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ELS HETEROCERS AL MASSfS DE CABRERA (OSONA):
DISTRIBUCIÓ TEMPORAL, DINÀMICA I DIVERSITAT
JOSEP TURET i CAPELLAS
JOSEP YLLA i ULLASTRE
JOSEP GARCIAMORENO i MARCHANT
RESUM: Durant els quatre darrers anys (1981-1984), s'ha efectuat un estudi aprofundit de les poblacions d'heterócers que poblen el Massís de
Cabrera (Osona). Es presenten aquí d'una manera simplificada les principals conclusions obtingudes pel que fa a la distribuci6 temporal, la
dinàmica poblacional i la diversitat.
SUMMARY: During the last four years (1981-84), the authors have nade a
detailed study of the Heterocera populations that inhabit the "Massís
de Cabrera" (Osona-Barcelona). It is presented here, in a simplified
version, the main conclusions that have been obtained concerning the temporal distribution, populations dynamics and diversity.
INTRODUCCIÓ: La idea inicial dels autors' en efectuar aquest estudi, era
la d'arribar a un coneixement force fidel del comportament al Ilarg del
temps de les diferents poblacions d'heterócers existents en un ecosistema poc alterat per l'home. Aquest tipus d'estudA3s'haurien de sovintejar i estendre per diferents indrets de la geografia catalana a fi d'
arribar a un coneixement molt més real de la nostra fauna.
Volem deixar clar que els microlepidópters no han estat considerats
en cap moment al llarg del present treball, degut a la gran complexitat
que presenten.
Les dades que aquí figuren són només un resum de l'enorme quantitat
d'informació acumulada al llarg del període d'estudi, la qual apareixerà completa en un treball molt més extens que està ja en prensa.
ZONA D'ESTUDI: La zona objecte d'aquest estudi ha estat el Massís de Cabrera, situat al cantó NE de la comarca d'Osona; en concret, s'ha prospectat una zona de la fageda emplaçada a una altitut de 1000 m damunt
el vessant NW de la muntanya esmentada. Junt amb el faig (Fagus silvatica), s'hi troben també.el roure martinenc (Ouercus pubescens), l'avellaner (Corylus avellana), l'auró blanc (Acer campestre), el boix (Buxus
sempervirens) i moltes altres espècies vegetals, tractant-se amb molta
probabilitat de la comunitat vegetal Buxo-Quercetum pubescentis fagetosum (FOLCH,R. 1981).
El clima del Cabrerès és relativament fred, amb mitjanes de 3°C pel
gener i d'uns 17°C pel juliol. La màxima absoluta no sol sobrepassar mai
els 30°C, mentre que la mínima fàcilment ateny els 12°C sota zero. El règim térraic és,doncs,més fàcilment comparable al de L centre d'Europa que
no pas al del Mediterrani. Les nevades són freqüents i les gelades s'estenen des de novembre fins a març. La pluviositat és alta i regularment
repartida al llarg de tot l'any, de manera que no es fa pares el típic
estiu eixut d'un clima mediterrani. La pluviositat és d'uns 1000 mm anuals. Els sòls, en general, són calcaris.
A la figura 1 s'hi pot veure l'emplagament de l'ecosistema estudiat
dins la comarca d'Osona, i d'aquesta dins de Catalunya.
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MATERIAL I METODES: Les sortides al camp s'han allargat per un perfode
d'uns quatre anys (1981-82-83-84) durant els quals s"han realitzat un
total de 60 mostratges; més freqüents i més regularment distribuits durant els dos primers anys, mentre que en els dos darrers enys han estat
més esporàdics, a fi de completar dades i resoldre' alguns dubtes referents a certes especies.
La técnica de mostratge ha
consistit en capturar els exemplars aprofitant l'atracci6
que nombroses espècies d'heteräcers senten per la llum artificial. Per aixö, es construí una trampa Ilum amb tres
fluorescents: dos s6n de llum
de dia (Sylvania 20 W) i un és
de llum actínica (Philips 20 W),
Massís de Cabrera
alimentats tots ells per una
Mapa. 2
bateria humida de cotxe de 12 V.
