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En els darrers anys les poblacions d'insectes han disminuït
considerablement degut a la intensificació de l'agricultura, la
transformació d'hàbitats, l'ús de pesticides i el canvi climàtic. Aquesta
pèrdua ens afecta perquè hortalisses i arbres fruiters depenen, en
gran mesura, de la pol·linització que realitzen insectes especialistes,
com les papallones,  per produir llavors i fruits. 

Al municipi s'han observat fins a 48 espècies de papallones.
Malauradament, 12 d'elles estan en regressió, com ara la Reina
zebrada, l'Angelet comú o la Pòntia comuna; a més, n'hi ha una en
forta regressió, la Turquesa mediterrània.

Aquest jardí vol sensibilitzar la ciutadania sobre la importància dels
insectes en la pol·linització, i fomentar-ne l'observació i el
coneixement dels més coneguts i vistosos: les papallones.

El Jardí de papallones és un dels projectes guanyadors
del pressupost participatiu 2021. Ha estat impulsat per
SOM NATURA PLA DE BAGES, una agrupació de veïns i
veïnes de Sant Fruitós de Bages nascuda l'any 2018.
L'entitat vetlla per defensar la natura, evitar la
degradació mediambiental, promoure la sostenibilitat,
endegar accions de sensibilització social i defensar el
patrimoni paisatgístic i cultural al Pla de Bages.

El logotip del Jardí de papallones ha estat elaborat amb
la participació de més de 280 nens i nenes de 3r a 6è de
primària de les escoles municipals. La imatge
guanyadora, i que identifica l'espai, és obra de la Lluna
Robles i la tipografia és una creació de la Mercè Simón
Cassà. 
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El jardí està compost de plantes autòctones que
reprodueixen tres hàbitats del Pla de Bages que
han patit una forta regressió: 
el MARGE ARBUSTIU, el MARGE HERBACI i el
PRAT MEDITERRANI. La selecció de plantes s'ha
basat en el seu atractiu per a les papallones. El
jardí també incorpora elements naturals, com
ara pedres i troncs, per afavorir la reproducció
d'altres insectes pol·linitzadors.

MARGE ARBUSTIUMARGE HERBACI

LLIGABOSC ESBARZER COMÚ ROSER SILVESTRE

TIMÓ ORENGA ESPÍGOL
Lavandula angustifoliaOriganum vulgareThymus vulgaris

Euphorbia amygdaloides Matricaria chamomilla Lonicera etrusca Rubus ulmifolius Rosa canina 
LLETERESA CAMAMILLA

MARGE MEDITERRANI


