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CONSIDERACIONS SOBRE L'CRIGEN DE LES PCBLACIONS DE SPODOPTERA LITTOPALIS

BOISDUVAL (LEP.NOCTUIDAE) A CATALUNYA I SUD-EST DE FRANÇA.

per

Víctor Sarto i Monteys

RESUM.
ES conclou que les poblacions adultes de Spodootera littoralis Boisduval
(Lep.Noctuidae) que poden trobar-se a Catalunya i sud-est de Franga,en un
període de temps comprès entre el 15-IX al 15- XI,són la generació descen-
dent d'un front migratori d'adults que abandona el sud de la Península
ibèrica cap a finals d'Agost.Aquestes poblacions catalanes i del sud-est
de Franca no deixarien descendAncia capaç de sunortar el rigor hivernal
d' acuestes latituds n'As septentrionals ‚depenent rer tant llur presència
a l'any vinent a les esmentades regions d'un nou front migratori orovi-
nent del sud de la Península ibèrica.

SUMMARY.
It is assumed that adult nopulations of Snodontera littoralds Boisduval
(Lep.Noctuidae) which are to be found in Catalonia and southeast of Fran
ce,between September 15th to November 15th,are the offs pring generation
of an adult mdgratory front which left southern Spain ábout the end of XI
aust.These catalan and southeast frendh ronulations wouldn't set a strong
enough offspring to resist the rigour of these northener latitudes' win-
ter,so their presence in these regions in the next vear relies upen a new
mdgratory front coming frau south Spain.

Introducció.
• En la tardor dels anys 1977 i 1978 una curta sèrie de noctdids fo-

ren capturats en els paranys-llum localitzats en el Doble de Fogars de
Montolds,en el Montseny oriental.Chäbitat era alzinar muntanvenc,a una
alçada de 710 metres.

Una vegada determinats ,els exemplars resultaren pertänver a l'esnA-
die Spodoptera littoralis Boisduval.

Puix que aguesta especie no es troba a Europa central i nord,* vaig
creure interessant cercar quin podria ésser l'origen d' acuestes Dobla -
cdons a la Península ibèrica, concretament a Catalunya.

A l'any 1.775 FABRICIUS descriu l'es pècie Noctua litura abb la indi
nació "Hábitat in India orientali,Koenig".A 1.833 BOISDCVAL descriu Hadj

-na littoralis de les illes Mäurici,Bourbon (illa de la Reunió),Madagascar
i tot el llarg del litoral d'Africa.A 1.852 'MENEE creava els gèneres
Si2t2p,Laphygma i Prodenia. 

A 1.897 AURIVILLUS féu de littoralis Boisduval una sinonimia de litu-
ra Fabricius.A 1.909 HAMPSCN fa un treball on segueix els punts de vis-
ta d'en AURIVTLLUS,o sia considerant littoralds sinònim de litura.Aquest

* NOTA : Llevat d'algunes esporädiques citacions,degudes sens dubte a in-
dividus importats juntament amb els productes agrícoles aue ser-
veixen d'aliment a les larves.
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treball fou escrunulosament seguit ner tots els autors nue consideraren
aquesta especie fins l'any 1.963,anamenant-la Prodenia litura Fabricius,
i així pot trobar-se encara etiquetada en algunes col.leccions antigues.

No va ésser fins l'any 1.963 quan WIETTE,estudiant les genitalies
masculines i femenines d'individus nrovinents de les Indies i de Mädagas
car,arribe a la conclusió de que sota el nom de Prodenia litura Fabri- -
cius estaven essent confoses dues especies diferents,i que Hadena 
ralis Boisduval havia de considerar-se °cm a bona especie.

Tanmateix ,en estudiar camnarativament les genitalies d'anuestes dues
especies i d'altres relacionades,VIETTE considere que els generes des--
crits l'any 1.852 per GUENEE,Soadoptera,Lanhvgma i Prodenia,corresnonen
en realitat al mateix genere,escollint el nom de Snodoptera en haver es-
tat aquest el primer anamenat,nassant doncs els altres dos a ésser sinò-
nims d'aquest.

Biologia i distribució.
Spodoptera littoralis Boisduval (igualment can Snodontera litura Fa

bricius) este entre els nocttlids més nocius per a les nlantes cultivades
en les zones tronicals i eauatorials.

A la Península els danvs eren, sembla ésser, benignes fins l'anv 1.937.
Aquest any una important plaga té lloc a Almeria (MENDIZABAL,1.940) i de
llavors ençà S.littoralis figura entre els insectes més nocius en el sud
i Ilevant de la Península,havent-se senvalat plagues noffibroses fins a
l'actualitat.

Les erugues són molt polifagues.Per exemple un estudi nortat a teme
a Egipte per MCUFIED,ZAHER i KOTBY (CAYROL,en BALACH0NSKY,1.972) indice

que aquesta especie podia desenvolupar-se sobre 112 esnecies de nlantes
pertanyents a 44 famílies boteninues diferents (cot6,blat de moro,tabac,
rici,tomequet,etc,.).