El verf que s'emprä fou el
cianur; ara bé, cal remarcar
que aquest la major part de les
vegades fou utilitzat només com
anestèsic, perqué només eren
morts els exemplars dubtosos
i/o de difícil classificació,
els quals eren òbviament determinats en el laboratori on
nombroses vegades era imprescindible fer l'estudi de Ilur
genitälia. Els exemplars anestesiats eren després alliberats
de nou, alterant-se així en el
mínim possible les condicions
präpies de l'ecosistema.
ts important fer palès
que la durada del mostratge ha
estat en general d'unes quatre
hores, sempre les quatre priFigura 1. Situació del Massis de Cameres hores de foscor, llevat
brera dins la comarca d'Osona i d'
d'un parell de vegades en qué
aquesta dins de Catalunya.
es va fer durant tota la nit.
En cadascuna de les sortides, es tenia cura de prendre el següent registre de dades:
a) La temperatura ambiental a cada hora. Per això s'utilitzä un termòmetre de màxima i mínima amb una precissi6 de mig grau.
b) La humitat relativa de l'aire també a cada hora. En aquest cas, s'
emprà un higrömetre de cabell amb una precissi6 del mig per cent.
c) L'estat del cel durant la nit (seré, tapat, boira,...).
d) La fase de la lluna.
RESULTAT I DISCUSSId: A la taula 1, hom hi pot apreciar la distribució
del nombre d'exemplars i del nombre d'espécies en funci6 de les diferents
famílies d'heterácers que s'han enregistrat al llarg de tot el període estudiat. Queda clar que la familia de la qual més exemplars s'enregistraren fou la dels Arctiidae (3990 individus), seguida per la dels Geometridae (3465 individus) i a continuaci6 per la dels Noctuidae (1825 individus); respecte al nombre d'espécies, són els Geometridae amb 166 els més
nombrosos, seguits pels Noctuidae amb 150 especies. La resta de famílies
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tenen ja unes xifres clarament més baixes d'especies diferents. Cal remarcar que els Arctiidae,amb només 17 especies, tenen el nombre d'exenplars
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Taula 1. Distribució del nombre d'exemplars i del nombre d'especies
en funció de les diferents famílies d'heterecers que s'han enregistrat al llarg de tot el període estudiat.
tan elevat degut a dues especies (Eilema deplana i Eilena complana) les
quals mantenen a la zona estudiada uns nivells poblacionals molt alts.
Com es vau en la mateixa taula 1, el nombre total d'exemplars que
es detectà fou de 10157 distribuits entre 390 especies i aquestes pertanyents a un total de 15 famílies.
A la taula 2, hom hi pot veure un resum de les condicions climàtiques
que s'enregistraren durant els dos primers anys d'estudi (que de fet foren els dos mes exhaustivament estudiats).
A l'observar la taula 2, es veu que la dada termonetrica minina detectada és de -2,5°C (23/1/32) i la màxima és de 20°C (30/7/81, 19/8/81,
10/9/82). Per tant l'oscil.laci6 térmica absoluta al Ilarg d'un període
anual en la zona d'estudi i en les hores que s'han fet servir per a la
nostra tasca és de 22,5°C, denotant això una considerable diferencia ambiental entre l'hivern (amb una mitjana estadística dels dos anys avaluats de 2,7°C) i l'estiu,(amb una mitjana de 16,4°C). La primavera i la
tardor han donat unes mitjanes estadístiques molt semblants (de 9,15°C
per a la primavera i de 8,0°C per a la tardor).
Referent a les dades de la humitat relativa (taula 2 encara), es pot
veure que l'oscil.laci6 absoluta dels valors enregistrats es troba entre
el 48% (23/1/82) i el 100% (7/3/81, 30/4/81, 11/12/82, 28/12/82, 8/1/83).
