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BIOGEOGRAFIA DELS GENÈRES DE FORMIGUES

DISPERSANTS DE LLAVORS

C. Gómez & X. Espadaler

ABSTRACT

Biogeography of seed-dispersing ant genera. Two hundred ant species of 47 different ant
genera have been cited as seed dispersers since 1895. This updated ant genera list is presented.
They belong to Dolichoderinae, Formicinae, Myrmicinae and Ponerinae. The distribution of
genera of seed-dispersing ants is not different from the proportion of genera on any the four
subfamilies, neither biogeography of those genera does show any consistent pattern. Myrmeco-
chorous plants have a greater concentration in Australian and southern Afrotropical biogeo-
graphical regions, but this differential distribution is not paralleled by ants.
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RESUM

Es presenta el llistat actualitzat dels gèneres de formigues amb espècies que han estat
citades com a dispersants de llavors de plantes mirmecòcores. Des de 1895 a l’actualitat han
estat citades unes 200 espècies de formigues de 47 gèneres diferents com a dispersants. Tots
els gèneres pertanyen a les Subfamílies Dolichoderinae, Formicinae, Myrmicinae, Ponerinae.
Globalment, la proporció de gèneres amb formigues dispersants no és diferent a les quatre
Subfamílies. La representació de gèneres amb espècies de formigues dispersants de llavors de
les quatre Subfamílies és una representació de la mirmecofauna a nivell genèric de les zones
zoogeogràfiques on ha estat estudiada la mirmecòcoria. Quant a plantes mirmecòcores existeix
una major concentració, de les 70 famílies citades, a la zona Australiana i el Sud de la zona
Afrotropical, pel que fa als gèneres de formigues disperants no ha estat trobada cap distribució
diferencial.

INTRODUCCIÓ

Els estudis sobre dispersió de llavors per formigues (mirmecocòria) van
començar a Europa (SERNANDER, 1906). Des d’aleshores s’han desenvolupat a
diverses zones del món. Actualment es coneix que les plantes dispersades per
aquest sistema es troben a diferents hàbitats de tots els continents a excepció
de l’Antàrtida (BEATTIE, 1983). La mirmecocòria és un sistema de dispersió
important per un gran nombre d’espècies de plantes superiors en determinats
ambients. BERG (1975) i RICE & WESTOBY (1981) van censar  1500 espècies de
plantes australianes, que pertanyien a 87 gèneres, que potencialment podrien
ser dispersades per formigues. La vegetació del fynbos sudafricà conté més de
1000 espècies de plantes potencialment mirmecòcores (MILEWSKI & BOND, 1982;
BOND & SLINGSBY, 1983). A la resta del món han estat adjudicades 300 espècies
(BERG, 1975). En conjunt es coneixen espècies de plantes mirmecòcores que
pertanyen a 70 famílies. Aquestes espècies són particularment comunes a les
zones de vegetació escleròfil.la de Sudàfrica i Austràlia (MILEWSKI & BOND,
1982; BREYTENBACH, 1988; WESTOBY et al., 1982; DAVIDSON & MORTON, 1984),
i en prats herbacis i boscos d’Amèrica del Nord (BEATTIE et al., 1979; BEATTIE

& CULVER, 1981; HANDEL et al., 1981; TURNBULL et al., 1983), Europa (ULBRICH,
1939) i Japó (OHARA & HIGASHI, 1987; NAKANISHI, 1988; HIGASHI et al., 1989;
OHKAWARA & HIGASHI, 1994). Aquesta distribució coneguda de les plantes
mirmecòcores suggereix que l’informació sobre la distribució biogeogràfica
actual és incomplerta (BOUCHER et al., 1982).

