
LIFE 4 POLLINATORS

PAPALLONES I ARNES DEL MEDITERRANI

GUIA DE CAMP

interurbanes, per la qual cosa els esforços de conservació 
han d‘intensificar-se per a aquest grup.

LIFE 4 POLLINATORS
L’objectiu del projecte és afavorir la conservació dels 
pol·linitzadors creant un cercle virtuós que condueix 

a un canvi progressiu de les pràctiques a tota la regió 
mediterrània.
 
Als països mediterranis hi ha una insuficient 
consciència social sobre el paper dels pol·linitzadors 
silvestres i la importància de conservar-ne la 
diversitat. Aquesta falta de coneixement és un dels 
principals obstacles per a una correcta planificació de 
programes exitosos per abordar els principals factors 
del declivi dels pol·linitzadors i garantir una gestió 
i restauració sostenibles dels hàbitats on habiten. 
El projecte contribuirà a una sèrie de polítiques i 
legislacions de la UE, que inclouen, entre d‘altres, 
l‘estratègia de biodiversitat, la iniciativa de pol·linitzadors 
i la protecció de la biodiversitat en el marc de la política 
agrícola comunitària.

LES PAPALLONES COM A POL·LINITZADORS
Pel seu valor estètic i la seva transformació de 
metamorfosi que sofreixen en el seu cicle de vida, 
les papallones són possiblement un dels grups 
d‘insectes més apreciats pels naturalistes i públic 
en general. Hi ha papallones de molts colors i 
grandàries i, a diferència de les seves germanes 
les arnes, tendeixen a tenir activitat durant el dia. 
Els lepidòpters adults (que també inclouen a les 
arnes) tenen un aparell bucal xuclador anomenat 
espiritrompa, que serveix per a alimentar-se 
del nèctar de les flors. Aquesta característica 
els converteix en insectes que juguen un paper 
fonamental en les interaccions planta-animal, i 
per tant en la pol·linització. Igual que la resta de 
grups de pol·linitzadors, també s‘han registrat 
descensos molt importants en les seves poblacions 
en les últimes dècades, la qual cosa els ha portat 
a guanyar especial atenció no sols pel fet que 
són pol·linitzadors molt eficients sinó també 
per ser excel·lents bioindicadors de la salut dels 
ecosistemes.

LES ARNES COM A POL·LINITZADORS
Les arnes han estat sovint ignorades com a 
pol·linitzadors pel desconeixement de la seva 
biologia, però estudis recents les situen com un 
grup molt important d‘insectes pol·linitzadors, 
amb espècies vegetals que depenen exclusivament 
d‘elles per a poder reproduir-se. A més de sofrir 
les mateixes amenaces que altres grups de 
pol·linitzadors (canvi climàtic, pèrdua d‘hàbitat, 
ús de pesticides, ...), els pol·linitzadors nocturns 
com les arnes també es veuen afectats per la 
contaminació lumínica, augmentant la seva 
vulnerabilitat especialment en zones urbanes o 

PAPALLONESARNES

INSECTES POL·LINITZADORS

2 parells d‘ales,
les davanteres modificades formant 
cobertes protectores, cobreixen les 
ales posteriors

