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LS Taquinids constitueixen una de les families més interessants E de Dípters, caracteritzada anatbmicament per la presencia d'un 
rengle de  macrotrics hipopleurals, p l a~a t s  a manera de filtre davant 
I'espiracle metatoricic. Les larves d'aquests Dípters són carnivores. 
Les femelles ponen llurs ous damunt la carn fresca o millor encarl 
damunt la carn passada i sobre cadivers de tota mena i en qualsevul 
moment d e  la seva putrefacció. h"hi ha que prefereixen cadivers de 
Vertebrats i d'altres s'estimen més els d'lnvertebrats: no obstant, 
com tindrem ocasió de dir més endavant, si els forcem a acceptar un 
determinat aliment no són gaire exigents. 

Actualment, la familia Taquínids, s'acostuma u dividir en tres 
subfamíliee : Sarcophaginae, Calliphorinae i Taquininae, a la segona 
de  les quals pertany la moscarda (vegi's la figura) (Calliphora oomi- 
toria, L.) coneguda igualment per mosca blaoa do la carn o simple- 
ment mosca de la carn. Aquest insecte. junt amb la mosca grisa de 
la carn (Sarcophaga carnoria, L.) i la mosca verda dels cadivers 
(Lucilia cceaar, L.) que tenim igualment en estudi, exerceix un paper 
importantíseim en el procés de la destrucció cadaverica i no pocs dels 
llegidors han vist alguna vegada la formidable tasca d'aquests treba- 
Iladors per més repugnant i idhuc paorosa que els hagi pogut sem- 
blar. No exagerava, certament, Linné quan deia : <<Tres muscae con- 
sumunt cadaver kqui aeque cito ac leos. 

Es massa coneguda la moscarda perque valgui la pena de  carac- 
teritrar-la ací. Qui no la coneix? 1 no obstant, qui la coneix prou 
bé per interpretar rectament la seva conducta sorprenent i admirable? 

No cal ésser un cacador destre si hom vol procurar-se moscar- 
des ; els vidres dels halcons i de les finestres, a fora i a ciutat són llocs 
optims per a agafar-ne i l'lnsecte mostra una torpor tal que apropant- 
li. simplement, un tub o una paperina ja el tenim captiu. 
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Les observacions adrecades a determinar on ponen els ous les 
femelles de moscarda poden orientar-se en dos sentits : deixar sobre 
la taula dels laboratoris trossos de  carn, petits cadivers, etc., i obser- 
var la conducta de  l'lnsecte, o bé tancar previament la moscarda en 
un tub de vidre o en un petit insectari i introduir en aquest les mate- 

ries alimentiries a assajar. Els resultats obtinguts fent ús d'ambdós 
procediments experimentals ens permeten afirmar que les moscardes 
fan la posta indistintament sobre carn fresca, peix, muscles d e  gra- 

notes sense pell, muscles d'insectes, etc.. amb la particularitat que 
si el futur aliment de les larves esta protegit per una película resis- 
tent, per prima que sigui, com trossos de carn o petits cadivers d'o- 
cells o rosegadors embolicats amb una capa de  paper de diari, o de 
celofan o paper de seda prim com el de  fumar, resta lliure de !a 

posta. Si les femelles es  posen sobre un cadaver cerquen de fer I'es. 
mentada operació en les solucions de  continuitat de  la pell, sien na- 
tural~,  boca, ulls, narius, orelles, o bé ferides; les larves en néixer 
s'enfonsen tot d'una en els teixits tous-un tegument per prim que 
sigui els representa una barrera que no poden franquejar-fins que 
ja són graos i llurs mandíbules van tenint més forca. No és  indispen- 
sable el contacte d s  la femella amb la carn perque es decideixi aquella 
a fer la posta; pels forats d'un tub o d'una tela metallica espessa 
drixa caure els ous si ensurna les emanacions de  la carn podrida. 



lgualment podem afirmar, en virtut de la riostra experimentació con- 
firmada pels nostres co'laboradors, el fet següent. Les femelles de la 
moscarda tancades en un tub buit, és a dir, sense cap aliment, resis- 
teixen tant com poden a pondre ous ; no obstant i aixo, si el tancament 
dura i es troben a punt de morir, abans de fer-ho ponen els ous sobre 
les parets de  vidre sense tenir en compte I'esdevenidor de  la descen- 
dencia que no trobara aliments en néixer. 

