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1. Andrena sp. (femella). Les Andrena 
passen molta estona visitant cada flor i són 
excel·lents pol·linitzadores.  

2. Andrena pilipes (femella). Totalment 
negra. Com totes les Andrena excava nius 
sota terra. 

3. Anthophora plumipes (femella). Abella 
robusta de vol ràpid. Nidifica en talussos 
d’argila i parets de tàpia. 

4. Anthophora plumipes (mascle). Es reco-
neix pels pèls llargs i negres al segon parell 
de potes. 

5. Eucera nigrilabris (mascle). Els mascles 
d’Eucera es caracteritzen per les antenes 
llargues. Nidifica sota terra.

8. Osmia cornuta (femella). Pol·linitzadora 
excel·lent. Fa el niu en forats a la fusta, en 
canyes tallades i en parets de tàpia.  

9. Osmia cornuta (mascle). Més petit que la 
femella, amb les antenes més llargues i 
pèls blancs a la cara. 

10. Xylocopa violacea. L’abella més gran 
d’Europa. S’anomena abella fustera 
perquè excava nius a la fusta.  

13. Eupeodes sp. Mosques amb aspecte de 
vespa. Les larves són importants depreda-
dores de pugons. 

14. Episyrphus balteatus. Un dels sírfids 
més comuns. Es caracteritza pel seu vol 
estàtic. Les larves són depredadores de 
pugons. 

15. Eristalis tenax. Espècie molt comuna, 
amb aspecte d’abella. Les larves viuen en 
aigües residuals i femers. 

11. Melecta luctuosa. Negra amb bandes 
de pèls blancs. Pon els ous en nius d’An-
thophora. 

12. Nomada agrestis. Abella poc peluda, 
amb aspecte de vespa. Pon els ous en nius 
d’Andrena.  

6. Apis mellifera. Abella de la mel. Les 
obreres que agafen pol·len pol·linitzen 
millor que les que només agafen de nèctar. 

7. Bombus terrestris. Borinot o abellot. Fa 
el niu en caus abandonats de ratolins i 
altres rosegadors.  

Protegim-los!

Tots aquests insectes, i molts altres, pol·linitzen els fruiters