Gran diversitat de coloracions 
Camuflatge eficient

LEPIDÒPTERS

la majoria colorides 
volen de dia

cos gruixat

4 potes llargues i 2 
de curtes

Antenes curtes i 
plomoses

La majoria poc 
colorídes
Volen de nit

2 parells d‘ales
superiors i inferiors 
unides, obertes en 
repòs

ARNES

cos petit

4 potes llargues i 2 curtes

Antenes llar-
gues i rectes o 
amb forma de 
maça PAPALLONES

2 parells d‘ales
tancades en repòs

Connexió ampla entre 
cos i abdomen. No 
piquen

cos molt pelut 
imitant a abelles

2 ales
més llargues 
que el cos

ull gran i rodó

Potes posteriors 
llargues i primes. No 
piquen

antenes curtes

MOSQUES 
ABELLA

cos molt suau

1 parell d‘ales
més llargues que el 
cos, desplegades en 
repòs

ulls grans

antenes curtes

SÍRFIDS

potes posteriors 
amples

dos parells d‘ales més 
curtes que el còs

ulls petits comparats 
amb les mosques antenes llargues en 

comparació  amb les 
mosques

ABELLES

  thorax with few hairs
or nearly hairless

cintura estreta 
característica

2 parells d‘ales
 més curtes que el cos

ulls més petits i estrets
    en comparació a les 
mosques

antenes llargues
en comparació a les 
mosques

VESPES

potes fines
sense pèls densos

alguns pèls ramificats
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IDENTIFICACIÓ DE LES ARNES 
Les arnes són nocturnes, per la qual cosa durant el dia serà difícil veure-les volar. Tradicionalment s‘han classificat en el grup 
dels heteròcers i són el grup més gran de lepidòpters. En general, les arnes es diferencien de les papallones per les següents 
característiques:

ARNES

Agrius
convolvuli

80–105mmDIMENSIONS:

Gran esfinx 
amb cos gri-
senc i taques 
i línies 
fosques. Les 

ales poste-
riors són de 

color gris o marró 
clar amb bandes 
fosques.

Presen-
ta una 
línia 
dorsal 
grisa amb 
bandes roses als 
costats.

COS

PAPALLONES

Macroglossum 
stellatarum

40–45 mmDIMENSIONS:

Presenta ales 
davanteres 
marrons amb 
línies i punts 
negres. Les ales 
posteriors són 

ataronjades i una 
mica fosques en 

les vores. El seu cap i 
tors són amples i els seus ulls 
són grans. L‘abdomen està 
acolorit amb blanc i negre.

L‘abdomen 
acaba amb 
escates que li 
donen una aparença 
de cua d‘ocell.

COS Autographa 
gamma

40–55mmDIMENSIONS:

Les ales anteri-
ors presenten 
un complex 
patró de colo-
ració entre els 

colors marró, 
gris i platejat.

Les ales poste-
riors són de color 

marró clar, enfosquides 
en la vora.

En el 
centre 
de les 
ales pre-
senta línies 
blanques corbes que 
s‘assemblen a la lletra 
grega „gamma“.

ALES

COS Utetheisa
pulchella 

29–42mmDIMENSIONS:

L‘anvers de les 
ales anteriors 

presenten 
una coloració 
molt carac-
terística amb 
punts negres 

i vermells sob-
re fons blanc.

Presenta 
un patró 
puntejat molt 
característic sobre 
un fons blanc.

Hemaris
fuciformis

40–45mmDIMENSIONS:

El seu cos és de 
color marró 
groguenc. El 
cap segueix el 
mateix patró 

de coloració 
però canviant 

el to vermell per 
un més ataronjat.

Ales 
transpa-
rents,
amb venes 
marcades i 
vores ver-
melloses.

ALES

COS

Zerynthia 
rumina

Escames 
vítries 
aprop de 
l‘ àpex.

18–29mmDIMENSIONS:

Patró de coloració 
inconfundible for-

mat per un mosaic 
de punts negres 

i vermells da-
munt un fons 
groc pàlid.

Les famelles són 
lleugerament 
més grans que els 
mascles.

Iphiclides 
podalirius

Les famelles són lleugerament 
més grans que els mascles.

31–46mmDIMENSIONS:

Gran i grogoses. 
Ales posteriors amb 
punts blaus i grocs 
submarginals 
amb un ocel blau 
envoltat de negre 
i vermell prop de 

l‘angle anal.

Bandes negres 
longitudinals.

Papilio
machaon

32–47mmDIMENSIONS:

Gran i groga. Ales 
amb punts negres i 

venes marcades. 
Ales anteriors 

amb marge 
negre i banda 
submarginal 

groga seguida 
d‘una banda 

negra més ample.

Ocel 
vermell.

Parnassius 
apollo

Les famelles tenen les ales més 
transparents degut a làbsència 

d‘escames.

28–46mmDIMENSIONS:

Blanca amb escames 
grises disperses. 
Ales anteriors amb 5 

grans punts negres. 
Ales posteriors 
amb 2 ocels ver-
mells grans amb 
pupil·la blanca 

amb contorn.

Taques 
negres

Vanessa cardui 

21–34mmDIMENSIONS:

Taronja amb línies i 
punts negres. Ales 

anteriors amb 
una gran taca 
negre amb 
punts blancs.Taques 

negres 
amb 
punts 
blancs.