Si la femella tenia nornbrosos ous a punt d'ésser expulsats, pocs 
minuts després d ' e ~ t ~ b l e r t  el contacte amb i'aliment, un cop reco- 
neguda la superficie llur i triat el lloc millor per a dipositar-los, co- 
menta a pondre ous en tandes per espai d'un parell d'hores. L'eii- 
demi, trobem la mnre morta. El nombre d'ous dipositats per una sola 
femella és variable; sempre són nombrosos i Fabre ens parla d'un 

cas on pogué comptar-ne 900. 
El temps transcorregut des del moment de la posta fins a I'eclo- 

sió d e  I'ou i la consegüent naixenca d e  la larva varia, com és  norma, 
amb els factors climAtics. i és particularment funció de la temperatura 
i humitat. Podern establir-lo entre 12 hores en ple estiu i 48-72 al rigor 
de  l'hivern. Les larves (vulgarment cucs) creixen rapidament i van 
paint a copia de  diastases. en virtut d'una digestió externa, els prbtids 
que els donem, fins a assimilar-los totalment en quantitats extraordi- 
niries. El medi alimentari resta pastós, salid o liquid segons sigui el 
que mengi ; els processos químics a que dóna lloc la digectió són poc 
coneguts. 

Si la digestió dels aliments dóna un medi liquid (fetge, clara d'ou) 
les larves emigren abans d'ofegar-se i cal renovar freqüentment l'ali- 
ment ; si el medi és salid o pastós (teixit muscular, cadivers d'ocells) 
no abandonen els aliments mentre en quedin. En ambdós casos hem 
observat un curiós fenomen fagotropic en virtut del qual. en un deter- 
minat rnoment i a despit de la quantitat i qualitat d'aliments que les 
larves tenen a prop seu, aquestes emigren i es fan escapoles, si els 
és possible, la qual cosa no havien procurat fer mai abans; aquest 
tropisme precedeix d'hores el fenomen de transformació de la larva 
en pupa. 

La pupa viu dintre el pupari un nombre variable de dies, funció 
d e  les condicions climitiques i de la composició i el volum d'aliments 
que ha rebut la larva. 

El cicle total de la moscarda varia entre un parell d e  setmanes a 

I'estiu i amb alimentació abundant, i uns 40 dies en condicions ad- 
verses 



Alguns autors pretenen que aquest insecte és  heterodinamic, nom 
donat per Roubaub, l'any 1922, als que presenten durant una certa 
epoca de I'any el fenomen de la letargia; nosaltres afirmem que a 

B.xrcelona és holodinimic, és  a dir, que no presenta cap interrupció 
en el seu cicle evolutiu. Fa tres anys que I'observem i hem pogut 
obtenir larves vives en qualsevol setmana de  l'any. Es clar que si 
l'hivern és rigorós, són escasses, pero no arriben a mancar. 

De seguida que la modestia de les nostres installacions ens ho 
perrnetra, estudiarem exactament com ho fa I'Ecologia moderna, els 
llindars de  temperatura i humitat per cadascuna de les faces que com- 
pren el desenvolupament d e  la moscarda; aleshores podrem fer la 
distrihució de I'insecte sobre el mapa de Catalunya amh tota segu- 
retat; entretant, no podem fer altra cosa més que afirmar que hem 
pogut obtenir cries durant tot I'any a Barcelona. 

Aquests detalls que tal vegada semblaran puerils als Ilegidors, 
no ho són ni de bon tros si tenim en compte la importincia de  la 
moscarda en problemes d'ordre legal. 

Hom sap que els insectes que viuen sobre els cadavers d e  I'es- 
pecie humana han estat particularment estudiats sota un punt de 
vista medico-legal amb la pretensió de poder orientar la Justícia, da- 
vant un cadiver portador de despulles d'insectes, sobre l'ectació pro- 
bable en que ocorregué l'obit i el temps aproximat que ha transcor- 

regut d 'enci  d'aquest succés. 
En aquest sentit parlem de les brigades de la mort formades per 

agrupacions d'lnsectes que treballen a destruir cadivers i les tres 
mosques esmentades ací (moscarda blava, moscarda grisa i mosca 
verda) pertanyen a I'anomenoda primera brigada perquc? és la que 
comenca I'atac demolidor quan el cadiver no s'ha refredat encara i 
Adhuc durant I'agonia. 