Els adults presenten activitat nocturna ,encara que, segons diferents
autors egipcis,un 20% de les napallones mostraven activitat durant el dia.
S'alimenten de nèctar de flors,generalment entre les 4-5 hores de la ma-
tinada.

Les femelles s6n molt prolífinues,poden arribar a pondre prop de
4.000 ous (GOMEZ-CLEMENTE,1.951,PIVNAY,1.964).

Pel que fa a la durada completa del cicle biolágic,des de l'ou fins
a 1 'aparici6 de l'adult,aquesta varia considerablement depenent de l'e-
poca de l'any en que ens trobem. Així a l'estiu el cicle complet dura 29
dies,mentre que a l'hivern és de 122 dies (BISHARA,1.934).

Pel que fa al nombre de generacions anvals,aguest varia denenent del
lloc on es desenvoluni l'esnAcie.Sembla ésser,segons la informaciä donada
per CAYROL (1.972) ‚tue al Marroc hi ha de 4 a 7 generacions,7 a Israel i
7-8 a Egipte.En tots aquests casos l'especie no presentaria mai l'estat
de diapausa.

Al sud de la Península iberica,perö,segons em comunicà personalment
la Dra OCETE (1.983),hi ha 2 generacions comnletes ter any i,a vegades,
una tercera.Anés,i això és important ,e1 lenidäpter presenta dianausa,en
forma de pupa ‚durant els mesos freds de l'any.

La distribució geogräfica de l'es pecie sol anar lligada a les ves-
sants litorals de tota Africa,incloses les illes nue l'envolten.Aixl s'ha
citat de nombrases illes de la regió malgatxe,de les illes Princep,de Ca-
näries,de Madeira.Le les zones mäs interiors este nao citada,perä sembla
ésser que,a poc a poc,es va introduint en aauestes.Aixl hi ha citacions
de Nairabi,Lecuoldville,Matadi,localitats forca continentals.

Este baleé força citada de gairebé tots els paisos de l'erea medite
rränia i de les seves illes (Espanya,Franca,Iteliajugoslevia,Grecia,Ma:-
rroc,Algeria,TUnis,Libia,Egipte,Llban,Israel,Tbrauia) perá,cam abans, la

majoria de les citacions pertanyen a les ärees més litorals.
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També seMbla ésser,a la vista de la seva distribució a Eurona,oue
Spodoptera littoralis Boisduval no sobrenuja els 459 de latitud Nord,
mantenint-se per sota d'aquesta. Les citacions,esporädignes,per sobre
d'aquesta latitud, corresponen sens dubte a individus importats junt amb
els productes agrícoles que serveixen d'aliment a les erugues (DUFAY,
1.962,GOATER,1.979,SCUTH,1.907).

Pel que fa a la Península iberica,la primera citació d'aouesta esne
cie data dels anvs 1.906-1.912 quan RIBBE trobà un exemplar atret per la-
llum d'un fanal d'enllumenat públic,en el passeig de l'Alameda de Màlaga.

Per?) no és fina l'any 1.952 quan AGENJO recull totes les citacions
d'aquesta especie i actualitza la seva distribució a la Peninsula,resul-
tant aquesta citada de les províncies d'Alacant,Cädis,Malaga,Miírcia,Sevi
lla i Almeria,o sia sud i llevant de la Península.En aquest primer recull
no hi ha cap citació de Catalunya.

A l'any 1.968,AGENJO torna a actualitzar,a conseqüència de les noves
troballes,la distribució d'aquesta esnecie a Espanva,citant-la ja de Ca-
talunya,concretament de Tarragona,Barcelona i Alella.També la cita per ori
mera vegada de les illes Balears ‚així com també de moltes altres provín- -
cies del sud i llevant.

Tanmateix DUFAY (1.962) actualitza la distribució d'aquesta especie
a França,citant-la de diverses localitats pertanyents la gran majoria al
sud-est de França.

D'enqä de distribució d'AGENJO de l'any 1.968,on l'espècie
es citava de Tarragona(1),Barcelona(2) i Alella(3),com a localitats cata-
lanes,han estat molt poques les citacions fetes d'aquesta esnecie a casa
nostra,malgrat cal esperar que aquesta no sigui rara, sobretot en les con-
trades més litorals.

En el treball que he portat a terme he pogut trobar les següents cita
cions de l'especie,fetes la majoria en la darrera decada
Balenyà (Osona)(4),serie de 14 exemplars trobats l'anv 1.955 per VILARRO-•
BIA -comunicació personal -;Susqueda (Selva)(5)PEREZ DE GREGORIO leg ;Pa-
rets (Vallès Oriental)(6) i Vallirana (Baix Llabregat)(7)FLORES leg;Fo-
gars de montclifs (valles Oriental) (8) SARDO I MONTEYS leg;en el Delta de
l'Ebre (Montsiä)(9)-comunicació personal de J.ISART (1.982).

