que 
per altra banda tambó trobarem en els escorpins) 

El mesosoma recorda el dels l.ímuls, ja que tambó presenta opercle 
genital i parells d'apendixs fil.lopodi.als branquials. El metasoma 
sovint s'afina com als escorpins, o acaba en paletos nadadores, o en 
agul.lons terminals com els límuls. Probablement els segments 
opistosbmics previs a l'agulló serien comparables als que als limuls 
han quedat soldats amb el telson per formar l'agulló terminal. 

A aquest grup se 1 'hi ha donat molta importAncia evolutiva, perque 
sembla que són l 'origen dels actuals escorpins. Per tant, si fossim 
estrictos els escorpins haurien de formar part dels merostomats i no 
pas dels arlcnids, amb els quals dnicament comparteixen l'hlbitat. De 
fet, als quelicerats la conquesta del medi terrestre ha ocurregut en 
dues ocasions: als escorpins i als arlcnids. 

Escorpins 

Són quelicerats que 
merostomats, més que no 
dir. 

probablement s'haurien 
pas amb els arlcnids, per 

d'incloure en els 
tot el que acabem de 

En conjunt tenen carlcters primi tius, i les formes fossils conegudes 
ja presenten les mateixes caracteristiques que les actuals. 
'I'enen un prosoma on els pedipals s'han modificat en pinqa o quela de 
subjecció i esquarterament de J'aliment, i que també s'utilitza en 
dances rituals al moment de l'aparellament. 

El meso soma presenta un parell de pintes, apendixs laminats 



característics del grup, als 
sensorial quimioreceptora. La 
a la classificació dins del 
esternó, un opercle genital i 
ells ap~ndixs molt modificats. 

quals se' ls dóna una interpretació 
seva variabilitat 's un bon criteri per 
grup. El meso soma presenta també un 

4 parells d'estigmes respiratoria, tots 

El metasoma o cua de l'escorpi no té ap~ndixs, i acaba en un agulló 
distal, el telson, que comunica amb un parell de gl&ndules verinoses. 
El veri és neurotoxic, i serveix per a paralitzar les preses o els 
enemics. 

Per intimidar als seus enemics, branden les pinces i aixequen l'agulló. 
Aquest es clava en tot allo que les pinces toquin, ja que el sentit de 
la vista és dolent (com per altra banda passa en la majoria dels 
quelicerats). El grau de toxicitat del verí dep~n de la seva composició 
(n'hi ha de mortals per l'home en esp~cies exotiques), pero també del 
receptor: massa corporal, possible sensibilitat al verí, lloc de la 
picada. 

S' al iment.en de preses que capturen amb ajuda de 1' agulló verinós, i que 
trinxen amb ajuda dels quelícers, dels pedipalps i de les coxes dels 
2 primers parells de potes. Poden arribar a ca9ar micromamífers 
(ratolins, mussaranyes). 

La seva adaptació a la sequera 
(Buthus), mentres que altres 
( Euscorpius). També n' hi ha de 
cecs i despigmentats. 

és variable. N'hi 
són higrofils i 

cavernícoles, que 

ha de ben adaptats 
d'h&bits nocturns 

aleshores es tornen 

Al moment de la reproducció, desenvolupen una dan9a nupcial que 
consisteix a agafar la femella per les pinces, caminar endavant i 
endarrera i fer voltes. Al cap d'un temps variable, el mascle diposita 
un espermatofor i fa bellugar la femella fins que el seu orifici 
genital s'hi coloca a sobre. El mascle obtura l'orifici vaginal amb un 
tap, per impedir que la femella torni a copular abans de la posta. Ara 
bé, també és freqüent que la femella mati i devori a la seva parella. 

La majoria dels escorpins són ovivivípars, encara que n'hi ha de 
veritablement vivípars. En aquest darrer cas les reserves vitel.lines 
de 1 'ovul matern són més escasses. En el primer cas, els ous són 
telolecítics i la segmentació discoidal. 

La mare té cura de les críes nounades, possant-se-les sobre el dors i 
transportan-les amb ella fins a la primera muda. Durant aquest primer 
estadi no s'alimenten. Després ja han de comen9ar a ca9ar. S'assoleix 
l'estadi adult al cap d'un any aprox. 

Els escorpina són típicament tropicals, i a les nostres latituds estan 
una mica al límit de la seva distribució. 
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Comprem quelicerats amb el cos generalment organitzat en prosorna i 
opistosorna, organització que pot quedar secundiiriament emmascarada per 
fusió dels tagrnes, per subdivisió de l'opistosorna en meso- i metasoma, 
gaire bé sernpre amb els pedipalps no modificats en pinqa (excepte els 
pseudoescprpins). No presenten mai pintes, 

És el grup més ampli de quelicerats, i inclou nombrosos Ordres, dels 
quals en comentarem 3: aranyes, pseudoescorpins i iicars. 

Les aranyes es caracteritzen perque l'unió de prosoma i opistosoma és 
fina (cintura), perque en cadascú.n dels tagmes no és visible la 
segmentac ió, perque els pedipalps no acaben en pinqa i perque al 
capdavall del cos presenten fil.leres. Els apendixs són: 

- prosoma: 1 p. quelícers, 1 p. pedipalps, 4 p. potes 
opistosoma: 1 o 2 p. estigrnes respiratoria 1, 2 o 3 parells de 

fil.leres, 

La funcionalitat dels quelicers determina l'agrupació de les aranyes 
en dues categories: les més primitives (entre les quals les 
migalomorfes) i les restants. En el primer cas, cada quel ícer és 
independent en la subjecció de la presa; en el segon, les pinces dels 

' \ dos quelícers treballen conjuntament per a subjectar la presa. (J "' 1' 

Els pedipalps permeten marcar un clar dirnorfisme sexual. En els 
mascles, el darrer artell diferencia un brgan copulador, que pot variar 
en aspecte ( respon biisicament a 2 models), en el qual s 'acumula 
!'esperma recollit de l'orifici genital corresponent. 

Tenen tres biolbgics de notable interes. 

Disposen de sistemes de comunicació intraespecífica, ja sigui per mitjii 
del tacte, de l'olfacte o de la vista. 

Al moment de la reproducció, donada la tendencia innata de les aranyes 
a atacar qualsevol cosa que se'ls hi posi per davant, s'han 
desenvolupat sisternes de senyals que permetin que el mascle 
s'identifiqui com a conespecífic i no sigui confós amb una possible 
presa. El festeig es desenvolupa en base o bé al sentit de la vista, 
o bé del tacte o de l'olda, de manera independent o combinada. En el 
primer cas es traben els licbsids i els saltícids, en els quals els 
mascles fan senyals brandant 
vistents. Fins i tot poden 
llampecs). 

les potes, que es combina amb coloracions 
fer senyals arnb els ulls ("destellos": 

Els senyals tactils poden ser cops que el mascle fa amb les potes sobre 
l'aranya femella (cas de les tariintules o de les aranyes de jardí), o 



bé movent-se per la terenyina de la femella produint v:ibracins 
diferents de les de les possibles preses. Les aranyes de jardí també 
es poden comunicar acósticament, fregant les potes i els quelicers. 

Un cas curi6s és el dels oxibpids, en els quals el mascle fa un present 
a la femella d'una presa (insecte) envolcallada de seda. Mentres la 
femella s'alimenta, el mascle la fecunda. 

ds freqlient a les aranyes que, comen el cas dels escorpins, la femella 
devori el mascle després de la c6pula. Els ous poden quedar protegits 
per un capoll de seda, amagats a terra, sota les pedres, etc, , i la 
mare pot tenir cura o no de la posta i dels nounats. 

Per alimentar-se, es refien d'una vista bastant pobra en general, que 
només permet detectar moviment. Cacen les preses amb ajut del verf que 
poden injectar per mitjl dels quelfcers. 

Els moviments de potes i pedipalps també s'utilitza per dissuadir als 
possibles depredadors. 

Les aranyes produeixen seda per mitjl de les corresponents gllndules. 
La seda és un líquid visc6s que se solidifica en contacte amb l'aire, 
que pot utilitzar-se per diferents finalitats: entapissar el niu (en 
esp~cies subterrlnies, p.e.), marcar el cami de tornada, envolcallar 
les preses, o bé fer les taranyines, paranys de caQa. La forma de les 
ternyines és forQa constant en els diferents grups d' aranyes, i 

~ s'observa que quan el grup és més evolucionat, el patr6 de la terenyina 
1 

~s més perfecte, regular i sim~trica. Cas de l'aranya de jardí: 

) 

{Y\ 

ds curiosa l'utilitzaci6 dels fils de seda coma medi de transport (fil 
aerostltic), ja sigui pels adults (sempre que siguin de petita mida) 
o pels nadons, En aquest darrer cas el transport té el senti t de 
dispersi6 de l'esp~cie. 

Els Pseudoescorpins viuen en el sbl, 
caracteritzen per tenir els pedipalps 

sota les escorces, etc. , 
transformats en pinQa. A 

i es 
aixb 



aludeix el nom, encara que en aquest grup ~s indistingible un mesosoma 
i un metasoma, manquen les pintes i l'agulló verinós. Aquí el veri se 
segrega a nivell dels pedipalps. ( 

Respiren per trlquees i no pas per pulmons en llibre, i en consonlncia 
el sistema circulatori estl reduit al cor i a l'aorta. 