En virtut d'observacions defectuoses o bé degut a les condicions 
climAtiques de paisos estrangers, ben diferents de  les de Catalunya, 
les obres de Medicina legal donen com a bo que si trobem moscardes 
adultes o bé larves o pupes de moscarda damunt un cadiver inhumat, 
I'ohit ~ ' e sdev in~ué  després del primer de marc del mateix any i que 
si les trobem sobre un cadiver a l'aire Iliure, el traspis dataria d'un 
a sis mesos com a mínim, 

Heus ací un punt excepcionalment important que hem de  remar- 
car. A Catalunya, no tenen cap valor les afiknacions que acabem de 
transcriure; efectivament, puix que la moscarda pon durant tot l'any. 
el fet de  trobar-la en forma d'imago, larva o pupa, no significa abso- 



Iutament res sobre la data del traspis, com tampoc no té valor el 
terme d'un a sic mesos que donen els llibres, ja que pot fer-se l'evo- 
lució en 12 dies, 

Resulta, doncs, que mentre no tinguem dades exoctes sobre les 
exigencies climhtiques d e  la moscardaP no podem donar valor al fet 
de  trobar-les sobre un cadhver ; si ens és possible d'estudiar ecologi- 
cament el cas, tornara a tenir valor la treballa, ja que, coneguda la 
temperatura mínima compatible amb la posta i estudiats els factors 
meteorolDgics que, tan escrupolosament porta el nostre Servei Meteo. 
rologic de la Geñeralitat de Catalunya, podriem afirmar la possibilitat 
o la impossibilitat que visquin moscardes a I'indret on es troba el 
cadaver. 

D'aquest petit estudi en deriva igualment una conseqüencia pr$c- 
tica que volem comentar abans d'acabar. Dihriament tenirn ocació 
de veure penjats a les portes de les botigues, conills, perdius, etc., ex- 
posats a l'aire lliure i per tant que les moscardes posin els ous als 
orificis naturals o sobre els llavis de  la ferida que produí la mort d i  
la caca, amb les conseqü&ncies que no hem pas d'aclarir. Hem vist 
que una capa primissims d e  paper és suficient per a evitar amb tota 
seguretat la posta : per que, doncs, no s'exposa la caca dintre borses 
de  celofan? 

Escola Superior d'Agricultura 
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RESUMEN 

La biologla de la mosca azul de la carne (Colliphoro vomitorio, l..), es muy 
conocida. El autor señala en  este trhbajo vlgunas particularidades observadas por 
él, que no figuran en la literatura : 

Encerrando la mosca en  un  tubo vacío. si tiene huevos que poner. los pone 
antes d e  morir a pesar de no haber alimento alguno para las larvas. Unas horas 
antes de transformarse en pups. huye la larva del alimento cualquiera que éste 
sea. En Barcelon'e, se reproduce esta mosca durante todo el año. El dictamen médi- 
co-legal sobre la fecha probable de iina defunción en vista d e  moscas. larvas o pupas 
de Colipharo halladas sobre u n  cadáver. darece de valor en nuestro país puesta que  
la mosca puede poner durante todo el año. Estudiando con las técnicas de la Eco- 
logia moderna la temperatura mínima y la humedad compatibles con la puesta de 
huevos d e  esta mosca, podría volver n utiiizúrsc el hallazgo del Diptero o sus del- 
pojos puesto q u e ,  con ayuda del Servicio Meteorológico cabría admitir o negar la 
posibilid'ad de q u e  la mosca pusiera en  lugar y fecha determinados. 

The  biology of [he blow fly (Colliphcra ccmitoria, l..) is very well known. In 
the present article !he authoi poinrc out i o m e  of the partlcularities which he has 
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~bserved.  and which are nat found mentioned in the literature bearing on the 
subject. 

By shuttiag up the fly in an empty tube, if it has eggr to lay, it lays t h e n  
before dying in spite of there heing no food whatever for the laivas. A few houia 
prior to transforrnation in pupa, ihe larva fles or shuni food, no matter what this 
rnay be. In Barcelona this fly goes on breeding al1 the year round. In our country, 
seeing that this ily can ley cggs al1 the yekr round. thr  medico-legal report or opinion 
on the date of a death, lacks al1 value if it is based on the flies, larvas 
and pupas of the C~liiphoro found on the cadaver. By studying with the techniques 
of rnadern Ecology the minimurn ternperature and humidity compatible with ihe 
laying of the eggs af this fly, one could uiilize again the finding of the Diptera or 
its remsins. since, with the &elp of the Metearological Service it would he pertinent 
to adrnit or to deny the passibility t h a t t h e  fly laid its eggs in any crrtain place or 
on 'sny certajn date. 


