
MOSQUES
Les mosques poden ser vistes pol·linitzant durant 
tot l‘any. Amb freqüència, són els pol·linitzadors 
dominants en climes freds. Les seves larves 
consumeixen matèria orgànica, algunes són 
depredadores de vida independent, però altres són 
paràsits o cleptoparàsits d‘altres insectes.
Malgrat que hi ha molts de grups de mosques que 
poden ser visitants florals, aquí únicament recollim 
aquells que són pol·linitzadors més eficients, com 
els sírfids, els bombílids o les mosques de la família 
Nemestrinidae

IDENTIFICACIÓ DE MOSQUES AL CAMP
• Les mosques pol·linitzadores es poden trobar 

a flors obertes, sobretot de color blanc o groc 
com les de la família de les margalides o les 
pastanagues.

• Tenen un únic parell d‘ales transparents i dos 
alteris (petits apèndixs en forma de maça 
que es troben darrere les ales), peces bucals 
adaptades per llepar o succionar, i grans ulls 
compostos. En comparació a altres insectes 
pol·linitzadors, el seu exoesquelet és suau i 
flexible.

ANATOMIA SIMPLIFICADA DE LES  MOSQUES

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.
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cada segment 
de l‘abdomen 
amb 2 bandes 
obscures 
separades 

per 2 bandes 
taronges.

BOMBÍLIDS (MOSQUES ABELLA)

Bombylella
atra

peluda.

9–10 mmDIMENSIONS:

negre, amb 
punts blancs 
a l‘abdomen.

obscures en 
la base.

ALES

COS

Abril-Maig

SÍRFIDS

Bombylius
medius

peluda.

11–14 mmDIMENSIONS:

color uniforme 
marró o groc.

característiques, 
amb nombrosos 
punts negres.

ALES

COS

Abril-Maig

Geron
sp.

petita, peluda, 
color gris o 
marró.

4–6 mmDIMENSIONS:

geperuda, 
esvelta i amb 
pèl curt.

llengua llarga.

COS

Maig-Oct.

Toxophora
fasciculata       

color taronja 
i amb punts 
negres.

9–11 mmDIMENSIONS:

geperuda, 
esvelta i amb 
pèl curt.

antenes 
i llengua 
llargues

COS

Maig-Oct.

Chrysotoxum 
intermedium

groc i negre 
imitant a 
vespes.

12–13 mmDIMENSIONS:

abdomen 
amb forma 
globular.antenes 

relati-
vament 
llargues 
per ser 
un sírfid.

COS

Tot l‘any

Epistrophe 
eligans

negra i taronja, no té 
un clar mimetis-

me.

9–11 mmDIMENSIONS:

 tòrax obscur, 
excepte en la 

part posterior, 
de color groc o 

taronja.

dos seg-
ments 
basals de 
l‘abdomen 
normalment amb una marca 
característica (una T invertida de 
color obscur) i altres segments.

COS
COS

Març–Juliol

Episyrphus 
balteatus

negra i groga, imitant 
a vespes.

9–11 mmDIMENSIONS:

entre 
els sírfids 
migrants 
més comuns.

COS

Tot l‘any

Eristalinus 
taeniops

groc i negre, 
imitant abelles.

ulls composts 
amb ratlles 
verticals.

extrem 
superior 
extern amb 
venes molt 
corbades.

COS

Eristalis
tenax

negre, amb una 
mica de taronja, 
imitant abelles.

12–15 mmDIMENSIONS:

ulls compostos 
amb dues 
bandes 
verticals de 
pel dens.extrem 

superior 
extern 
amb venes 
molt corbades.

ALES

COS

Tot l‘any

Eupeodes
corollae

negra i groga, 
imitant a vespes.

10–12 mmDIMENSIONS:

marques lunu-
lars grogues 
a l‘abdomen.

venació 
com a la 
il·lustració.

ALES

COS

Tot l‘any

Meliscaeva 
auricollis

negra i groga, 
imitant a vespes.

8–10 mmDIMENSIONS:

marques 
grogues a 
l‘abdomen 
triangulars o 
el·líptiques.

allargades.

ALES

COS

Tot l‘any

Merodon
albifrons

negre, amb una 
mica de taronja, 
imitant abelles.

10–12 mmDIMENSIONS:

abdomen i potes 
parcialment 
taronges.

amb 
venes 
corbes 
a l‘extrem 
superior extern.

ALES

COS

Abril–Oct.

Myathropa 
florea

negra i groga, 
imitant a 
vespes.

12–14 mmDIMENSIONS:

marca caracterí-
stica de ‘Batman‘ 
sobre el tòrax.

Venació 
com la de 
Merodon 
albifrons.

ALES

COS

Tot l‘any

Paragus
bicolor

sírfid vermell i 
negre.

5–7 mmDIMENSIONS:

petit, amb una 
cara groga i 
arrodonida.

abdomen 
parcialment 
vermell, i part 
posterior del 
tòrax amb una marca 
groga.

COS

COS

Abril–Oct.

Sphaerophoria 
scripta 

negra i groga, 
imitant a vespes.

8–10 mmDIMENSIONS:

molt esvelta 
i allargada, 
amb bandes 
grogues i 
l‘abdomen 
més llarg que 

les ales.

cara 
groga 
i línies 
grogues 
en les parts 
superiors del 
tòrax.

COS

COS

Tot l‘any

Syritta
pipiens

obscur, amb un 
poc de taronja.

7–9 mmDIMENSIONS:

esvelt, amb els 
fèmurs de les 
potes posteri-
ors allargats.

els 
costats 
del tòrax 
és de color 
gris.

COS

COS

Març–Oct.

Syrphus
ribesii

negra i groga, 
imitant a 
vespes.

10–12 mmDIMENSIONS:

abdomen oval, 
amb bandes 
grogues.

tòrax 
de color 
verdós 
apagat i 
potes quasi 
completament 
grogues o taronges.

COS

COS

Març–Oct.

Volucella
zonaria

groc i taronja, 
imitant algunes 
vespes.

16–18 mmDIMENSIONS:

un dels sírfids 
més gros, amb 
la part supe-
rior del tòrax 
vermella.

cara 
groga i 
antenes 
plomoses 
característiques.

CAP

COS

Maig–Oct.

Xanthogramma 
citrofasciatum

negra i groga, 
imitant a vespes.

11–13 mmDIMENSIONS:

tòrax negre, 
amb 
marques de 
color groc 
llimona.cara 

groga i 
bandes 
grogues in-
terrompudes 
a l‘abdomen.

COS

COS

Abril–Oct.

Fallenia
fasciata

amb pèl, imitant a 
abelles.

11–13 mmDIMENSIONS:

abdomen amb 
bandes de 
pèl blanc.

venes 
caracterís-
tiques.

ALES

BODY

Abril-Juliol

NEMESTRINIDAE

llengua molt 
llarga.

9–11 mmDIMENSIONS:Tot l‘any

entre els  sírfids migrants 
més comuns.

entre els sírfids migrants 
més comuns.

entre els sírfids migrants 
més comuns.

antenes majoritàriament 
taronges.

ALES