Produeixen seda, relacionada amb la protecció de la posta, i la 
protecció dels refugis subterranis on ocórre respectivament la posta, 
la muda, la cria i la hibernació. Per aixó els mascles tenen gllndules 
sericígenes molt reduides. 

La reproducció ateny diversos nivells de complexitat etol&gica. En el 
casos m~s senzills, el mascle diposita espermat6fors en absAncia de la 
femella, que aquesta 
En altres ocasions, 
substracte davant de 
menys complexos, i 
carniformes fins a 

mateixa s'introdueix a les seves vies genitals. 
el mascle diposita l'espermatbfor sobre el 

la femella, i despr~s desenvolupa dances m~s o 
fins .i tot 1 'arrossega amb ajuda dels &rgans 
situar-la sobre de l'espermat6for, perquA se 

l'introdueixi a l'orifici genital. 

Un cop fecundada, la femella desenvolupa una cambra d' incubació per la 
part ventral de l'opistosoma, que estl en comunicació amb els ovaris, 
per tal de transferir aliment als embrions en desenvolupament. Per 
tant, es tracta d'un desenvolupament vivipar, encara que fisicament 
ocorri fora del cos de la mare. 

(els únics quelicerats en que hi ha tranferAncia d'esperma i no 
d'espermat&fors són els arlcnids, indirecta amb els pedipalps 
copuladors, i els opilions i alguns lcars, directa per mitjl de penis). 

Amb aquest nom s'engloben quelicerats on hi ha hagut una profunda 
transformació degut a soldadures, etc. de les regions pros&mica i 
opistos&mica. Potser es tracta d'un grup parafilAtic, que inclou formes 
semblants per convergAncia evolutiva. 

Biol&gicament tenen dues formes de vida ben diferents: o b~ són de vida 
lliure, vivint al s&l, a la vegetació, entre productes amagatzemats, 
a la pols, etc., o b~ són parlsits. En aquest darrer cas poden viure 
a costa de d'invertebrats o de vertebrats, ja sigui xuclant la sang 
(papar res), instal.lant-se a les vi es respiratorios ( causants 
d 'alArgies de les mucoses) 1 a la pell ( folicles: espinillos 1 sarna, 
rafia). Quan són hemat6fags, es poden convertir en vectors de malalties 
al transmetre virus, bacteris o ricketssies. El parasitismo pot durar 
tota la vida de l 'lcar, o desenvolupar-se nom~s durant una part del 
mateix (p.e, juvenils). Igualment, un cop han trobat l'hoste, poden 
quedar ja fixos en ell (cas dels lcars de la pell), o b~ abandonar-lo 



(cas de la majoria dels hemat6fags, que poden arribar a viure 1 any 
sense alimentar-se). 

Molts lcars causen plagues en els conreus, pera d'altres, pels seus 
hlbits depredadors, s'utilitzen en la lluita contra aquestes o altres 
plagues. Per tant, en relaci6 a l'home, els lcars poden ser segons els 
grups o beneficiosos o perjudicials. 

Des del punt de vista del desenvolupament, és curi6s assenyalar que els 
lcars neixen amb 6 potes (larva hexlpoda), i incorporen l'altre parell 
en la primera muda. 



lnclouen quelicerats marins bent6nics anomenats vulgarment aranyes de 
mar, per6 amb una organitzaci6 una mica peculiar: 

Prosoma: cefalon + t6rax. Al cefalon destaquen els ovígers i la 
trompa. Els ovígers, que serveixen per transport.ar la posta, s6n típics 
dels mascles, encara que en determinadas especies també la femella en 
té. El mascle pot estar cuidant simul.til.niament la posta de diversas 
femelles. La trompa presenta la boca apicalment. A la cara dorsal 
presenten un tubercle ocular amb 4 ulls. El tórax presenta 4 parell.s 
de potes, encara que en poden ser 5 o 6. L'envergadura de les potes, 
en determinades especies de profunditat poden arribar a tenir 75 cm. 
d'envergadura. 

- Opistosoma: pot estar ben format o ser extraordinil.riament reduit. 

Segons els autors, consideren que cefalon i t6rax corresponen a tagmes 
diferents, i aleshores n'hi hauria 3 en lloc de 2. Aix6, unit a altres 
característiques 
els picnog6nids 
apart: 

peculiars, ha determinat que en certes classificacions 
se separin dels quelicerats formant un infratipus 

- Subtipus Queliceromorfes: 
Infratipus Quel.icerats 
Infratipus Picnog6nids. 

Quan a l'organitzaci6 interna, els picnog6nids presenten extensions del 
budell i de les g6nades per dintre de les potes. Aquestes tenen porus 
independents a l'exterior, que es presenten per parells, i reflecteixen 
per tant l 'organitzaci6 metamerica. Per al tra banda, manquen de sistema 
respiratori i 6rgans excretors. 

La reproducci6 es pot fer per mitjil. de fecundaci6 interna o externa, 
i el desenvolupament pot ser directe o indirecte, en funció de la 
quantitat de vitel disponible. La posta és cohesionada per una secreci6 
cementadora que produeix el mascle. En general tenen capacitat de 
regeneraci6. El desenvolupament és anam6rfic, jaque els nounats només 
tenen els apendixs del cefalon (quelícers, palps i ovígers). 

L, 
1 



SUBTIPUS CRUSTACIS. 

Després dels Insectes els crustacis són el grup més nombrós 
d 1 Artropodes. S 1 en coneixen unes 40.000 especies i els fossils 
més antics provenen del Cambria. Tant les formes extingides com 
les actuals són aquatiques, marines o d 1 aigua dolc;:a, o es tan 
estretament lligades a ambients humi ts. ¡\ 

El cos esta format per tres tagrnes: el cefalon, el perelon i el 
pleon. El nombre de segments és molt variable i oscil.la entre 
10 i 60. Aquests segments, llevat dels que integren el cefalon, 
acostumen ser ben diferenciables a les formes de vida lliure i 
mobil, de vegades es distingeixen amb dificultat a les de vida 
sessil i es diferencien malament o no es poden diferenciar en 
absolut a les parasites. 

El cefalon és 1 1 únic tagrnanomeristic del subtipus (nombre constant 
de segrnents) i és format per 6 segment més l 1 acron. El pereion 
i el pleon són anomeristics, fet que s 1 ha d 1 interpretar com un 
caracter primitiu. En alguns grups el cefalon es reuneix amb un 

(. ( ( (' 
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o més segments del pereion formant un cefalotorax / El pleon 
primariament acaba en un parell de sortints depenents del telson, 
normalment multiarticulats, que es denominen cercs i en conjunt 
furca. 

El tegument dels crustacis es caracteritza pel fet que l 1 epicuticu
la és desproveYda de ceres impermeables; possiblement aquesta és 
una de les causes principals que expliquen el poc exit evolutiu 
dels Crustacis en el medi aeri, on és indispensable una bona 
impermeabilització. Una altra caracteristica de la cuticula dels 
Crustacis és la de mostrar una elevada calcificació, tot i que 
aquest fet no es dona a tots els seus representants. 

Molts Crustacis presenten una closca, que és una expansió del 
\." .. tegument de la regió posterior del cefalon que s 1 estén en totes 

\o .. ,)\'! ,direccions, pero especialment cap enrera. La presencia de closca 
" 'implica la fusió d 1almenys ..... un. SE!gment del perei()n a], cel:alon, és 

.. 1 ,'· ··a dir la formació del cefalotorax. Les dimensions i forma de la 
closca són molt variables. Quan és més desenvolupada, com passa 

i. u en els De ca podes, forma una cuirassa protectora que s 1 estén cap 
endarrera fins a cobrir tot el pereion, cap endavant per a formar 
el rostre i pels costats fent una cambra branquial per la qual 
circula 1 1 aigua i es relaciona amb la respiració. En al tres Crusta
cis, com ara els Ostracodes, la closca és bivalva, és a dir esta 
formada per dues plaques articulades per una xarnera a la part 
dorsal que permet que s 1 obrin i es tanquin mijantc;:ant músculs; 
en aquest cas, la closca es relaciona amb la reproducció ja que 
sovint serveix de cambra incubadora. De vegades es produeixen 
modificacions notables de la closca com és el cas dels Cirripedes, 
en els quals forma l 1 anomenat mantell, que, a més de cobrir tot 
el cos, segrega unes plaques calcaries externes que protegeixen 
completament l 1 animal. 



Pel que fa als apendixs dels Crustacis, en trobem els següents: 

- cefalon: lp. d'antenules 
lp. d'antenes 
lp. de mandibules 
2p. de maxil.les (maxil.lúles 
pereiopodis (maxil.lipedes) 
pleopodis (uropodis) 

i maxil.les) 
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SUBTIPOS ATELOCERATS. 

Els Atelocerats agrupen els Miriapodes i els Hexapodes que es 
caracteri tzen per ten ir el ces amb una regió cefalica seguida d 1 una 
o dues regions postcefaliques, apendixs unirramis, un parell 
d 1 antenes i un parell de mandibules telognatiques, un tub digestiu 
basicament lineal sense cecs gastrics, amb traquees, sistema 
circulatori molt reduYt i amb una segmentació superficial dels 
ous. 

SUPERCLASSE MIRIAPODES. 