L’únic treball on es va recollir informació referent als gèneres de formigues
citats com a dispersants de llavors de plantes mirmecòcores és el de BEATTIE

(1983). En aquell treball es van mencionar 31 gèneres de formigues amb espècies
dispersants de llavors que pertanyien a 4 subfamílies de formigues (Dolichode-
rinae, Formicinae, Myrmicinae i Ponerinae). El fet de que un gènere hagi estat
mencionat com a dispersant de llavors no implica que totes les espècies de
formigues del gènere siguin dispersants. Els gèneres Aphaenogaster Mayr, 1853
i Camponotus Mayr, 1861 tenen espècies que han estat citades com agents
dispersants en algunes àrees, i espècies no dispersants a d’altres (RIDLEY, 1930;
BERG, 1975; CULVER & BEATTIE, 1978). Fins i tot una mateixa espècie pot mos-
trar una marcada variabilitat enfront diferents mirmecòcores (GÓMEZ & ESPADA-
LER, 1995). Alguns d’aquest gèneres presenten espècies de les quals s’han descrit
els seus hàbits alimentaris granívors. Encara que en principi la interacció entre
granes de plantes mirmecòcores i formigues granívores podria ser considerada
com una depredació, es pot donar una activitat disseminadora en determinades
circumstàncies (O’DOWD & HAY, 1980; RISSING, 1986; DANIN & YOM-TOV, 1990).

Sobre la distribució biogeogràfica de les formigues citades com a disper-
sants de llavors, l’únic apunt biogeogràfic proposat ha estat el gradient latitu-
dinal que defineix BEATTIE (1983). Segons aquest autor la riquesa d’espècies i
l’abundància de plantes mirmecòcores i de formigues dispersants d’aquestes
augmenta dels pols a l’equador a mesura que la latitud disminueix. L’objectiu
d’aquest treball és actualitzar el llistat de gèneres de formigues amb espècies
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citades com a dispersants de granes i respondre a les següents preguntes: a)
¿existeix cap subfamília amb un nombre significativament major de gèneres
amb espècies dispersants de llavors de plantes mirmecòcores?, i b) ¿existeix
cap zona zoogeogràfica amb una major concentració d’aquests gèneres de
formigues?

MATERIAL I MÈTODES

Per l’elaboració del llistat de gèneres es va partir del  publicat per BEATTIE

(1983) i es van afegir els nous gèneres mencionats a la literatura fins l’actualitat
i d’anteriors no recollits per aquest autor. La distribució dels gèneres de
formigues dispersants dintre de les diferents subfamílies van ser comparats
amb el nombre total de gèneres de formigues que han estat descrits a cada
subfamília mitjançant un test de ji-quadrat. El nombre total de gèneres va ser
establert a partir de les dades de BOLTON (1994).

L’anàlisi de la distribució biogeogràfica dels gèneres de formigues es va
realitzar en tres nivells. a) Es va comparar el nombre de gèneres mencionats a
cada zona zoogeogràfica en front del nombre total de gèneres de formigues de
les subfamílies amb espècies dispersants, i amb el nombre total de gèneres de
la mirmecofauna de cada zona zoogeogràfica. En aquest ùltim anàlisi es va
tenir en compte primer totes les zones zoogeogràfiques, i segon totes menys les
dues zones on no existeix cap dada (zones Indoaustraliana i Malgaixa) i la
zona Oriental de la qual existeix molt poca informació (LOCK, 1904; STEENIS,
1934). b) Es va comparar dintre de cada zona zoogeogràfica el nombre total de
gèneres mencionats per subfamílies amb el nombre total de gèneres d’aquestes
subfamílies. c) Es va comparar dintre de cada subfamília de formigues els
gèneres mencionats com a dispersants amb el nombre total de gèneres de
formigues de cada subfamília a les diferents zones zoogeogràfiques. Per l’anàlisi
en els nivells b) i c) no es van tenir en compte les zones Indoaustraliana i
Malgaixa. En tots els casos l’anàlisi es va realitzar mitjançant test de ji-quadrat.
Les zones zoogeogràfiques van ser les zones per faunes de formigues segons
BOLTON (1994).

RESULTATS

El nombre de gèneres de formigues amb espècies que han estat mencionades
com a dispersants de llavors de plantes mirmecòcores actualment es de 47
(Taula 1). A més de la recopilació feta per BEATTIE (1983) han esat mencionats
16 gèneres més. Els últims gèneres mencionats han estat el gènere Trachymyrmex

Forel, 1893 de la subfamília Myrmicinae i el gènere Hypoponera Santschi,
1939 de la subfamília Ponerinae, tots dos a Costa Rica (LE CORFF & HORVITZ,
1995).