Per tant, les condicions de saturació atmosférica en hunitat són l'orca
normals en la nostra zona d'estudi, sobretot dins el periode anual compres entre els mesos de desembre i abril. Els resultats estadístics globals de les dades d'humitat relativa enregistrades,donen una mitjana per
qualsevol estació anual que sempre sol ésser superior al 80% (oscil.la
entre 78,6% a l'hivern del 1981-82 i 89,8% a la tardor de 1982). També
cal remarcar que les mitjanes representatives de cada estació han sortit
lògicament totes elles superiors al 80% i van augmehtant progressivament
de valor des de . l'hivern fins a la tardor (81,6% per l'hivern, 84,8% per
a la primavera, 86,15% per a l'estiu i 88,4% per a la tardor).
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A la taula 3 es pot veure que la distribuci6 temporal per famílies
mostra situacions marcadament diferents:
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Taula 2. Condicions climàtiques
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Taula 3. Distribuci6 de les famílies al llarg de l'any.
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1. Es possible la detecci6 de geometrids en qualsevol data anual.
Així mateix, els noctilids també presenten en conjunt un temps de vol que
pràcticament ocupa tot l'any; ara bé, es fa molt difícil Ilur detecció
en els mesos en que les condicions climàtiques són especialment crues (fi-

nals de desembre i gener), tot i que estem segurs que hi ha especies, per
exemple algunes del genere Conistra, que sén sempre detectables durant
aquestes dates.
2. La familia Lasiocampidae a Cabrera presenta poblacions característiques de primavera, d'estiu i de tardor, havent'hi a més una especie,
Poecilocampa populi, que pot volar fins a inicis de l'hivern. Tanmateix,
les diferents poblacions de lasiocämpids, agafades en conjunt, venen a
ocupar pràcticament tot el període anual, quedant només lliure de lasiocämpids quasi tot l'hivern i els inicis de la primavera.
3. La familia Notodontidae presenta unes poblacions que ocupen en conjunt un períOde vol que va des de mitjans de primavera fins a finals d'estiu, i, a més, una especie (Ptilophora plumigera) és clarament de tardor.
4. La familia Arctiidae és fonamentalment estival, i abarca a més les
darreries de la primavera i el comencanent de la tardor.
5. La familia Thyatiridae presenta tres nuclis poblacionals ben diferenciats: l'un totalment primaveral (Polyploca ridens), un segon, el més
llarg, que va des de finals de primavera fins a finals de l'estiu (Thyatira batis, Nabrosyne pyritoides i Tethea or), i un tercer de tardor (Cymatophorina
6. La familia Drepanidae presenta una distribuci6 temporal molt característica, puix que es situa en dues zones ben separades per una fraccié estival. Aquests dos periodes ocupen l'un des de mitjans de maig fins
a mitjans de juliol (Cilix glaucata, i les primeres generacions de Drepana binaria i Drepana uncinula), i l'altre des dels inicis de setembre fins
a primers de novembre (les segones generacions de les dues especies del
genere Drepana).
7. Els Limäntrids i els Nölids mostren distribucions temporals familiars similars. En cadascuna d'aquestes dues families es presenta un nucli
primaveral, format per Elkneria pudibunda en els Limäntrids,i per Nola
subchlamydula i Nola thymula en els Nblids; i un nucli estival, format per
la resta de les especies d'ambdues famílies enregistrades a Cabrera (Lymantria monacha, Lymantria dispar, Ocneria rubea, Euproctis chrysorrhoea
i Arctornis 1-nigrum pels Linäntrids i i Nola albula, Nola cucullatella,
Meganola strigula i Me,, anola togatulalis dins els Nblids).
8. A Cabrera hi és present lúnica especie representant de la incerta
familia Dilobidae, la qual és absolutament de tardor.
9. La familia Limacodidae és representada per una única especie (Apoda limacodes), amb una distribuci6 temporal limitada únicament als mesos
d'estiu.