Els Miriapodes són Atelocerats amb el ces organitzat en dos tagmes 
cap.i tronc; el ?a~p?t ser dignatic {lp. de mandibules i lp. d~ 
max1l.les) o tr1gnat1c (lp. de mandibules i 2p. de maxil.les); 
el tronc consta d 1 un nombre variable de segments, cadascun dels 
quals porta un parell d 1 apendixs marxadors llevat dels segments 
terminals i de vegades el primer. 

~~s .. ~rgans s~nsorials s6n blsicament de tipus quimioreceptor (~rgan de 
romosvary, s1tuat a la base de les antenes) i fotoreceptor, a través 
d' ll . ' ' un~ u .. s que n1 son com els ulls compostos dels insectes, ni tan 
senz1lls com els ulls simples. Estan formats per una se'r' d' 1 1 

• ~- - J. :te oce •. "es, 
en balx nombre, que configuren el camp ocel.lar. Els ulls desapareixen 
en els grups cavernicoles. 

CLASSE DIPLOPODES. (:: IV\\\ ('-.t/v''"' J 
Tal com indica el seu nom la caracteristica més representativa 
dels Diplopodes és l 1 existencia de dos parells de potes a la 
majoria de segments del tronc. Són animals basicament edafics, 
1d~ ~ida v¡¡..ria~:te. qu .. e. p:cil .. l.a,.e·n·t:re. poc .. ~····~= i més de 20 cm. ">-<rv' 
~ \J~.A .. A .. ~J'( ~-.-·y··{.·V'U -<--c..~f..~ eJ.----~~\......-·''-<\\ (_-L~-- \ 

El cap és convex dorsalment i aplanat per sota; a banda i banda 
hi ha ocel.les en nombre variable i reunits en un grup. Davant 
dels ulls es situen les antenes i a la seva base hi ha l 1 organ 
de Tomosvary (higrorreceptor ?) que falta, pero en alguns grups. 
Als costats de la boca es situen les mandibules, ben desenvolupa
des, que delimiten lateralment la capsula cefalica. La superficie 
ventral del cap és ocupada per una pe9a anomenada gnatoquilari, 
que tapa ventralment la cavitat bucal; la interpretació morfologica 
d'aquesta pe9a sembla demostrar que és el resultat de la fusió 
d 1 un parell de maxil.les. 

El tronc consta d 1 un nombre variable de segments (d 1 11 a més de 
60). Els quatre primers segments configuren un torax tot i que 
no és un tagma veritable;·· el primer segment és apode i s 1 anomena 
col.lum i els tres següents tenen només un parell de potes. La 
resta de segments porten dos parells de potes i dos parells 
d 1 estigmes traqueals. ?-"'- fCMfi.]IJ.--" ~ Cc)Ov\Ni0-. 



Pel que fa a les potes hi ha un cert dimorfisme sexual. Els mascles 
tenen un o dos parells de potes transformats en gonopodis (organs 
copuladors) o en organs especialitzats en subjectar la femella 
durant la copula. Els orificis genitals, en els dos sexes, s'obren 
darrera del segon parell de pote¡; (progoneats) i els mascles tenen 
un parell de penis 7 <NI! ~v..'rov..uJ(J). 

El cos acaba en un telson en forma d'arc dorsilateral que es va 
fent cada cop més estret fins acabar en una punta; a sota del 
telson hi ha dues val ves anals grosses, enmig de les quals s' obre 
l'anus. 

La reproducció dels Diplopodes és sexual, mitjan9ant una copula 
o sense que hi hagi cap contacte entre els dos sexes. La copula 1. 

no es realitza amb els penis, que són massa petits; el mascle, 
abans de la copula, es cargola de manera que els penis dipositin 
l'esperma als gonopodis i són aquests els que actuen coma organs 
copuladors. La transfe~l~ .indirecta dels espermatozoides es ·----"') 
fa mitjan9ant espermatofor~ +.t ~. 

El desenvolupament postembrionari és anamorf; la primera forma 
larvaria només té vuit segments al tronc i sis parells de potes. 
En el grup dels Júlids s'oberva el fenomen de la periodomorfosi, 
que consisteix en una mena de rejoveniment dels mascles adults; 
aquest procés és pot esquema ti tzar amb els següents estadis: 
preadult, adult, intercalar, adult, intercalar, etc. El mascle 
després de la copula, en lloc de morir, passa una muda durant la 
qual els gonopodis i els caracters sexuals secundaris sofreixen 
una regressió i entra a la fase intercalar. 

Els Diplopodes poden produir substAncies repel.lents, especialment en 
les especies tropicals. La toxicitat d'aquestes substAncies és 
variable, pero tendeix a ser mol t superior en especies tropicals, 
Aqueste toxines tenen una funció de defensa en front a possibles 
depredadors o enemics' ja que el seu regim alimentari és a base de 
ditritus vegetals. 

En el desenvolupament, anamorfic, el nombre de segment.s afegi ts en cada 
muda varia dins d'un mateix individu, d'un estadi a l'altre, i entre 
individus diferents, pel mateix estadi larvari, El nombre final de 
segments és fix en la majoria de diplopodes, pero en al tres és 
variable. En el curs del desenvolupament, els gonopodis del mascle 
apareixen al 3r. estadi juvenil. 



Els quilbpodes s6n mirilpodes lucifugs i higrbfils que viuen sota les 
pedres i en el medi edlfic en general. La seva mida oscil.la entre els 
2 i els 30 cm. S6n depredadora, i s'alimenten d'altres artrbpodes. 

Al cap, les antenes s6n monil.liformes (arrosariades). Tenen mandí.bules 
idos parells de maxil.les (trignats). 

Al trono, el primer segment reb el nom de segment forcipular per la 
particular transformaci6 del primer parell de potes en forcípules. 
Aquestes acaben en una ungla, i estan en comunicaci6 amb una gllndula 
verinosa que els facilita la captura de preses. 

La segmentaci6 del tronc pot ser homonoma ( amb tates les terg it.es 
iguals) o heteronoma (amb tergites grosses i petites, intercal.lades). 
En aquest cas, cada segment porta ünicament un parell de potes, o bA 
un parell d 'apendixs genitals si es tracta dels darrers segments. 
L' orifici genital es troba a 1 'extrem posterior del trons 
(opistogoneats), igual que l'anus. 

') 1 



Els quilbpodes s6n animals solitaris (probablement pels seus hlbits 
depredadora, en un sistema de caQa que no exigeix cooperaci6), i només 
cap a l'~poca reproductora es veuen parelles. La reproducci6 6s sexual, 
amb fecundaci6 interna, perb amb transfer~ncia indirecta 
d'espermatbfors. El mascle els dlposlta a terra, 1 al seu vo.ltant 
teixeix uns fU.s d'orientaci6. La femella els agafa amb ajuda dels 
gonopodis (?). 

En alguns grups, la mare protegeix la posta amb les seves potes (s'hi 
enrosca al voltant), mentres que en altres els enterra separadament a 
terra, abandonat-los. 

El desenvolupament, segons els grups, és epimbrfic o anambrfic. 

Altres grup§. 

Dins dels mirilpodes, es classifi.quen grups que passen molt 
desapercebuts, jaque també viuen al sbl, entre la fullaraca, sota les 
pedres, o dins de caves, i atenyen com a maxim 1 cm, de l.largada. 
Alguns d'ells arriben a tenir un complex comportament reproductor, i 
n'hi ha que muden en estat adult. 



SUPERCLASSE HExAPODES. 

Els Hexapodes o Insectes són Atelocerats amb el cos organitzat 
en tres tagmes, cap, torax i abdomen. Constitueixen el grup més 
nombrós de tots els animals; agrupen prop d 1 un milió d 1 especies, 
i probablement en quedin altres tantes per descriure, que habiten 
en tots els medis terrestres i que tenen una mida que pot anar 
de menys d 1 un mm fins a prop dels 30 cm. 

El cap esta format per 6 segments més 1 1 acron, que estan soldats 
formant la capsula cefalica. Damunt de la seva superficie s 1 obser
ven una serie a~.:tures 1 que-T~B~Sf*>!'lei'l--3:-a-ine-t-amefi-t~ci-é 
~r--:i:m-it~-e-----0-e-H-m-ik---en-----~:<n-a-~s-e'~"-ie~---d"'--e-se-i-e~-q-u-e~--eor1:'e~ponen-
~.i~ arees cefaliques

1 
(j_',;S(''-\0-\o"d..·J-) (Ll/' ~,;tvtA-'-

~"'~" En general els Insectes ten en un parell d 1 ulls compostos en posició 
lateral, que de vegad~§ coexisteixen amb tres ocel.les dorsals. 
També hi ha un parell~ene~ forrnades per un nombre variable 
d 1 artells de formes di verses. '------.. '-N).A}JoJJ:i:;, cjJJ-./<>.,JK~ . ~~ 

Segons la direcció de (' ··- ·-
1 1 eix principa:C2iercap-:í"fade les peces bucals hi ha diferents 
tipus estructurals de caps; la capsula cefalica més generalitzada 
és la d~ tipus ort~gnat o hipognat i en ella l 1 eix del cap és 
p7r~en?1cular a 1 1 elx cefalocaudal del cos i les peces bucals es 
d1r7ge1xen avall; en el cas que l 1 eix principal del cap és 
hor1tzontal i les peces bucals es dirigeixen endavant tenim un 
cap_de tipus prognat; en el tipus opistognat, l 1 eix cefalic és 
hor1tzontal o lleugerament inclinat avall i els apendixs bucals 
s 1 insereixen ventral,ment i ~s dirigE¡!i~~n cal?, enrer_:e. 