Les subfamílies a les que pertanyen tots els gèneres són les mateixes que
es coneixien fins ara: Dolichoderinae, Formicinae, Myrmicinae i Ponerinae.
Han estat mencionats 7 gèneres de la subfamília Dolichoderinae, 12 gèneres de
Formicinae, 20 gèneres de Myrmicinae i 8 gèneres de Ponerinae. Aquesta
distribució del nombre de gèneres no és diferent de la del nombre total de
gèneres de les quatre subfamílies ( 2 = 4.75, g.l. = 3, p = 0.19) (Taula 2).

Quan es va comparar la proporció de gèneres mencionats per zones
zoogeogràfiques amb els gèneres de les 4 subfamílies, i amb el total de gèneres
de les subfamilies de formigues representades a les mirmecofaunes de cada
zona, es van trobar diferències significatives ( 2 = 50.27 i 51.34 respectivament,
g.l. = 7, p < 0.001) (Taula 3). Sense tenir en compte les zones  Indoaustraliana,
Malgaixa i Oriental les diferències desapareixen ( 2 = 6.5 i 6.84, g.l. = 4, p =
0.17 i  p = 0.14 respectivament).

Taula 1. Llistat de gèneres amb espècies de formigues dispersants de llavors de plantes
mirmecòcores citats a la literatura. (* mencionats a BEATTIE, 1983).

sbf. Dolichoderinae: sbf .Formicinae:
Azteca * Lepisiota (Breytenbach, 1986)
Dorimyrmex (Escala & Xena d’Enrech, 1991) Anoplolepis (Milewski & Bond, 1982)
Dolichoderus (O’Dowd & Gill, 1986) Camponotus *
Iridomyrmex * Formica *
Liometopum * Lasius *
Tapinoma * Melophorus *
Technomyrmex (Drake, 1981) Notoncus *

Opisthopsis (Majer & Lamont, 1985)
sbf. Myrmicinae: Paratrechina *
Acromyrmex (Barret, 1978) Polyrhachis *
Aphaenogaster * Prenolepis *
Cardiocondyla * Prolasius (Brew et al., 1989)
Crematogaster *
Leptothorax * sbf. Ponerinae:
Meranoplus * Anochetus (Escala M., com.per.)
Messor * Ectatomma (Horvitz, 1991)
Monomorium * Odontomachus *
Myrmica * Leptogenys *
Myrmicaria (Milewski & Bond, 1982) Hypoponera (LeCorff & Horvitz, 1995)
Pheidole * Pachycondyla *
Pogonomyrmex * Paltothyreus *
Pristomyrmex * Rhytidoponera *
Rhoptromyrmex (Bond & Breytenbach, 1985)
Solenopsis *
Stenamma *
Tetramorium *
Trachymyrmex (LeCorff & Horvitz, 1995)
Wasmannia (Horvitz & Schemske, 1986)
Zacryptocerus (Escala & Xena d’Enrech, 1991)
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Dintre de cada zona zoogeogràfica la distribució de la proporció de gèneres
amb espècies dispersants no és diferent de la del nombre total de gèneres de les
quatre subfamílies (p 0.33 a totes les zones) (Taula 4). I, dintre de cada
subfamília els gèneres mencionats són un subconjunt o representació del nom-
bre de gèneres a les diferents zones zoogeogràfiques (Dolichoderinae p = 0.41,
Formicinae p = 0.45, Myrmicinae p = 0.12 i Ponerinae p = 0.11) (Taula 4).

DISCUSSIÓ

Tots els gèneres amb espècies dispersants de llavors recollits de la litera-
tura pertanyen a les 4 subfamílies de formigues que Beattie (1983) va mencio-

Taula 2.  Proporció del nombre de gèneres per subfamília amb espècies de formigues
dispersants de llavors de plantes mirmecòcores sobre el total de gèneres descrits de cada
subfamília. ( 2= 4.75, g.l.=3, p=0.19). Entre parèntesis s’expresa el percentatge de gèneres
citats del total de gèneres de cada subfamília.

