ESTUDI AMATEUR DEL SEGUIMENT
DE ROPALÒCERS A COLLSEROLA
ITINERARI DE CAN CANDELER – CAN BIOSCA
A LA VALL DE SANT JUST DESVERN, BAIX LLOBREGAT
Seguiment de l'any 2011 de gener a desembre.
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SEGUIMENT DE ROPALÒCERS A LA VALL DE SANT JUST (2011)
El sector estudiat a la vall de Sant Just durant tot el 2011 segueix un camí circular que parteix i finalitza al costat de
la masia de can Candeler. Passa per la Miranda, can Biosca i can Cortès (veure ortofotomapa). La vegetació
majoritària és de tipus brolla i herbassar, però també màquia, deixius d'ametllers i un petit bosc de pi pinyer amb
alzinar juvenil, aladern, estepa, esparreguera, etc.
El sector limita amb zones edificades i horts a la perifèria del poble de St. Just Desvern, i s'endinsa parcialment al
Parc Natural de Collserola. L'itinerari o transecte està dividit en 7 seccions (potser massa llargues) recorrent un total
de 3,4 quilòmetres, inclou carrers, corriols i pista forestal. No hi ha cap punt d'aigua natural a menys de 100m.
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SINTESI DELS COMPTATGES
S'ha realitzat un total de 26
comptatges de gener a desembre de
2011*, bàsicament coincidint en
cap de setmana i en dies assolellats
o de poca nuvolositat. En general
cap al migdia en els dies freds i més
d'hora en els càlids (amb l'excepció
d'una tarda). Comptant un total de
3676 papallones de 44 espècies
diferents*, amb un predomini
destacat de nimfàlids satirins que
arriben a 1715 exemplars, amb
una mitjana anyal de 66 exemplars
identificats per comptatge. El doble
que els licènids i el triple que els
pièrids. Els hespèrids apareixen
amb una mitjana de 4, i els
papiliònids de 3,5. A la cua queden
la resta de nimfàlids amb 2,5
exemplars per comptatge i un total
de 74.
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Avaluació dels comptatges
A l'hivern s'observa molt poques espècies i exemplars. Al gener comencen a aparèixer les primeres blanquetes, Pieris
rapae i P. napi, també Lasiommata megera que continuarà sent present fins novembre.
Al febrer apareixen tímidament l'Euchloe crameri, Pieris brassicae, Gonepterix cleopatra, Lycaena phlaeas,
Celastrina argiolus, Papilio Macaon i Carcharodus alceae, també Pararge aegeria que serà present fins desembre. No
es veu cap Vanesa atalanta, tot i que reapareix al març, junt amb Cacyreus marshalli, i ja a primavera arriben a
comptabilitzar 19 espècies, Iphiclides podalirius, Antocharis cardamines, Colias crocea, Callopris rubi, i els primers
Polyommatus icarus. Hi ha una petita explosió de Tomares ballus i Glaucopsyche melanops, que només hi són
presents prop d'un mes.
A mitjans d'abril apareix l'Aricia cramera que
Màxima mensual de papallones a l'itinerari de can Candeler - can Biosca 2011
destacarà una mica a l'agost i es mantindrà fins
l'octubre.
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davallen ja des de mitjans de juliol i es mantenen
entre 18-20 exemplars fins setembre. En 8
comptatges s'ha
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afavorits a l'estiu per la quantitat d'alfals que neix
a les vores de carrers i camins, tot i que en aquests
llocs és nota un descens sobtat quan es fan estassades i neteges ja que les papallones no hi troben res durant un o dos
mesos.
Exemplars de Gegenes apareixen sempre al voltant del mateix punt en 2 transectes. A diverses fotos s'identifica com
a Gegenes pumilio (calcat a la imatge de la guia Tolman) tot i que segons experts com Constantí Stefanescu (del
CBMS) creu que es tracta de Gegenes nostrodomus, l'únic comprovat genèticament que te presència a Collserola.
La migradora Cynthia cardui apareix només en 5 comptatges entre maig i agost, i la Brintesia circe només en 2
consecutius a juny i juliol amb 6 exemplars de mitjana.
A l'inici de la tardor encara hi ha al voltant de 20 espècies amb un total de 200 exemplars que van minvant, i a finals
d'octubre en queden unes 13 i 100 exemplars.
A finals de novembre ja només es compten 40 exemplars de 5 espècies.
Al desembre només alguna Vanesa atalanta i Pararge aegeria, properes als entorns humanitzats de can Cortès i can
Biosca.
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Apunts i aclariments
* El mètode de comptatge s'allunya una mica de les
indicacions del CBMS, atès es tracta d'un estudi
voluntari en temps de lleure no es segueix el protocol
establert amb rectitud. Algunes llicències: En els dies
de poques papallones o parcialment ennuvolats
s'alenteix el pas i s'eixampla l'amplitud de la zona de
comptatge. De vegades es ressegueix un sector on
s'espera trobar alguna espècie concreta. L'afició a la
fotografia i l'estima per la natura fa que dispersí
l'atenció a altres especies amb el que fa que s'allargui
el temps en que es realitza cada itinerari.
Cal tenir en compte que hi poden haver alguns errors
en els comptatges i atribucions d'espècies, sobretot a
les blanquetes fàcils de confondre com les Pieris
rapae, napi i mannii, tot i que normalment les anoto
com a blanques indeterminades si no les distingueixo.
Possiblement a l'estiu he identificat erròniament
moltes P. rapae, com a P. mannii. Quan he pogut
identificar bé alguna, després n'atribueixo a d'altres
que vislumbro similars. Les Gonepteryx femella i les
P. brassicae també poden estar en el mateix grup de
blanques, així com les Euchloe o Pontia.
Les femelles de Gonepteryx són molt dificils de
distingir la espècie, les assigno a rhamni o cleopatra
equitativament en funció dels mascles que si
s'identifiquen bé.
Sota l'epígraf de No identificades estan les que no
s'han pogut distingir bé (exceptuant les blanques), la
majoria licènids.
Les distancies de les seccions han estat calculades
amb google earth.

Nombre màxim d'exemplars per espècie i dia
a l'itinerari de can Candeler 2011
Pyronia cecilia
Polyommatus icarus
Maniola jurtina
Lasiommata megera
Pieris mannii
Melanargia lachesis
Thymelicus acteon
Pararge aegeria
Leptotes pirithous
Pieris rapae
Lampides boeticus
Aricia cramera
Pyronia bathseba
Pieris brassicae
Cacyreus marshalli
Vanessa atalanta
Blanques indeterminades
Gonepteryx cleopatra
Papilio machaon
Carcharodus alceae
Glaucopsyche melanops
Colias crocea
Euchloe crameri
Brintesia circe
Tomares ballus
Lycaena phlaeas
Gonepteryx rhamni
Pontia daplidice
Iphiclides podalirius
Celastrina argiolus
Pieris napi
Cynthia cardui
Limenitis reducta
Charaxes jasius
Gegenes nostrodamus
Spialia sertorius
Callophrys rubi
Satyrium esculi
Leptidea sinapis
Pyrgus malvoides
Anthocharis euphenoides
Anthocharis cardamines
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