Els insectes són trignats, i tots ells parteixen d 'un mateix pla 
d'organització de les peces bucals. Ara bé, en funció del seu 
particular r~gim alimentari, aquestes peces bucals es modifiquen per 
a poder triturar i mastegar, poder xuclar, picar o llepar. 

Es considera que el model d'aparell bucal més primitiu i menys 
modificat és el mastegador (ort&pters, p.e. ). Aquí l'ónica modificació 
important és que les segones maxil.les s'uneixen per formar el llavi 
inferior, que per tant no és comparable al llavi superior. Aquest no 
resulta de la fusió d'ap~ndixs, sinó que és un replec cuticular del 
cap. 

Hi ha diversos models d'aparells capaqos de xuclar l'aliment: p.e, en 
himen6pters, el llavi inferior és capaq de llepar el n~ctar i després 
xuclar-lo per mitja d' una canal que el mateix llavi inferior defineix. 
A les papallones, que també aprofiten el n~ctar, la majar part de 
!'espiritrompa deriva de les primeres maxil.les, mentre que la resta 
de peces bucal estan reduldes. 

En altres casos (xinxes, mosquit), pr~viament a la succió s'ha d'anar 
a buscar el fluid, ja sigui d'origen animal o vegetal, perforant la 
paret corporal d 1 aquest animal o vegetal. Aleshores l'aparell bucal té 
estilets asserrats que obren la ferida, i es freqtient que l'aparell 
suctor diferencli una canal per injectar saliva (enzims histolítics, 
anticoagulants, anest~sics) i una altra per absorbir els fluids 
alimenticis. Per a la seva manera de treballar, aquesta aparell 
s'anomena picador-xuclador. 

A les masques, també hi ha aquestes dues canals, perqu~ si l'aliment 
no és de per sí líquid, s'ha de disoldre pr~viament amb la saliva. El 
fluid resultant és absorbit a través d'una regló esponjosa per simple 
capilaritat, i després activament cap a la boca. 

Per activar tots aquests aparells bucals, cal una musculatura potent. 
El moviment d' aquesta musculatura demana punts d 1 inserció, així com una 
clpsula cefllica prou rígica i resitent perqu~ no s'esparrequi. is per 
aix& que internament el cap presenta tota una s~rie d'apodemes que 
l'atravessen per dins, com uns tirants de reforq interior. 

w~\ 

Cc"-~p 

f'C\/l 

)'L¡ 



El tagma toracic és format per tres segments, el 
protorax, el mesotorax i el metatorax. En alguns casos la regi6 
dorsal del protorax és molt més desenvolupada que la dels altres 
dos segments i forma una mena d'escut, el pronot, que recobreix 
tot el torax. Els tres segments porten un parell de potes cadascun 
i el mesotorax i el metatorax ~roEora~~ poden tenir un parell 
d'ales. --

Les potes són apendixs unirramis, formats per 5 artells principals: 
coxa, trocanter, femur, tibia i tars. El tars consta, primitiva
ment, d'una sola pe9a pero generalment es troba subdivit en una 
serie de tarsomers, fins un maxim de 5. A l'apex del tars es situa 
el pretars format per una o dues ungles; ademés pot presentar 
formacions especials com l'aroli i el pulvil.le membranosos o 

l'empodi esclerotitzat, que són formacions vesiculiformes impregna
des de substancies enganxifoses que permeten la marxa damunt de 
superficies llises. 

Les ales s6n formacions tegumentlries que apareixen per evaginacions 

de la paret del cos en els corresponents segments torlcics. Aquestes 
evaginacions inclouen cutícula, epidermis, trlquees, venes i nervis. 
Aquestes tres darreres estructures corren longitudinalment pels 



mateixos canals, i s6n blsics pera la nudrici6 de l'ala durant el seu 
periode d'ontogi':nesi. Un cap assecades les ales, aquesta nerviaci.6 d6na 
consistincia a la membrana alar. Per altra banda, la disposici6 de les 
nerviacions longitudinals, transversals i les cel.les que en resulten 
és variable, i. ofereix un bon cri teri de classificaci.6 dins dels 
insectes. La tendincia evolutiva és que la nerviaci6 alar sigui molt 
complexa en els insectes primitius (libil.lules) i se simplifiqui en 
els més evolucionats. 

En principi, les al es eren simples expansions planejadores, que haurien 
a~~:-~ __ al despla<:;ament dels insectes fossils un cap aquests havien 

IIA_""\\_\..t 
~. pels troncs o per la vegetaci6. Es tractava per tant 
d'expansions inarticuladas. Cal remarcar també que en aquests insecte 
fossils també el primer segment torlcic duia ''ales''. 

Ara bé, avui en dia les ales dels insectes es poden batre, grlcies a 
la presincia d'articulacions, que no s6n altra cosa que una siria de 
petites peces cuticulars disposades de manera característica. 
Precisament aquestes articulacions permeten reconeixer dos tipus basics 
d'ales: 

-les dels insectes paleopters (ales primitivas), incapaqos de plegar 
l'ala plana sobre el dors de l'animal. Ex.: libil.lules 
- les dels insectes neopters (ala evolucionada) 1 plegables planes sobre 
el dors de !'animal. Ex: la resta d'insectes alats. 

A més a més, el funcionament de les ales és diferent en els dos grups. 

- vol di recte: típic dels paleopters. Consisteix que la musculatura ''""{·tl·· e> 

alar s' insere ix d irectament a la base de les a les. Només permet un (.U 1 

batut bastant lent. 
- vol indirecte: les ales es mouen per la deformaci6 de la cutícula 
dorsal (tergita) i ventral), que s'abomba o s'arqueja alternativament. 
Per aconseguir-ho, treballen coordinadament els músculs dorsoventrals 
(que al contraure' s provoquen l 1 elevaci6 de les al es) i els c:l Qljc' 
longi tudinals (que al contraure' s ells i re laxar-se la musculatura l. L· 
longitudinal provoquen la depressi6 de les ales). El funcionament 
indirecta també deu bona part de la seva eficlcia a l'elasticitat del 
tegument, que presenta una protelna, la resilina, 
una goma: al ser pressionada acumula energía, que 
a la posici6 inicial. El vol indirecta permet 
accelerat. 

que es comporta com 
allibe~~al retornar 
un batut mol t més 

En els neopter, les modificacions que poden sofrir les ales afecten a 
tots els conceptes que ens poguem imaginar: 



- mida: formes macrapteres, braquipteres o lpteres 
consist~ncia: membranosas, semicorilcies (tegmines), cor1acies 

(~litres); consist~ncia homog~nia o heterog~nia (hemi~litres). 

Les característiques del primer parell d'ales poden ser diferents de 
les del segon (p.e, papasastres: lr. parell d'ales escurQat i endurit, 
pero el segon desenvolupat i membranós). Una modificació caracteristica 
i curiosa és la que presenten els dípters, en el que el segon parell 
'ales es transforma en balancins o halteris (organs de l'equilibri). 

És freqücnt, que en el moment de volar, les al es anteriors i les 
posteriors treballin conjuntament per mitjl de d:ispos:ltius d'unió entre 
elles (p.e., Lepidapters, Himenopters),ITota aquesta variabilitat pot 
íiiariTfé-~-t~;:_~;.; ro~~ ~ cti~._;rfisme sexual,· o permetre la descripció de 
races geogrlfiques o estacionals,f 

Encara que el normal és que un insecto alat conservi les ales tota la 
vida, hi ha casos mol t característic en qu~ les al es es perden: p, e, 
en formigues i t~rmits, un cop mascle i femella han efectuat el vol 
nupcial. En al tres insectes, la p~rdua de les a les es pot de u re a 
adaptació al parasitisme (cas de polls, puces, xinxes de llit), 

Les ales no es consideren veritables ap~ndixs, perqu~ no tenen 
musculatura intrínseca. Per altra banda, s'especula que les ales puguin 
tenir un origen polifil~tic. 

Ara bé, hi ha tota una colla d'insectes que 
primil.riament, és a dir, que ni els seus antecessors 
etapes de desenvolupament permeten interpretar que la 

manquen d' al es 
fassils ni les 

manca d'ales es 
degui a una reducció posterior d'aquests organs o els seus esbossos. 
En conjunt, es tracte d' insectes propis del sal, considerats prim.itius 1 

als quals podem referir-nos amb el nom gen~ric d 'apterigotes, sense 
validesa taxonamica. 

L'extraordinlria diversificació dels insectes s'ha intentat explicar 
grlcies a la presencia d' al es. Pensem que els únics invertebrats 
voladors són els insectes, ja que la capaci tat de vol queda, fora 
d'ells, confinada als vertebrats (aus, ratapinyades). 