Vanessa ata-
lanta

25–32mmDIMENSIONS:

Negre. Ales anteri-
ors amb taques 

blanques 
a l‘àpex i 
una banda 
taronja 
oblíqua. 

El revers 
presenta tons 

marronosos i 

Bandes 
marginals 
taronges 
amb punts 
negres.

Gonepteryx 
cleopatra 

Els mascles presenten 
un color més verdós i 
tenen una clapa taronja a 
les ales anteriors.

23–33mmDIMENSIONS:

Color groc 
verdós. Petits 

punts negres 
en el centre 
de cada 
ala.Arpa 

apical.

Pieris (Artogeia) 
rapae  

16–27mmDIMENSIONS:

Petita i blanca 
amb punts 

negres i àpex 
de les ales 
anteriors 
obscurs.

Les famelles te-
nen dos punts 
negres en el 
centre de les ales 
anteriors mentre 
que els mascles 
només en tenen un.

Pararge ae-
geria

19–23mmDIMENSIONS:

Taronja amb taques 
marró obscur i 

un ocel negre 
amb pupil·la 
blanca a 
l‘àpex de les 
ales anteriors 

i uns altres (2 
o 3) en les ales 

posteriors.

Els mascles 
tenen 
una fila 
d‘escames 
androconials 
(aromàtiques) 
marronoses en les 
ales anteriors.

Pyronia cecilia  

Els mascles 
tenen taques 
obscures al 
anvers de les 
ales anteriors.

15–21mmDIMENSIONS:

Taronja amb una 
banda marró 

obscura en el 
marge de les 
ales. Ocel 
negre amb 
pupil·les 
blanques 

en les ales 
anteriors. 

Polyommatus 
icarus 

El revés de 
les ales és de 
color gris pàlid 
als mascles 
i marró a les 
famelles.

9–17mmDIMENSIONS:

Petita, blavosa i 
marronosa amb 

molts punts 
negres amb 
contorn 
blanc al re-
vers de les 

ales i punts 
taronges en 

els marges.

Colias crocea

Les famelles 
tenen punts 
taronges a 
les bandes 
negres dels 
marges.

22–26mmDIMENSIONS:

Groga amb 
bandes negres 

marcades 
als marges 
i un únic 
punt negre 
damunt les 

ales.

Aglais urticae

20–30mmDIMENSIONS:

Ales taronges 
amb clapes 

negres i 
grogues 
a les ales 
anteriors.

Ambdues ales 
tenen ban-
des oscures 
als marges 
que inclouen 
punts blaus.

IDENTIFICACIÓ DE LES PAPALLONES

Les ales posteriors són blanques 
amb taques grises fosques en els 
marges. El seu abdomen i tòrax 
són blancs, atapeïts i llisos.

El seu abdomen
és gruixut, i
els seus ulls són 
grans.

Coes molt 
marcades.

Punts vermells 
amb contorn negre aprop 
de l‘ àpex.

Coa als marges de 
les ales posteriors.

Ocel 
vermell 
amb pupil·les 
negres.

Escames 
en tòraxs i 
abdomen

1. Les arnes tenen antenes plomoses o de vores esmolades, mentre que les antenes de papallona 
solen ser més suaus.

2. Quan estan en repòs, les arnes tendeixen a mantenir les ales cap avall, pressionades contra el 
seu cos i paral·leles al sòl. D‘altra banda, les papallones tendeixen a mantenir les seves ales en 
posició vertical.

3. Generalment, les arnes tenen colors molt més apagats que les papallones i els seus cossos són 
més curts i amples, i sovint tenen escates en el tòrax i l‘abdomen.

Quan està 
reposant, les ales 
reposen damunt 
el cos.

Antenes

Ales anteriors

Ales posteriors

AbdomenTòrax

Probòscide

Cap

ÀpexOcel

Marge interiors Marge exterior

Angle anal

Venes

Per a més informació, visita:

www.life4pollinators.eu

Ales posteriors amb punts 
negres dispersos. Al revers pre-
senta colors marronosos i venes 

blanques.

El revers de les 
ales posteriors 
es completa-
ment marró.

El revés 
de les ales 

posteriors es grís.

Al revés de 
les ales, les bandes 
negres són absents.

PUJA LES TEVES IMATGES A:
www.life4pollinators.eu/submission