10. Els cössids i els esfingids mostren dos nuclis tenporals, l'un de
finals de primavera i l'altre totalment d'estiu, que són atribuibles a les
dues especies detectades de cada familia (Dyspessa ulula , Zeuzera pyrina,
Laothoe populi i Macroglossun stellatarum respectivament).
11. La familia Thaumetopoeidae és,a Cabrera, plenament estival i presenta dos nuclis temporals que es relacionen amb les dues úniques especies
detectades (Thaunetopoea pytiocampa i Thaumetopoea processionea).
12. L"única especie de la familia Saturniidae observada a Cabrera (Aglia
tau) és totalment primaveral.
A la figura 2 s'hi ha representat els resultats obtinguts pel que fa
a la dinàmica poblacional (amb una gräfica amb l'evoluci6 del nombre d'
exemplars i amb una altra amb la evolució del nombre d'especies) i a la
diversitat.
Així, quant al nombre d'exemplars, es fa pales que aquest és nolt reduit durant la primera meitat de la primavera, incrementant-se lleugerament
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Figura 2. Evolució del nombre d'exemplars, del nombre d'espAcies
i de la diversitat al llarg del període exhaustivament estudiat.
durant la segona meitat (maig-juny). A l'iniciar-se l'estiu, es detecta un augment brusc, el qual arriba a un màxim per l'agost. Des de finals d'aquest mes i durant tot el setembre es detecta una important davallada, arribant a unes xifres baixes (inferiors a 50 exemplars) que
perduren durant tot l'hivern. De fet, durant l'hivern hi ha dies en els
quals no es detecta cap exemplar.
Quant al nombre d'espAcies (vegeu figura 2), es detecta un petit
pic típicament primaveral cap al mes de marc. Pel maig, s'inicia raparició d'un gran nombre d'espAcies diferents, la qual continua fins assolir dos näxims: un pel juliol i l'altre per l'agost. Amb la tardor
s'inicia una davallada progressiva, fins arribar cap a finals d'aquesta
estaci6 a unes xifres inferiors a unes 20 espècies en vol. Durant tot
l'hivern, el nombre d'espècies que es troben en vol és molt baix (amb
un màxim de 4 per mostratge).
Respecte a la diversitat (encara figura 2), s'ha trobat un petit pic
primaveral ( a l'entorn de 3 bits), el qual es correspon amb l'aparició
de poblacions primaverals representades per un redult nombre d'individus.
Cap a meitats-finals de maig, es detecta un altre pic una mica més alt
(al voltant de 4 bits), degut al räpid increment d'espécies en vol representades encara per un baix nombre d'individus.
La màxima diversitat es produeix cap a finals de juliol, assolint
valors a l'entorn de 4,6 bits, els quals es corresponen amb una considerablement alta diversitat.
Durant l'agost baixa la diversitat a causa de l'existAncia de pobla-36-

cions típicament estivals amb un gran nombre d'individus (Filena deplana,
Eilema complana, Milthochrista miniata, Lomographa temerata,...). A la
tardor, es produeix un nou ascens de la diversitat, degut fonanentalment
a la desaparici6 dels Arctiidae. Finalment, a l'hivern s'assoleixen valors molt baixos amb minims cap al mes de febrer.
A la figura 3 s'hi ha representat, en funció de les diferents estacions anuals, els percentatges absoluts i per famílies del nombre d'exemplars i d'especies; percentatges que s'han obtingut globalitzant les dades
enregistrades durant els dos anys d'estudi exhaustiu. Aixi, a partir d'
aquests resultats es pot descriure amb precissi6 la diferent representativitat de les diverses poblacions d'heterbcers en cadascuna de les estacions.
A la primavera hi volen doncs un 14,59% dels exemplars d'heteräcers
totals anuals, els quals representen el 37,76% de les especies atretes a
la llum durant un període anual, les quals pertanyen gairebé en la seva
totalitat a les famílies Geometridae, Noctuidae, Arctiidae i Motodontidae.