El poder volar permet la rlpida conquesta de nous hlbitats encara no 
explotats, podent utilitzar nous aliments. Aquesta capacitat de 
colonització s'acompanya de l'estrat~gia de que els individus siguin 
pe ti ts, pero mol t nombro sos. La gran expansió deis insectes es va 
produir quan varen apar~ixer les faneragames (plantes amb flor). 0 



L'abdomen és constituYt normalment per 11 segments i en alguns 1 

casos per 12 (Proturs) 6 6 (Col.lembols)¡ en molts casos, pero, 
els 11 segments no s6n vivibles degut a coalescemcies amb el torax, 
coalescemcies terminals i a que la part final es plega telescopica
ment i aleshores només en s6n vivibles 4 6 5. Cada segment té en 
principi una tergita, una esternita i pleures membranoses amb 
diverses esclerites¡ en diversos grups hi ha una reducci6 de les 
zones esclerotitzades fins el punt que !'abdomen és practicament 
membran6s. En posici6 terminal es situa l'anus. L'orifici genital 
s'obre, generalment, entre el Be i el 9e segments en les femelles 

en el 9e en els mascles. 

La majoria d • Insectes tenen esbossos apendiculars a tots els 
segments abdominals durant les fases embrionaries¡ aquest apendixs 
desapareixen durant 1 'ontogenia i només es mantenen els de la reg i6 
genital, on formen l'ovopositor o organ de posta de les femelles 
i 1 'edeagus dels mascles, i a la part final de 1 'abdomen on 
configuren els cercs, de funci6 sensorial o defensiva. 

La reproducci6 normalment és sexual i per oviparisme¡ també hi 
ha casos d' ovoviparisme i de vi viparisme. També es d6na la 
pedogenesi i la poliembrionia. La majoria d • especies s6n unisexua
des, pero també hi ha algun cas d'hermafroditisme. La partenogenesi 
també es presenta i pot ser arrenotocica, telitocica, accidental 
o facultativa. La fecundaci6 sempre és interna i la transferencia 
d'espermatozoides directa mitjan9ant una copula o indirecta amb 
espermatofors. 

En general el desenvolupament postembrionari implica una serie 
de mudes que comporten canvis successius, que en conjunt consti
tueixen la metamorfosi. 

- Insectes ametabols: amb formes juvenils semblants a l'adult i 
amb la possibilitat de mudar en aquesta darrera fase. 

Insectes heterometabols: amb fases de nimfa i adult o imago. 
S'en distingeixen dues menes: 
Hemimetabols, quan les nimfes i els adults tenen habitats 
diferents. 
Paurometabols, quan tenen el mateix habitat. 

- Insectes holometabols: amb fase de larva, pupa i imago. 

Comportament 

Els insectes són tan diversos{en ells podem trobar exemples de tota 
mena de comportaments, referi ts a 1 'alimentació, a la reproducció, 
migracions, ocupació de l'hlbitat, etc. Només recordar que un dels 

models més complexos en el món animal són les societats d'insectes, com 
són ara abelles i termits. 



Els insectes, de cara a l'home i als seus interessos, són en ocasions 
beneficiosos i en ocasions perjudicials. 

El principal benefici que aporten els insects a la biosfera és la 
polinització de la vegetació. El grau d'especificitat entre la planta 
i el seu insecte pot arribar a ser molt estreta, i aquesta adaptació 
reciproca entre vegetal i insecte tant des del punt de vista de ritmes 
biol~gics (floració de la planta quan l'insecte és actiu) i morfol6gics 
(tipus d'aparells bucals molt especialitzats en prendre el n~ctar de 
calzes florals molt concrets) s'ha anomenat coevolució. 

En el cas dels conreus, aquesta activitat polinitzadora no es deixa al 
simple atzar, sinó que es potencia. P.e., en hivernacles d'hortalisses 
ja es treballa deixant anar abellots o altres himen6pters que 
afavoreixin la polinització. A més d'obtenir més fruit, sovint 
s'assoleix una majar regularitat d'aquest fruit, que passa a ser més 
apreciat al mercat. 

Mol t insectes són paras i ts o depredadors, i desenvolupan la se va 
activitat sobre altres insectes que poden ser plagues. Aquest 
antagonismo natural esta sient cada cop més aprofitat, partint de les 
esp~cies aut~ctones, per a millorar el control integrat de plagues. 
Aquest control contempla la minimització de l'ús d'insecticides, amb 
el consegtient increment de qualitat del producte i de les condicions 
ambientals. No és cert que resulti més barat, ja que requereix unes 
supervisions peri~diques per part de personal t~cnic especialitzat. 

Per altra banda, a vegades el que l'home aprofita són els productes 
dels insectes. Entre els principals cal comptar-hi la seda, la mel, la 
cera, la gelea reial de les abelles, tints naturals (les cotxinilles). 
Les esp~cies implicadas són profundament conegudes, es cultiven, i a 
vegades el seu aprofitament ve de molt antic. 

Quan són perjudicials, els insectes poden afectar directament l'home, 
transmatent-li malalties (típica situació d'insectes hemat~fags), o bé 
els seus interessos: conreus, hoscos, mobles, productes amagatzemats, 
teixits (arnes). 

En ambdós casos, beneficiós i perjudicial, l'estadi de l'insecte pot 
ser l'adult o bé les seves larves. 



han tingut un origen independent. Una classificaci6 clil.ssica 
di videix els Insectes en funci6 de 1' absencia i o presencia 
primitiva d'ales. Aixi tindriem: 

- Apterigots (Col.lembols, Proturs, Diplurs, Monurs, Microcorifis, 
Zigentomes). 

- Pterigots Paleopters 
Neopters Polineopters 

Paraneopters 
Oligoneopters 

' 1 ( . o /(f2 . 

Els Apterigots constitueixen un grup artificial i es divideixen 
en dos grups segons l'estructura de la cil.psula cefil.lica i de les 
peces bucals: 

' .. J- Entognats: Col.lembols 1 Proturs i Diplurs 
1 Ji - Ectognats: Monurs, Microcor if is 1 Zigentomes 
\ .... 

Alguns autors donen categoría de subclasse als dos grups anteriors 
i inclouen els Pterigots en els Ectognats. 

Finalment hi ha encara la opini6 d'altres zoolegs que creuen que 
els Col.lembols, els Proturs i els Diplurs constitueixen classes 
independents dels Insectes i en aquest cas el terme d'Apterigots 
només és aplicable als Monurs, Microcorifis i Zigentomes; aquests 
formarien juntament amb els Pterigots la classe dels Insectes . 

. L 'Miv cAr: V"1- ~ k~ 
~ }9_. }.M (J.Nl Ce. Le (ji S h' k . 
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Exocutlcula 

Membrana basal 

glandular 

L\ MUDA 15 

Figura 2·9. Figuras esquem:ltJcas del 
proceso de muda (modificado de Bcau
mom). A: Cutícula al comienzo del pe:· 
dado ecdlslal; B: Cutícula c:n el mamen· 
to Inmediato posterior a la apóllsls; C: 
Cutícula nueva parcialmente segregada 
y cu1fcula vieja casi totalmeme digerida¡ 
0: Desprendimiento de la cutfcula vieja. 

CuHcula generalizada: A) Esquema lrldimenslonal; 8) Detalle de una porción: C) Detalle 
Lento de la zona superficial. 

14 LA FORMAC/6 D'A
PODEMES s'inicia quan la 
cutícula comem;a a engrui
xir les seves diferents ca
pes per sobre de !'epider
mis. Efs músculs, que de 
primer s 'inseren<en da
munt d'aquesta, progres
sivament van penetranr en 
el tegument fins a nrmfm n 
la cullcula. Plec¡sament 
aquesta és una de les fun
cions principafs deis apo
demes. és a dir, augmenfar 
i enfortir la superffcie d'in
serció deis músculs. Hom 
remarca: 1 cutfcula. 2 epi
dermis. 3 musculatura. 
/OibUix: Gustavo Hormiga, 
a partir de fonts diverses/ 
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1 5 TALL TRANSVER
SAL DEL COS D'UN AR
TRÓPODE per a mostrar, 
dins d'un metamer tlpic. la 
distribució deis diferents 
feixos musculars i la de la 
resta d'elements anató· 
mies: 1 diafragma. 2 si dor· 
sal o pericardic, 3 cor, 4 si 
central o perivisceral, 5 tub 
digestiu. 6 si ventral o pe-
rineural. 7 sistema neNíós. 
8 músculs longitudinals 
dorsals, 9 músculs /ongi· 
tudinaJs ventrals, 1 O mús· 
culs dorsiventrals, 11 mús· 
culs deis apéndixs. 
{Dibuix: Amadeu Bfasco. a 
partir de fonts diverses/ 



L'¿JPPAREIL CJRCULATOIRE 117 

F1o. 7-5. - Schéma de la circulation de l'hémolymphe chez un lnsecte Ptérygote (d'aprCs 
J. A. HoFFMANN). A: aorte, ad: ampoule dorsale, C: cerveau, caa: coeur accessoire antcn· 
naire, cai: coeur accessoire intra-alaire, cama: coeur acccssoire métatergal, carne: coeur 
accessoire mésotergal, cap: coeur accessoire des pattes, Ch: chafne nerveuse, DO: diaphragme 
dorsal, DV: diaphmgme ventral, He: hémocoele, o: ostiole, SC: sinus péricardiaquc, sf: 
sinus frontal, SN: sinus périneural, SV: sinus périviscéral, TD: tube dígestif, v: vaisseau non 
contructile rcliant J'aorle au cocur accessoire mésotergal et/ou métatergal, va: vaisseau 
antennaíre, VD: vuisseau dorsal(purtie cardiaque), vp: vaisseau non contractilc. intrafémoral .. 