Subfamílies gèneres dispersants citats total gèneres

Dolichoderinae  7 (32 %)  22
Formicinae 12 (24 %)  49
Myrmicinae 20 (13 %) 155
Ponerinae  8 (19 %)  42

TOTAL               47 268

Taula 3. Distribució biogeogràfica dels gèneres amb espècies de formigues dispersants de
llavors de plantes mirmecòcores. Zones zoogeogràfiques segons Bolton (1994). sbf.D,F,M,P
= subfamílies Dolichoderinae, Formicinae, Myrmicinae i Ponerinae. S’indica també el nom-
bre de gèneres per totes les subfamílies de formigues.

Zones zoogeo- gèneres citats gèneres gèneres totes
gràfiques sbf.D,F,M,P. les subfamílies

Paleàrtica 16 63 70
Afrotropical 10 80 89
Malgaixa 0 42 46
Oriental 3 91 101
Indoaustraliana 0 114 126
Australiana 18 87 94
Neàrctica 19 57 62
Neotropical 19 107 118

Taula 4. Distribució dels gèneres de formigues citats com a dispersants de llavors de plantes
mirmecòcores per subfamílies i zones zoogeogàfiques. Entre parèntesi s’expressa el nombre
de gèneres per subfamília descrits a la mirmecofauna de cada zona zoogeogràfica.

Zona Dolichoderinae Formicinae Myrmicinae Ponerinae

Paleàrtica 2 (5) 5 (16) 9 (31) 0 (11)
Afrotropical 0 (4) 3 (15) 6 (38) 1 (23)
Oriental 0 (8) 1 (16) 2 (46) 0 (21)
Australiana 3 (13) 7 (18) 6 (35) 2 (21)
Neàrctica 3 (5) 5 (19) 9 (31) 2 (11)
Neotropical 2 (8) 2 (9) 9 (66) 6 (24)

nar. Aquestes subfamílies comparteixen dues característiques importants
probablement relacionades amb els resultats de les anàlisi. Totes quatre tenen
una distribució mundial i són les subfamílies amb el major nombre de gèneres,
i més variació d’hàbits de ferratgement i ubicació dels nius (BEATTIE, 1983).
Globalment, la proporció de gèneres amb formigues dispersants no és diferent
a les quatre subfamílies. La representació de gèneres amb espècies de formigues
dispersants de llavors de les quatre subfamílies en tots els casos és una
representació de la mirmecofauna a nivell genèric de les zones zoogeogràfiques
on ha estat estudiada la mirmecocòria. Aquest resultat suggereix que el nombre
de gèneres i espècies dispersants de llavors ha d’augmentar en el futur si es
realitzen estudis sobre mirmecocòria a les zones amb menor informació (zones
Indoaustraliana, Malgaixa i Oriental). Més si tenim en compte que, per exemple,
a la zona Indoaustraliana existeixen 114 gèneres citats de les subfamílies
Dolichoderinae, Formicinae, Myrmicinae i Ponerinae, 91 a la zona Oriental i
42 a la zona Malgaixa.

Per les plantes mirmecòcores, sembla ser que existeix una major concen-
tració de les 70 famílies citades a la zona Australiana i el Sud de la zona
Afrotropical, però pels gèneres de formigues dispersants no ha estat trobada
cap distribució diferencial. A més de les zones ja comentades que presentan
una manca parcial o total d’informació hauríem d’afegir les zones tropicals
properes a l’ecuador de les zones zoogeogràfiques Neotropical i Afrotropical
com a zones que probablement oferiran un gran nombre de dades. Amb el
coneixement actual es pot suggerir que l’existència d’un comportament de
transport vers els formiguers de llavors de plantes mirmecòcores en espècies de
formigues de les subfamílies Dolichoderinae, Formicinae, Myrmicinae i Poneri-
nae és global i uniforme a tot el món. Aixó és consistent amb la proposta de
HUGHES et al. (1994) de que els eleosomes actuen com a anàlegs d’insectes
presa de les formigues o cadavers d’insectes.
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