Cal fer notar que les especies d"ärctids que fan la seva aparició a l'acabament d'aquesta estaci6 (finals de maig), ja comengen a mostrar valors
poblacionals force elevats (per exemple 26 exemplars d'Eilema sororcula
detectats el 29/5/31).
A l'època estival, es detecten al Massís de Cabrera un nombre superior al 75% dels heteräcers anuals (77,21%, figura 3) i el 73,44% del total
d'especies d'aquests heteräcers. Quant a les proporcions relatives del
nombre d'exemplars de cada familia en relaci6 a la quantitat total detectada al llarg de tota l'estaci6, es fa evident un gran predomini dels ärctids enfront a la resta d'heterbcers, els quals s6n seguits pels geometrids, noctüids i limäntrids. Ara bé, si hom es fixa en les proporcions
d'especies detectades per cada familia respecte el total, són els geometrids i els noctilids els lepidòpters que predominen, mentre que els ärctids s6n representats per un petit percentatge del total de les especies
(un 5,7%).
Durant la tardor, hi ha una marcada disminució quantitativa d'individus en vol, de manera que només es detecten el 7,43% dels exemplars anuals, els quals representen el 26,04% del total d'especies trobades durant
aquesta estació. Observant encara la figura 3, es fa peles que en aquesta
estaci6 hi predominen notablement els noctüids (més del 50%, tant pel que
fa al nombre d'exemplars com al nombre d'especies), seguits pels geometrids
i els ärctids. La tardor és l'ünica estació en la que els noctüids sobrepassen als geometrids.
Finalment, l'hivern se'ns presenta com una estaci6 fortament minvada
d'heterócers, amb només un 0,77% dels exemplars anuals i un 2,86% del total d'especies. Les famílies que exhibeixen individus en vol durant aquesta estació s6n els Geometridae i els Noctuidae; ara bé, com es veu en la
figura 3, els lasiocämpids també hi participen amb l'especie Poecilocampa
populi,la qual vola a començaments d'aquesta estació.
Recopilant totes les deteccions anuals i extraient els percentatges
familiars del nombre d'exemplars i del nombre d'especies en relaci6 al
total, s'han pogut confeccionar les figures 4 i 5 respectivament.
De la compareció d'ambdues figures hom en pot extreure les següents
conclusions:
1) Tot i les diferencies que hi pugui haver entre els diferents anys,
com les d'Indole meteorològic per exemple, les poblacions d'heteräcers
no semblen pas veure's gaire afectades; pot augmentar o disminuir la xifra
absoluta d'exemplars en vol, però els percentatges familiars del nombre
d'exemplars (figura 4) i els percentatges familiars del nombre d'especies
(figura 5), romanen notablement semblants d'un any a l'altre.
2) La familia representada al Massís de Cabrera amb un més gran nombre
d'exemplars és la dels Arctiidae, seguida per la dels Geonetridae i després
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Figura 4.
Figura 4.
entre els
Figura 5.
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Figura 5.
Conparaci6 dels percentatges familiars del nombre d'exemplars
períodes 1981-82.
Comparació dels percentatges familiars del nombre d'espécies
períodes 1981-82.

per la dels Noctuidae. La resta de famílies contribueixen al total amb uns
percentatges molt baixos; totes juntes arriben a un 6-10%.
3) La família amb el més gran percentatge d'espécies diferents a la
fageda de Cabrera és la dels Geometridae (sieb valors que estan entre el
46,0% i el 43,9% del total de totes les espécies), seguida per la dels
Noctuidae (entre un 32,4% i un 36,6% del total) i a continuaci6 pels Arctiidae o bé pels Notodontidae (segons els anys), amb valors compresos entre el 6,4% i el 4,9% pels primers i entre el 3,6% i el 5,2% pels segon5.
La resta de les famílies tenen ja uns percentatges molt inferiors, al voltant d'un 10% entre totes plegades.
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