.·~ 
·, ""- cuticle 

' du-,t-iiltenng h,uro.; epidL•rrn1s 

tr,Khe,ll l"pithelium 

-----

1 66 SECC/6 TRANS
VERSAL d'un cranc de riu 
teta a l'alf;ada del segon 
pare/1 de pereiopodis que 
masera les diferents posi
cions que pOden tenir les 
br8nquies dins la cambra 
branquial i la seva re/ació 
amb el sistema circulatori. 
Hom hi distingeíx: 1 cam
bra branquial, 2 podobr8n
quia, 3 artrobránquia, 4 
p/eurobranquia, 5 bran
quiostegita, 6 art9ria sutr 
neural, 7 cadena nerviosa, 
8 múscul extensor, 9 in
testí, 1 O cor. 

9 

57 LES F/L ·LO TRA-
QUEES o pulmons en /libre 
són estructures tfpiques 
deis arAcnids. Morfotógi
cament considerades com 
a derivats deis apBndixs de 
/'opistosoma, es presenten 
per pare/les a la cara ven
tral del cos (A). En /'es
quema d'una tiNotr/Jquea 
{A') hom distingueix: 1 su
perffcie cuticular externa. 2 
estigma fiflotraqueal, 3 
cambra aBria, 4 columne
tes, 5 cambra hem8tica, 6 
laminetes cuticujars. 
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The articulation of a crustacean limb. The procuticle is 
hardened everywhere except at the joints, as indicated. After 
Russeii-Hunter. 
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5 MODELS MORFOLó
G/CS D'APENDIXS de di· 
ferents grups d'artrópodes. 
Birramis: A trilobit, B crus
taci cefalocáride, e crustaci 
decApode, O crustaci bran
quiópode. Unirramis: E a
racnid arané1d, F miritJpo
de quilópode, G inseCte or
tópter saltador, H insecte 
ortópter excavador. 1 in
secta coleópter nedador. 
Hom hi aprecia: 1 proto
podi o simpodi, 2 endo
podi, 3 exopodi. 4 endita, 5 
pseudoepipod¡; 6 basis, 7 
isqw: 8 meros, 9 carp, 1 O 
propodi. 11 dacril. 12 exita. 
13 epipodi, 14 coxa. 15 rro. 
canter, 16 fémur, 17 pa
teNa, 18 tibia, 19 metatars. 
20 tars, 21 ungla, 22 pre-
fémur. 
/Dibuix: Gustavo Hormiga. 
a partir de fonts diversesj 



Fto. 21.14. Représentation du tubc di~estíf d'un lnsecte. 

21 L 'APARELL 0/GES· 
TIU deis artrópodes, en 
aquest cas exemplificat i 
simpldicat en una panero/a 
(insecte bliJtid), consta de 
tres trams ben diferenciats 
i d'unes estructures bttsi
ques, que varíen segons 
l'especialització alimenta
ria. Efs elements principals 
de J'aparefl digestiu i altres 
estructures relacionades. 
presents a la majoria deis 
artrópodes. s'indiquen a 
continuació: 1 boca. 2 ca
vital bucal. 3 faringe. 4 esó
fag. 5 pap, 6 proventricle, 7 
glandules ::;alivals, 8 cecs 
d1gesrws. 9 intesti glandu
lar, 1 O tubs de Ma/pigh1, 11 
il!. 12 recte. 13 anus. 
/D1buix: Anwdeu 8/asco, a 
partir de fonts diversas/ 

An. : anus ; B. : bouche ; Ct. Sal. :canal salivaire ; Cct. : crecum ; Gl. Lab. l, Gl. Lab. 2. : glandes 
labiales¡ Gl. Md. : glande mandibulaire; Gl. Mx. : glande maxillaire; J. : jabot; CE, : ctsoph&ge; 
Mb. Per. : membrane péritrophique; Pap. Rec. : papille rectale: Ph. : pharynx; Pyl. : région pylo
rique; Tent.: tentorium; T. M.: tube de Malpighi; V. C.: valvule cardiaque; V. Pyl.: val\lule 
pylorique; V. Rec. : vaiYule rectale (d'apres Weber). 
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FJG. 21.17. A. : Vaisseau dorsal ou c<:ur desInsectes (d'apres Escherich); B. : Coupe transver· 
sale de l'abdomen d'un Insecte ; C, D et E. : Le fonctionnement cardiaque ; coupe transversale (C) 
et coupes longitudinales pendant la systole (D) et pendant la diastole (E). Ao. Ant. : aorte antérieure ; 
C. Gr. : corps gras; Co. : cctur; Di. D. : diaphragme dorsal; Di. V.: diaphragme ventral ; F. T. : 
filaments tenseurs ¡ Ggl. N.: ganglion nerveux; Os.: ostiole: M. Al.: muscle alironne; N. Per.: 
néphrocytes péricardiaques; <En. cenocytes; PI. : pleurite; S. Per. : sinus péricardiaque; S. P. N. : 
sinus périneural; S. P. V. : sinus périviscéral; St. : sternite; Ter. : tergite; Vent. : ventricule; V. D. : 
vaisseau dorsal. 



1 5 OIFERENTS T/PUS 
O'ESTIGMES RESPIRA
TORIS parcialment taflats 
per tal de fer~ne visible res· 
tructura interna, i ordenats 
per ordre de complexitat. 1 
paret del cos. 2 orifici tra
queal, 3 traquea. 4 orifici 
atriaf. 5 atri. 6 perirrema. 7 
llavis de rancament de 
l'atri, 8 dispositiu de fil
tratge d'aire. 9 valva d'oc/u
sió, 1 O músculs. 
[Dibuix: Gustavo Hormiga, 
a partir d'un original de 
Snodgrnss/ 
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. F~ti. 21. HL A., ü. : Structurc d'une trac.:hee (d'aprCs Weber); C. : Cellule trachéolaíre; D.: Sys .. 
teme trachéen et répanition des sacs aériens dans !'abdomen d'une ouvriCre d'Abeillc. C. Tr. : 
cellule trachéolaire; End. : endocuticule; Ep.: épicuticule; Exo. : cxocuticule; Hyp.: hypo-
derme; R. : ramification; Tr. : trachée; Trae. P., Trae. V.: portian pleine ou vide de Jiquide d•une 
trachéolc. 
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1 6 APARELL RESPI
RATORI deis insectes. en 
un model primitiu,. Corres
ponent a un insecte apte
rigot (un maquflid, génere 
Machilis), a /'esquerra. · i a 
un model evolucionat. 
d'una abe/la obrera, a la 
dreta. Les diferencies en
tre /'un i l'altre afecten el 
nombre d'estigmes i la 
seva posició, l'existéncia 
de connectius transversals 
i longitudinals, i l'aparició 
de sacs aeris (vegeu la fi
gura 23 del volum 9). 1 es~ 
tigmes toracics. 2 estig
mas abdominals, 3 trá· 
quees metamérfques in
dependents. ramificadas. 4 
troncs traqueals longitudi· 
nals, 5 troncs traqueals 
transversals. 6 sacs aeris 
traaueals. 
{Dibuix: Amadeu Blasco. a 
partir de fonts diverses/ 
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1 6 EN L 'ORGAN/TZA
C/0 DEL SISTEMA NER
VIÓS deis artrópodes hom 
pot detectar una refaCió en
tre el grau d'evoluetó as
solit i el grau de concentra
ció deis diferents elements 
gang/ionars. Aquest feno
men es manifesta dms les 
diverses línies evolut1ves. 
cosa que 1Hustra el d1buix 
en la comparació de dos 
models corresponents a 
ar;knids. el de l'escorpí (AJ 
i el d'un aranéid (8); a crus
tacis, el d'un fiJ.Ioc/Jride (C) 
i ef d'un dec/Jpode (0), i a 
insectes coleópters, el 
d'un lícid (E) i el d'un es
carabéid (F). En els miria
podes (G), la cadena ven
tral és poc concentrada i 
s'estén alllarg de tot el 
cos. 
{D1buix: Servei de Fotogra
fia!Román Montulf, a partir 
de fonts diversesl 
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1 7 PARTS PRJNCI· 
PALS DEL CERVELL deis 
artrópodes .aracnids (AJ ¡in
sectes (8): 1 1 2 ne1vis deis 
oceJ./es, 3 i 4 centres vi
suafs primaris i secundaris, 
5 cossos pedunculats, 6 
cos central, 7 ne~vis del tri
tocervell, B comissura tri
tocerebral, 9 lniCi del collar 
periesoftJgic, 1 O ulls com· 
pos/Os, 11 lamines ganglio
mus del lóbt.JI6pt1c. 12 part 
ce1ebral. 13 part intercere· 
bral amb céJ./ules neurose
cretores, 14 comissura 
deutocerebral, 15 nervis 
del deutocervell, 16 sis
tema nerviós simpátic an
tenor, 17 nervi recurren/. 
18 gangli frontal. Hom por 
observar en el dibuix les di
feréncies i les semblances 
entre ambdós cervells. es· 
pecialment la manca de 
deutocervell i la major sim
pllflcació general deis cen
tres nerviosos en el deis 
arácnids. Per a les carac
terist¡ques del cerve/1 deis 
crustacis, diplópodes i qui
lópodes vegeu les figures 
163, 315; 326. 
/D1buix: Gustavo Hormiga, 
a partir de fonts diverses/ 