En el mapa adjunt actualitzo la distribució de Spodoptera littoralis 
Boisduval a Catalunya,basant-me en les antiguas citacions d'AGENJO i en
les reoents abans esmentades.

Origen de les poiblacions de S.littoralis Boisduval a Catalunya i sud-est
de Franca.

Si hom observa les dates de captures dels adults trobats a Catalunya
i sud-est de Franca durant els darrers 30 anys,s'evidencia que aquests ho
han estat ,en una immensa maioria,en un temns compres entre el 15 de Sen
teffibre al 15 de Novembre,essent el mes d'Octibre el mäxim en captures.Hi
ha una minoria que ha estat capturada molt a finals d'Agost,peró cal dir
que aquesta és molt significativa per a entendre el possible origen de les
poblacions que ens ocupen.

Ale no passa igualment al sud de la Peninsula,sin6 que es poden ca p
-turar adults a Maig-Junv,a finals d'Agost i a Octubre4JoveMbre.Concreta-

ment la Dra OCETE,bona coneixedora de la biologia de l'esndcie al sud de
la Peninsula,em comunicä nersonalment (1.983) que al sud hi ha dues genera
cions completes i a vegades una tercera i,e1 oue és més imnortant,que al -
sud l'espècie hi és tot l'any,passant una diapausa de 2-3-4 mesos can a pu
pa durant Gener-Febrer-Març-Abril.Aixä és important peroue segons CAYROL
(en BALACHOWSKY,1.972) l'espècie no presenta mai l'estat de diapausa,a1
menys pel que fa al Nord d'Africa,i aleshores això no es compliria al sud
de la Península ibèrica.

Segons aquest autor, les poblacions de S.littoralis,durant l'hivern i la
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LOCALITANS CATALANES D'ON S'HA CITAT SPODOPTERA LTTTORALIS

BOISDUVAL. (MARÇ,1.983)

Nota: els números es corresponen amb els de les localitats
donades en el texte.

primavera,es trobarien disperses nrincinalment en el sud del Marroc.En a-
quest període de temns no hi hauria pcblaciors d'aquesta especie a la Pe-
nínsula (en cap dels seus estadis biológica).

Aleshores el que succeiria és que,en aquesta zona del sud del Marroc,

hi hauria diverses plantes que deixarien,nróbablement can a Maig-Jurv,d'as
sumir la funci6 de nlantes-hoste i això faria que 1.- una mart de la po-

blació es reagrupi en el mateix lloc,sobretot en els cultius irrigats i
2.- que um altra nart emigri cap al nord,arribant fins al nord del Marroc

i fins al sud de la Península iberica,perb no mes al nord.
Aquests emigrants africans produirien una nrimera generació al sud de

la Península -la qual produeix lleus danys als cultius- al llarg dels me-

sos de Juliol-Agost.Els adults d'aquesta primera generació apareixerien a

finals d'Agost; algurs d'acuests emigrarien cap al nord (Catalunya i sud-est
de França),serse sobrenujar els 45Q de latitud nord,originant allä ura nova

generac,A de larves,les quals esdevindrien panallora a Octubre -que són ore
cisament els exemnlars trobats- mentre aue altres restarien en el sud,do-
nart lloc a um segora gereració de larves -les de Septeffibre- que és la

que ocasiona les 'plagues mes greus Deis conrreus.
Segors CAYROL (1.972) ‚aquests adults d'Octdbre,tant els del sud can

els del nord dela Perinsula,o be morien sense deixar descendencia al lloc
on nasqueren,o bé tornaven a emigrar cap al sud del Marroc.

A la vista de les dades fins ara emosades,nenso que les considera7
ciors de CAYROL són certes pel que fa a les poblaciors de Catalunya i sud-
est de Franca.Perö nel que fa a les poblacions del sud de la Península sem
bla que no és aixl,sinö que els adults d'Octubre ponen ous,aauests es de-7
senvolumn i arriben molts a cucar ‚da manera que passen l'hivern en estat
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de pupa semienterrada,mer tornar a aparèixer l'adult a Maig-Juny,si el
fred de l'hivern no ha mort les pumes,reanudant-se el cicle.

En definitiva,les möblacions adultes de S.littoralis Boisduval que
es troben a Catalunya i te:MIDA al sud-est de Franca provirdrien de les eru
gues nascudes d'un front migratori d'adults que abandonà el sud de la pe---
ninsula ibèrica cap a finals d'Agost.Aquestes erugues esdevindrien para-
llona,en una única aeneració,en un període de temps compres anroximadament
entre el 15 de Septembre al 15 de Növembre,i morint en el lloc de naixe-
ment o emigrant cap el sud,sense deixar descendencia,o en cas de que la
deixessin,aquesta no sobreviuria el rigor de l'hivern d'aquestes latituds.
Aqralments.-

Voldria agrair cordialment la informaci6 proveida ner Joaquim Vlla-
rrabia i pel seu rebot Ramon pel que fa a les dates de captura dels exem
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