
Els sírfids (Diptera): eixes mosquetes de colorins… 
 
Els sírfids són una família de dípters amb més de 6.000 espècies repartides arreu del 
món, excepte en l’Antàrtida (Thompson & Rotheray, 1998), essent col·lectades unes 
360 espècies en la Península Ibèrica (Marcos-García et al., 2002). Analitzant amb detall 
l’anterior frase, ens podem preguntar dues coses: què és una família de dípters? I, el més 
important, què és un dípter? 
 
Una família dins del món animal té un significat semblant al que té quan s’aplica als 
humans, és a dir, un grup d’espècies més o menys paregudes, amb característiques 
comunes, que formen un grup clarament i naturalment diferenciat. Els entomòlegs, 
zoòlegs dedicats a l’estudi dels insectes, utilitzen el terme científic Syrphidae, en llatí, 
per a referir-se al grup dels sírfids. La família Syrphidae es divideix en 3 subfamílies o 
grups principals: els que s’alimenten de matèria vegetal (fitòfags) o d’altres tipus, 
generalment en descomposició (Eristalinae) i dos grups de depredadors (Microdontinae 
i Syrphinae). 
 
Però què és un dípter? Els dípters (Ordre Diptera) són el segon grup en importància 
numèrica dins dels insectes per darrere dels escarabats (Ordre Coleoptera), i són tots 
aquells que tenen un únic parell d’ales membranoses les quals els permeten volar amb 
molta rapidesa. El nom prové del grec i està format per dues parts: dís-, que significa 
dos, i -pterón, que significa ala. Així doncs, mosquits, mosques, tavans i moscardes, 
entre altres, formen part d’aquest nombrós col·lectiu de dues ales mentre que la major 
part dels insectes tenen dos parells d’ales. Llavors, per què els dípters només tenen dues 
ales? Curiosament els dípters han perdut el segon parell d’ales per a guanyar agilitat a 
l’hora de volar. El misteriós segon parell d’ales s’ha convertit en dos òrgans 
estabilitzadors durant el vol anomenats balancins o halteris. 
 
Els dípters són insectes, que formen part dels artròpodes. Els artròpodes són el grup 
animal més nombrós en la Terra, i ja se n’han descrit més d’1,7 milions d’espècies. 
Constitueixen quasi el 75% de la diversitat biològica coneguda i si els comparem amb 
els mamífers, amb unes 4.000 espècies descrites, guanyen per majoria absoluta (Wilson, 
2001). De fet, imaginem-nos per un moment que som extraterrestres i venim al planeta 
Terra a veure el que hi ha; tardaríem ben poc en adonar-nos-en que la Terra està poblada 
per milions i milions d’animals amb exosquelet, els artròpodes, que viuen en tots els 
ecosistemes del món i sota qualsevol condició mediambiental, és a dir, ens adonaríem 
que ells són els veritables “amos del món” i que els mamífers són un grup menut, poc 
divers en quant a morfologia i diversitat tròfica, que està fent malbé el planeta on 
cohabita amb la resta d’espècies vives. 
 
Dins dels artròpodes, als quals m’agrada definir com qualsevol animalet que quan el 
xafes fa “crack!”, trobem els insectes junt amb els quelicerats (aranyes, àcars i alacrans), 
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els miriàpodes (centpeus i milpeus), els crustacis (gambes, cigales, crancs i demés 
criatures que gastem per a fer el caldo de l’arròs a banda) i els picnogònids (unes 
diminutes formes aquàtiques semblants a aranyes). Tots els insectes tenen 6 potes en 
estat adult (per això també s’anomenen hexàpodes) i podem trobar-hi escarabats, 
mosques, abelles, “rapaculs”, libèl·lules, papallones, panderoles, llagostins, i molts més. 
Fixeu-vos que tots ells fan un soroll tipus “crack!” quan els xafes perquè trenquem el 
seu exosquelet, una espècie d’armadura externa la qual li dona la forma i pot mantenir el 
seu aspecte durant molts anys després d’haver mort l’insecte. Una altra característica 
dels insectes és que passen per un estat larvari després de nàixer i abans de ser adults. 
Moltes vegades la larva té un aspecte totalment diferent al de l’adult, i per a passar d’un 
estat a l’altre ha de sofrir una metamorfosi, la qual pot ser simple o complexa. Si ens 
fixem en la metamorfosi complexa, insectes anomenats holometàbols, tenim que d’un 
ou surt una larva normalment en forma de cuc, la qual té una biologia i uns hàbits 
totalment diferents als adults (fixeu-vos sinó en l’alimentació dels sírfids adults i la de 
les seues larves). Aquestes larves tenen diverses transformacions i finalment formaran 
un capoll o pupa, on l’animal sofrirà la metamorfosi definitiva a adult, el qual eixirà del 
capoll. Com es pot observar, aquest cicle de vida el presenten molts insectes com ara el 
cuc de seda, el minador, els escarabats o les moscardes. 
 