A 

12 

14 
13 
15- --

e 
2 

3 

e 

2 6 COL-LABOREN A 
L 'EXCREC/6, en els amó
podes, determinadas gfBn· 
dules d'origen metamBric. 
és a dir, situadas origina/
ment a cada segment. Ge-
neralment es relacionen 
amb els apéndixs corres
ponents, cosa que explica 
que, malgrat la seva funció 
excretora, prenguin noms 
relatius a apéndixs que fan 
funcions diverses. Aixf. en 
efs aracnids, hi hales g!An
du/es coxals {A}, i en els 
crustacis. les g/andules an
tenals (8) i maxiHars (CJ. En 
e/s insectes adopten diVfH

sos noms. com els de ro
nyons cefafics. glandules 
labials, maxiflars. etc. Ter 
tes. perO, tenen una es
tructura similar. A fa 
iHustració, hom distmgeix: 
1 sac, 2 nefroducte, 3 bu
feta. 4 nefropor. 
IDibuix: Gustavo Hormiga, 
a partir de fonts diversas/ 

28 MODELS DIFE
RENTS D'APARELLS RE
PRODUCTOR$ masculins 
(a dall) i femenins (a baix}, 
presents en els artrópo
des: A model amb les gQ.. 
nades metamen·ques, cor
responent als escorpins. B 
model amb les gónadas 
imparelles, corresponent 
als quilópodes, e model 
amb les gónadas pare/fes, 
corresponent a/s insectes i 
el més generalitzat en el 
conjunt deis artrópodes. 
Hom hi distingeix: 1 testi· 
eles, 2 espermiducte, 3 ve
slcula seminal, 4 recepta
ele seminal, 5 g/andula ci
lfndrica, 6 órgan paraxial, 7 
atri genital, 8 gfándules 
dorsals, 9 glándulas ven
trals, 1 O canal ejaculador. 
11 g/Bndu/es annexes, 12 
ovaris. 13 oviductes, 14 re
ceptacle seminal, 15 atri 
genital, 16 orifici genital, 17 
g/llndula dorsal, 18 gi/Jn
dula ventral, 19 esperma
teca o receptacle s6minal, 
20 g/Bndula de l'espermtr 
teca, 21 glándufes anne~ 
xes. 
{Dibuix: Gustavo Hormiga, 
a partir de fonts diverses/ 



.171 ASPECTE DEL 
:Cii'FALOCARIDE Hutchin· 
-aoniella macrecentha, l'es
péc!e qu8 motivA la creació 
d'aquest nou grup de crus
tacis. Noteu la /largada deis 
filaments caudals, l'elevat 
nombre d9 segments del 
cos, la forma de /'escut to· 
racic i la natura fiNopodial 
deis pereiopodis. 
{Dibuix: Eduardo Saiz] 

cf .. sse 
/=i/./OpocJtJ 

>'-L,f ... ,, 
(e fo../ o e~ • i a e S 

1 7 2 ASPECTE DEL ,. 
REIMIPEDI Mor!ocida ondi~ 
nae. crustaci que viu, com 
l'altra especie del seu me
teix grup ¡Speleonectes ru
cagensis), a tes caves sub
man'nes. Noteu /'estructura 
de l'escut cet8/ic i l'absén
cia de tagmatitzaci6 a la 
resta del cos, que es pre
senta com un seguir de 
segments iguals fins arn'
bar al tt!lfson, trets que Clr 

racteritzen el grup. · 
[Díbuix: Eduardo Saiz/ 

163 ANATOMIA D 
DIFERENTS GRUPS D 
CRUSTACIS: A ostracod< 
8 cladócer. e notostrac 
f) 1'1/IIJ!t•dt'. f /11,1/lfli/IIÍ 

f copt)pocle, G 111/odmdt 
H lloplocc)ride. 1 amfipodt 
J decApode. Hom h1 di: 
tingeix: 1 cervefl. 2 cader 
nerviosa ventral, 3 cor. 
ostlol, 5 aorta anterior. 
aorta posterior, 7 aort 
descendent. 8 estómac. 
g/Bndula de l'intestf mitj, 
1 O intestf. 11 cec posteric 
dors81. 12 testicle. 13ovaf 
14 veslcula seminal, 1 
gtandula de ciment. 1 
múscul adductor. 17 g/81 
dula maxi¡.far. 



163 ANATOMIA DE 
DIFERENTS GRUPS DE 
CRUSTACJS: A ostrácode, 
B cladócer, C notostrac1; 
O cirrlpede. E branquiür, 
F copépode, G fi#oc/Jride, 
H hoplocáride, 1 amflpode, 
J decApode. Hom hi dis~ 

tingeix: 1 cervell. 2 cadena 
nerviosa ventral. 3 cor, 4 
ostia/, 5 aorta anterior. 6 
aorta posterior, 7 aorta 
descendent, 8 estómac, 9 
gl/mdula de l'intestl mirja. 
1 O intestl, 11 cec posterior 
dorsal, 12 testicle, 13 ovari. 
14 veslcufa seminal. 15 
gJandula de ciment, 16 
múscul adductor, 17 gltm
dula maxil.far. 
/Dibuix: Amadeu 8/asco, a 
panir de R. Siewing 1963/ 
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Fw. 275.--·" Los pri11n)wks tipos tll! u¡mralt!.~ lmcalti.~ th! los ln.w:c:loH. 
A: Tipo mar>tieador (Saltamontes) D: Tipo dmpadnr-t•:-;piritrom¡m (Pü!rido) 
B: Tipo lamedor \Ahcju) E: 'l'ipo pkador·t~hupador (l\ OHt¡uito) 
C: Tipo picador~c; mpador (PentalollHIH) F: Tipo :met.or (Mor>ea azul) 

.\lwja A 

e 

~;',',:,~;'"·((-d) 
troqueo. O 0 

Mx-- --
Pil~rido B 

cano/ 

Mm-quito.? o 

FtG. '276. ( orll's lri!IISII'Isu/¡s de los uprua/os buw
ll•.s rle /¡¡ 1/n•j(i d1•/ PH·ndo dt•l Pt•n/ultlllnts dd 

:\Jo.~r¡uito (ht•mlnu) y ¡{¡• /u Mosm uzu/. 



~ T.~~Th.~~-----Abd. ____ _ 
Me. N. 

Pr.N. Mt.N. e. 
P. l. 

Ta. 

PI. 

F1o. 21, l. Structure d'un lnsecte (d'apres Snodgrass). 

Abd. : abdomen ; Ce. : cerque ; Me. N. : mésonotum; Mes. S. : mésosternite: Mt. N. : méta
notum; Met. S. : métasternite; PI. : plcurite; Pr. N. : pronotum; Pr. S. : prosterníte; St. : ster
nite; Stg. : stigmate; T. : téte; Ta. : tarihe; Té'"r. : tergite; Th. : thorax. 

Cut. Si.Sang. 

A 
8 

D 

FJG. 21-12. A et B.: Structure des ailes au niveau du limbe (A), au niveau d'une nervure (8); 
C. : Les ailes postéríeures de Locusta : nervation et articulation ; D. : Schéma du plissement des 
ailes postéríeures des Coléoptf:res. 1 A, 2 A, 3 A, 4 A: nervures anales J, 2, 3, 4; Ax.1, Ax. 2, Ax. 3, 
Ax. 4. : sclérites axillaires 1, 2, 3, 4; C. : nervure costale; Cel. : cellule; Cu. : nervure cubitale; 
Cut.: cuticule; Hyp. R.: hypoderme résiduel: L. B.: lame basale; M., M'.: plaques médianes; 
Me.: nervure médiane; N.: nerf; N. L. Ac.: nervure longitudinale accessoure: P. C.: nervure 
précostale; P. Cu. : nervure post·cubitale ; PI. Cu. : pli cubital ; R. : nervure radiale; S. C. : nervure 
sous·costale; Si. Sang. : sinus sanguin ; Tr. : trachée. 

