
Els  marges arbust ius const itueixen un estadi  de consol idació
de la  vegetació ruderal  i  de camps de conreu.  Són l loc

d’al imentació ,  reproducció i  refugi ,  no només de
pol · l in itzadors ,  s inó també de la  fauna vertebrada de la  zona.

Formen un estadi  natural  de transició entre boscos i  zones
obertes però també han format l ímits  entre camps durant

segles dels  quals  impedeixen l ’erosió i  pèrdua de sol .  En les
darreres dècades han s igut el iminats  s istemàticament amb el
conseqüent efecte sobre l ’abundància i  divers itat  fauníst ica .
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 LLIGABOSC ETRUSC (LONICERA ETRUSCA)
És un arbust lianoide de fulles caduques i florida tan vistosa com flairosa que
viu a les rouredes seques, a les bardisses i als indrets més o menys humits de
les pinedes mediterrànies i dels alzinars. El lligabosc etrusc és força comú al
Bages. El tronc i l’escorça són molt característics. Els seus vistosos fruits
vermells, que contenen substàncies tòxiques per als humans, són carnosos i
ovoides, i fan 6-8 mm de diàmetre. Com els altres lligaboscs, el lligabosc
etrusc és més flairós a la nit i és pol·linitzat principalment per papallones
nocturnes. Les erugues d’especiès com ara la nimfa mediterrània (Limenitis
reducta) i el brocat variable (Euphydryas aurinia) s’alimenten de les seves
fulles. 

ROSER SILVESTRE (ROSA CANINA)
 És un roser robust que, si troba els suports adequats, pot enfilar-se uns

quants metres amunt. Viu a les bardisses i als boscos de ribera. Es distingeix
d’altres espècies de roser per l’absència de pèls als folíols i als pedicels florals.
Les flors són grans i vistoses, amb cinc pètals de color rosa tènue o blanc i
nombrosos estams que atreuen a pol·linitzadors especialitzats en la recollida
de pol·len. Els cinc sèpals són amples, de marge dentat i caiguts a la
fructificació. El fruit és una copa de color vermell viu i consistència carnosa
quan és madur, que conté els frutículs durs i secs. A diferència d’altres rosers
acaba en un petit con, gris quan és ben madur. Aquest fruit es coneix
popularment amb el nom de gavarra, gratacul o tapaculs. És comestible si
s’eliminen totalment els pèls irritants, de color torrat, que entapissen la cara
interior de la paret. En cas contrari, aquests pèls, després de travessar
indemnes el tracte digestiu, produiran la picor a la qual al·ludeix la saviesa
popular.
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ESBARZER COMÚ (RUBUS ULMIFOLIUS)
 
 

És tan conegut per la seva profusió d’agullons al volt de les tiges i dels
pecíols de les fulles que asseguren l’esgarrinxada, com per les mores
negres i madures que endolceixen les caminades de la segona meitat de
l’estiu.
Les tiges de l’any creixen molt de pressa, s’estiren i arquegen i fins i tot les
puntes poden enterrar-se, arrelar i tornar a emergir. Es protegeixen dels
herbívors amb nombrosos agullons recorbats enrere i distribuïts
irregularment. Les fulles són compostes de cinc folíols el·líptics de punta
aguda i marge dentat, el terminal més gros i amb peciòlul més llarg,
mentre que els dos folíols basals són més petits i dirigits enrere. Les flors
blanques o normalment rosa són inodores però són irresistibles per a la
majoria de papallones, algunes de les quals hi fan la posta, com ara la
perlada de l’esbarzer (Brenthis daphne).

Fotografies i text: Florenci Vallès i Jordi Badia de ICHN-Bages
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Espècies de papallones presents a  la  zona

CLEÒPATRA CLEÒPATRA

SAFRANERA DE L'ALFALS SAFRANERA DE L'ALFALS

SALTABARSISSES CINTADA SALTABARSISSES CINTADA

Gonepteryx cleopatra. Pon els ous sobre l’aladern a
principis de primavera. Els nous adults apareixen a
finals de primavera i tendeixen a desplaçar-se
muntanya amunt, seguint la floració. Prefereix
ambients forestals i matollars mediterranis. Hiberna
com a adult, tot i que poden volar quan fa bon temps
en ple hivern, emergeixen definitivament a finals
d’hivern.

Colias crocea. Pon sobre l’anvers de les fulles de moltes
espècies de papilionàcies, com ara la col de què
mengen el nucli, per la qual cosa hi produeixen danys
greus. Les seves generacions se solapen des de finals
d’hivern fins a la tardor; a la primavera també s’hi
afegeixen poblacions migradores procedents del nord
d’Àfrica. No hiberna tot i que erugues i pupes
alenteixen molt el creixement.

Pyronia bathseba. S’alimenta de gramínies. És una de
les espècies més comunes de Catalunya. Només té
una generació, entre finals de primavera i
començaments d’estiu. L’ou estiva i un cop
eclosionada, l’eruga entra aviat en hibernació.

Brintesia circe. Pon els ous sobre gramínies. Es troba
en zones obertes sempre que hi hagi presència
d’arbres i arbustos. Té una única generació anual, entre
juny i octubre. Els adults estiven en zones
mediterrànies amb sequera, però tornen a volar a finals
d’agost. Hiberna com a eruga.

BRUNA DE BOSC BRUNA DE BOSC

BRUIXA

BARRINADORA DEL GERANI

Aquestes dues espècies
no presenten
dimorfisme sexual, és a
dir, mascles i femelles no
difereixen en la forma,
color i mida. Cacyreus marshalli. És una espècie sud-africana que

pon sobre geranis ornamentals, per la qual cosa
s’associa a nuclis habitats. L’eruga perfora la planta. Les
seves generacions se succeeixen ininterrompudament
però no resisteix bé el fred, per aquest motiu és escassa
durant l’hivern. No hiberna.

Pararge aegeria. Pon sobre fulles de gramínies. Típica
d’ambients forestals però també de jardins a les
ciutats. Les seves generacions se succeeixen des de
finals d’hivern fins a la tardor, però en zones amb clima
suau pot tenir un cicle continu. Hiberna com a eruga o
com a pupa.