Doncs bé, els sírfids són un grup de mosques ben definit, amb colors i patrons de 
coloració vius i vistosos que fan que a primer cop de vista els confonguem amb 
himenòpters com vespes i abelles, o amb altres grups de dípters. Aquesta semblança 
s’anomena mimetisme batesià (Maier, 1977), i consisteix en copiar l’aparença d’un altre 
animal que posseeix defenses contra enemics comuns per a evitar els atacs dels 
depredadors. Però no tingueu por, els adults de la família Syrphidae s’alimenten de 
pol·len i nèctar de les flors i, encara que de pareguts colors, no piquen perquè no tenen 
agulló (Gilbert, 1993). L’altra característica fonamental per a la seua identificació en el 
camp és el seu vol, tremendament ràpid i viu,i amb la peculiaritat de mantenir-se 
sospesos en l’aire en un punt fixe sense desplaçar-se, com si d’un helicòpter es tractés. 
 
Apareixen en una gran diversitat d’ecosistemes i agrosistemes, des de jardins i parcs 
dins de les ciutats fins a boscos de muntanya i selves tropicals; i, en qualsevol racó, la 
seua importància com a pol·linitzadors és molt elevada ja que ajuden a que es produïsca 
l’intercanvi de pol·len entre diferents flors gràcies al règim alimentari que presenten els 
adults (Speight i Lucas, 1992). Envers la uniformitat del tipus d’alimentació que 
presenten els adults, les larves dels sírfids tenen una gran diversitat tròfica, ja que 
podem trobar larves que s’alimenten de teixits vegetals (fitòfagues), de matèria orgànica 
en descomposició (sapròfagues o copròfagues), de fongs (micòfagues) o larves que són 
depredadores d’altres artròpodes (zoòfagues) (Rojo et al., 2003). Les larves dels sírfids 
són cegues, sense potes i vermiformes, és a dir, tenen forma de cuc; a més, no tenen una 
regió cefàlica diferenciada, en altres paraules, no se’ls veu clarament el cap. A 



continuació es comentaran els grups de sírfids en base a l’alimentació larvària que 
apareixen més comunament en el terme de Pego i, en general, en la província d’Alacant. 
 
Sírfids fitòfags 
 
De manera general, els adults d’aquest grup no presenten colors atractius com els dels 
grups de què després parlarem. Les larves de les espècies d’aquest grup s’alimenten de 
plantes i poden viure dins de les fulles, les tiges o els bulbs d’aquestes. Algunes 
espècies poden arribar a ser plaga i causar greus danys en l’agricultura. Aquest és el cas 
de Merodon equestris, una espècie distribuïda per Europa i que es constitueix plaga 
principalment a Holanda i al sud d’Anglaterra, on la larva afecta principalment als bulbs 
de lliris, narcisos i tulipes dels hivernacles provocant pèrdues de milers d’euros a l’any. 
En la Península Ibèrica es troba la major diversitat d’espècies del gènere Merodon dins 
d’Europa, incloent diverses espècies endèmiques (Marcos-García et al., en premsa). 
Una altra espècie fitòfaga és Cheilosia rufipes, de coloració uniformement negra, la qual 
es troba en les arrels de diverses espècies vegetals. Al contrari que Merodon, aquest 
gènere és molt més abundant en el centre i nord d’Europa i s’ha arribat a utilitzar per al 
control biològic de “males herbes” (Rizza et al., 1988). 
 