A· t6 



31 5 ANA TOMIA O'UN 
OIPL6POOE, en un tal! Ion· 
gtrudinal del cos. Hom hi 
disfinge1x: 1, 2, 3, 4. gliln
dvles salivals. 5 glandula 
axcretot1J maxtllar, 6 boca. 
7 mtesrf anrenor. 8 mtesti 
m1t¡IJ. 9 esfinter. 10 intestf 
posrenor. 11 sac anal. 12 
tubs de MaJp¡gfll. 13 gli!ln. 
dulas anals, 14 cerval/. 
15 cadena nerv1osa ventral. 
1 6 gónada. 17 cor, 18 OS· 

tiol, 19 vasos. 
/Dibuix: Amadeu 8/asco, a 
partlf de fonts diVerses} 

326 ANATOMIAO'UN 
OUILOPOD€, en un tal/ 
longrtudinal del cos. Hom 
hi dtstmgen<: 1 nervi ant&
nal. 2 deutocerve/1. 3 pl'(>
tocerve/1, 4 tmocerve/1. 5 
cadena gtmglionar. 6 boe8. 
7 esOfag, 8 mtestl mit¡a, 9 
intestr postan·or, 1 O anus, 
11 vas dorsal, 12 vas V8f't. 
tral, 13 ane/1 aórric, 14 bn. 
des muscutars, 15 ostfol, 
16 aona caf81ics, 17 arten·a 
cef<llica, 18 arr8na antena/. 
19 ruo de Ma/p¡ghi, 20 
gltmdu/a cefalica, 21 g/An
duta maxril8r, 22 gltmdul8 
salival. 23 g/8ndul8 dBI veri, 
24 restic/e, 25 canal defe
rent, 26 vesicul8 semmal. 
27 canal ejllcu/ador, 28 arn· 
gemral. 29 PtJnis, 30 glbn
dula tJCCessón'a dorsal, 31 
gl8ndules accessónes VtJn

rrals. 
(D,buix: Gustavo Hormiga. 
a parr1r d'ongmals diversos! 
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AMETABOLOUS HEMIMETABOLOUS HOLOMETABOLOUS 

FIGURE 21.4. Basic types of development in insects, Broken arrow indicates several molts. 
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F1o. 18. S. A. : Eurypterus remipes, vue dorsale (1) et vue ventrale (2}, B. : Plerygotus buffaloensis 

du Silurien ; C. : Mixopterus kiaeri : face dorsale (l), face ventrale (2). & : appendices sexuels mAles ; 
Br. : branchies (traces) ; Ch. : chélici::res ; Gnp. : gnathopodes ; Mes. S. : mésosome ; Met. S. : 
métasome ; Pr. S. : prosoma ; T. : telson. 



~~ ASPECTE EXTERN 
OELS TRILOBITS /X 3/ v-s
ros per la cara dorsal fAJ 1 

ventral (8) i posició deis 2 
elements morfológ1CS se· 
guenrs: 1 glabeHa, 2 lima 
ecdJSia/. 3 ull campos!. 4 
gena. 5 pun¡a genal. 6 
·oleures. 7 raqu1s, 8 antena, 
9 endopodt. 1 O exoood1. ll 
h1postoma. 12 ooca. 13 
anus 
/DtOUix · Gus1avo Hormrga. 
a partir d'ongmals d1versos! 
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fiG. 18. l. Xyphosura po/yphemus. 

8 

End. 

Pr.S. 

1 

ó~h 

\U 'L.s. 
Jlt:------'8-

~~ChiL 

P. T. 

B 

13 

A. : Vue dorsale ; B. : Vue ventrale ; C. : Région buccale ; D. : Opercule génítal ; E. : Détail de 
l'organisation d'une des 4 premieres paires de pattes ambulatoires. An. : anus ; Ap. Branch. : appen* 
dices branchiaux ; B. : bouche ; Ch. : chélicCre ; Chil. : chilarium; Cr. L. : cr!te Iatérale ; Cr. M. : 
créte médiane ; Co. : coxa ; D. Segm. : dépressíon segmentaire ; End. : endostome (ou sternum) ; 
Ep. Tar. : épine tarsale; F. : fémur; Gn. B. : gnathobase; Hyp. S. : hypostome; L. : limbe; 
L. S. : lf:vre supérieure; O. : oc..elle; O. C. : ceil composé; Op. G.: opercule génital; Op. S. : 
opisthosoma; P. Amb. : patte ambulatoire; Pat.: patella; P. G. : pointe génale; Pr. F. : préfé-
mur; Pr. S. : prosoma; P. T. : prétarse; S. L.: suton longitudinal; T. : tarse; Ti.: tibia. 

A·1~ 

11 



18 

Fig. 6. Organos genitales: (a) diasrama del cpi.ginio y vulva en una aralia entrlcy,ina {Pordosa¡;· (h) gcni· 
talia en una hembra haplogina (Dyspera}; (e) pcdipalpo y bulbo copulador entelcgino (no corresponde 
a nin~ún caso real); (d) aspecto de un bulbo copulador haplo¡dno (Dysdero). (o/: alvéolo; on:anillos; 
ap: apófisis patelar; ar: apófisis tibia!; b: bulbo ropulador; be: bolsa t:opulatr!z;cf: canal de fecunda· 
dón; ci: dmbio; ro: conductor; E: cpi.!!ino; e: émbolo; es: espermateca; {: fosctas; 11: hematodocc; 
pe: paracimbio; rs: rcM!rvorio seminal; se: surco epigástrico; :rm: scpto mediano; t: tégula; u: ui\a; v: 
vulva.) 
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' 54 ANATOM/A DELS 
ARACNIDS, vista sobre 
~os models: una aranya (A) 
1 un escorp/ (13), i indicació 
deis pn'ncr'pals elements in
terns: 1 cotve/1, 2 ulls, 3 
ulls laterafs, 4 u/ls dorsals 
5 massa ganglionar infra;_ 
sofAgica, 6 cadena ner
v(osa ventml, 7 boca, 9 f&

nnge, 9 CO<'-S latorals, 1 O 
cecs apendiculars, 11 cecs 
hepatopancroOtics, 12 in
test!, 13 ampolla rectal, 14 
recte, 15 anus, 16 tubs de 
Malpighi, l 7 aorta anten'or, 
18 cor o vas dorsal, 19 os
tlol. 20 arteriola metame. 
tica, 21 pericardi, 22 
fillotr8quees, 23 si pulmo
nar, 24 ovan's, 25 oviducte, 
26 onfici gonitol, 27 esper
ma teca, 28 tosticles, 29 
gl8ndules accessóries, 30 
atri genital, 31 g!Bndules 
sede/genes.. 32 fileres, 33 
gl8ndula de verf, 
/Dibuix: Amadeu 8/asco 
original de !'autor} · 

54 ANATOMIA DELS 
ARACNIDS, vista sobre 
dos models: una aranya (N 
i un escorpf (B), i indícació 
deis princípals elements in
tems: 1 cetvell, 2 ulls, 3 
ulls laterals, 4 ulls dorsals. 
5 massa ganglionar infrae-
softJgica, 6 cadena ner
viosa ventral, 7 boca, 8 fa
ringe. 9 cecs laterals. 1 O 
cecs apendiculars. 11 cecs 
hepatopancre8tics. 12 in
testí, 13 ampolla rectal, 14 
recte, 15 anus. 16 tubs de 
Malpighi. 17 aorta anterior, 
18 cor o vas dorsal, 19 os
tío/. 20 arteriola metame
tica. 21 pericardi. 22 
fif.lotráquees, 23 si pulmo
nar, 24 ovarís, 25 oviducte, 
26 orifici genital, 27 esper
ma teca, 28 testicles, 29 
g/8ndufes accessóries, 30 
atri genital, 31 glimdules 
sericígenes, 32 fileres, 33 
glandula de verf. 
[Dibuix: Amadeu Blasco. 
original de /'autor/ 
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1 9 OIFERENTS MO· 
DEL S O 'ÓRGANS VI· 
SUALS •n tll trfrópodes: 
A octHt dt viJió direct• 
d'•ricmd. B oc.U. e» visió 
inditiCll d'tricnid, C 
octHt d'mttctt, O ••t•m-
fThJII d'lnJ.ctt. E omm.ttidi 
d'IIPOIICIÓ d'un uN COI'rlp0$1 
d'm~tectt. F OOiffllltd dtl 
JUKltpoiiCIÓ d'un uN com· 
poli d',nsttetl. Hom hi dll· 
l1~1N: 1 cóm~. 2: CriJttHí, 

3 cot "'"' (cor~ o c.,. 
~ cjHules OOfnHMI}. 4 
c•Mul•• retine/l. 5 rtb· 
dome. a fíbrtl ntn•io••• 
que. tn conjunt, formfH't 11 
nervt óptlc, 7 t,.tum, 8 
CIPI dt ciHu/11 COrn.• 
flffS. v/tries o crirtM~~n.s. 9 
c•Nults pigment'''''· 1 o 
COl CfÍitiJ./1, 11 COn Cfil· 
talll. 12 c•Hu/ts dtl Cfll· 
111111. . 
/Dibwr: Gusttvo Horm~. 
t JMrtlf a. lonrt diwrstsl 

1 9 OIFERENTS MO· 
DELS O'ÓRGANS VI· 
SUALS tn t/1 lrtrópodes: 
A octHt dt vi1id direclt 
d'trkmd. B oceU. e» visi6 
ind,tCtl d'tricnid. C 
octU. d'tnl«:tt, O IJttm
~r• d'ms.ct•. E omtTYtd 
d'~s/CIO d'un uN composr 
d'¡nJectl. F omm.ttd dlt 
tuxtM>QIICJÓ d'un ull com
post d'mtecr•. Hom hi dis
,,~": 1 córn~. 2 cn·sraH/, 
3 cos vttrl Icor~ o CIIPI 
eJ. UHu'-s GOrnHnetJ. 4 
c•l·lul•s r•rlna/1, 1 flb· 
doma. 1 fibr., n•rvios•• 
qu•. en conjunt. formen •' 
nervt óptic, 7 IIPIUum. 8 
e•~ d• c•J.Iul•s corn•• 
nes, vitr~s o cristMiines, 9 
c•J.Iul•s pigm•ntjries, 10 
cos crist•HI, 11 con cris
ram. 12 c•Uul~s del cris-
1111/1. 
/DibuiJ<: Gust•vo Horm¡g., 
1 ~rttr de tonta diwtrsesJ 