Sírfids sapròfags 
 
Les larves d’aquestes espècies s’alimenten de matèria orgànica en descomposició i dels 
microorganismes que es desenvolupen en aquestos medis. Les més abundants com ara 
Eristalix tenax i Syritta pipiens es troben sobre diferents tipus de matèria vegetal en 
descomposició sempre en condicions d’elevada humitat. Les larves del primer tenen un 
cua fina i llarga que els permet respirar en aigües negres, quasi sense oxigen, i 
s’anomenen larves amb cua de rata. Poden viure entre els forats de les arrels dels arbres, 
en masses d’aigua temporals com basses o sèquies; no importa la quantitat de matèria 
orgànica en descomposició de l’aigua i el nivell d’anòxia o falta d’oxigen ja que 
respiren l’oxigen de fora l’aigua. 
 
La larva de Syrytta pipiens pot trobar-se en compost, en defecacions d’animals, en 
purins d’animals de granja o en altres matèries orgàniques en putrefacció. Altres 
espècies, com ara Ferdinandea aurea, poden viure i desenvolupar-se en els forats o 
ferides dels arbres causades per altres insectes o per l’ésser humà. En altres tipus 
d’acumulacions d’aigua tropicals, com ara els anomenats fitotelmata (acumulacions 
d’aigua per part de plantes a certa altura del sòl), apareixen autèntics microhàbitats per a 
les espècies sapròfagues de sírfids, les quals es desenvolupen dins d’aquestes 
acumulacions d’aigua fins a completar el seu cicle vital. 
 
Segons la seua capacitat per a viure en aigües amb major o menor percentatge de 
matèria orgànica, es poden utilitzar com bioindicadors de la contaminació aquàtica o de 



la influència humana en els ecosistemes. Per exemple, la presència de Eristalis tenax o 
Eristalis pratorum en aigua dolça indica contaminació per matèria orgànica sense cap 
dubte. Per una altra banda, les espècies del gènere Callicera indiquen ecosistemes i 
hàbitats en molt bones condicions de conservació. 

 
Sírfids depredadors 
 
Com el seu nom indica, les larves d’aquestos sírfids s’alimenten d’altres artròpodes, 
principalment insectes com ara pugons encara que també poden atacar a erugues de 
papallones i escarabats. Algunes de les espècies més comunes al poble de Pego són 
Eupeodes corollae, Sphaerophoria scripta i Episyrphus balteatus. Els tres són voladors 
ràpids i amb una cridanera coloració negra i groga. Paragus haemorrhous també 
s’alimenta de pugons però la seua grandària és menor i té colors obscurs. Hi ha altres 
sírfids que s’alimenten de formigues, els de la subfamília Microdontinae, les larves dels 
quals es dediquen a depredar ous i larves de formigues dins dels formiguers fins que és 
hora de pupar i ixen fora per a fer el capoll. Aquestos principalment són sírfids 
neotropicals, per la qual cosa són escassos en Europa. D’altres, com les espècies del 
gènere Volucella (tribu Volucellini), present en aquestes latituds, s’alimenten de larves 
de vespes i abelles, enganyant als seus amfitrions amb substàncies químiques que imiten 
als seus congèneres, és a dir, reprodueixen l’olor d’una abella o d’una vespa per a viure 
amb elles i menjar-se-les (Rojo et al., 2003). 
 
Les larves d’aquestos depredadors, especialment la subfamília Syrphinae, posseeixen 
unes coloracions belles d’atractiu disseny que les poden ajudar a passar inadvertits per a 
les aus (Rotheray, 1986), un dels seus depredadors, encara que el seu gran enemic 
natural són alguns parasitòids, principalment els anomenats icneumònids (vespes de 
colors ocres i rogencs que posen els seus ous dins de les larves de sírfids, de les quals ja 
no eixirà la mosca adulta sinó l’adult de l’icneumònid) (Rotheray, 1984). 
 
Curiositats 
 
Bé, ja hem vist i us he presentat les mosquetes amb les quals treballe des de fa temps, 
però m’agradaria comentar-vos algunes coses més sobre aquestos meravellosos insectes. 
Com ja s’ha dit, les relacions entre els sírfids i les plantes són nombroses i de molts 
tipus. Un bon exemple és el cicle biològic de Pipiza festiva, relacionat amb una planta 
present a Pego però molt escassa anomenada Pistacia terebinthus, coneguda com 
Cornicabra, Noguereta o Noguerola, una cosina germana del llentiscle (Pistacia 
lentiscus). Fins fa relativament poc de temps, el mode de vida d’aquest sírfid, menut i 
de color negre, era una autèntica incògnita a causa, com ara es veurà, de la seua peculiar 
forma de buscar aliment. 
 



Diverses espècies de pugons ataquen a P. terebinthus, injectant substàncies amb la seua 
saliva que produeixen deformacions de diverses formes de tipus tumoral en la planta, 
anomenades gales o agalles, dins les quals es desenvolupa una colònia de pugons, en 
teoria, estalvis dels seus depredadors. Vés tu per on, les femelles de Pipiza festiva 
localitzen aquestes agalles i posen els ous en els badalls de la seua superfície. Acabada 
de nàixer, la larva penetra en l’interior de l’agalla i s’alimenta dels pugons que viuen 
dins. 
 
Quan l’agalla madura i es trenca, els pugons que han sobreviscut ixen a l’exterior per a 
colonitzar noves plantes i les larves de Pipiza ja crescudes, fan el capoll per a donar lloc 
a l’adult en la pròxima primavera (Rojo i Marcos-García, 1997). 
 
A més d’enganyar a les aus imitant el patró de coloració dels himenòpters, hi ha sírfids 
que produeixen miasi, malaltia deguda a la presència de larves de dípters tant en l’ésser 
humà com en animals. Aquest és el cas de Eristalis tenax, un sírfid miàsic facultatiu que 
pot viure en ferides de la pell i fins i tot acabar el seu cicle vital en els intestins dels 
animals parcialment paralitzats i indefensos, o en els intestins de persones que viuen en 
condicions insalubres. Tanmateix, aquesta espècie s’ha utilitzat fa poc en Entomologia 
forense (Archer, 2005) al més pur estil de la famosa sèrie C.S.I. 
 
Però els danys són mínims si els comparem amb els beneficis que aquestes mosques en 
poden aportar. A més de ser uns grans pol·linitzadors, fins i tot arriben a ser més 
importants que les abelles en alguns ecosistemes (Pérez-Bañón et al., 2003), tasca duta 
a terme pels adults, les larves són importants en el control biològic de plagues com els 
àfids i altres homòpters de cos tou, com ara la mosca blanca dels tarongers i el cotonet, 
així com també d’algunes “males herbes”, en aquest cas gràcies a espècie fitòfagues. En 
el poble de Pego s’han fet soltes de sírfids depredadors, i cal recordar que el control 
biològic no elimina la plaga però disminueix en gran mesura les poblacions de la 
espècie plaga, disminuint també els danys a les plantes hostes. 
 
Algunes larves sapròfagues han sigut utilitzades per a accelerar la descomposició de 
matèria orgànica, com és el cas de Ornidia obesa la qual actua en el reciclatge de la 
polpa del cafè en Amèrica central (Lardé, 1989); o el possible ús de Syritta pipiens i 
Eristalis tenax per a disminuir la nocivitat del fem produït per les granges de porcs i el 
seu ús com a compost per a l’agricultura. 
 
La seua amplia distribució, la disponibilitat de suficient informació taxonòmica per a la 
identificació de les espècies i les diferències en els requeriments ambientals i 
alimentaris de les seues larves, són característiques que justifiquen l’ús de la família 
Syrphidae com a bioindicadors (Speight, 1986; Sommaggio, 1999). A més, hi ha 
treballs, com ara els de Pollard (1971), Speight et al. (1975) o Speight (2000), que 



posen de manifest la importància d’estudiar la biodiversitat dels sírfids per a establir 
estratègies i mesures de conservació en ecosistemes i els seus hàbitats. 
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