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La vegetació de camins i  marges de camps és d ’una
enorme divers itat  i  e l  const itueixen plantes pioneres que
f ixen el  sòl  i  in ic ien el  procés de successió vegetal  cap a
vegetacions de creixent complexitat  estructural .  És  un

tipus de vegetació de gran valor  perquè és molt  f lor í fera i
permet l ’a l imentació i  reproducció de nombrosos

pol · l in itzadors .  La seva el iminació s istemàtica té un efecte
en cadena sobre la  biodivers itat  present en una zona.

 

LLETERESA SERRADA (EUPHORBIA SERRATA)
 

És una herba perenne, erecta, sovint amb més d’una tija. Fa 20-50 cm d’alt,
té la base lleugerament llenyosa i durant l’època desfavorable manté
gemmes persistents que es troben fins a 25-40 cm pel damunt del terra.
Les fulles tenen el marge serrat (d’aquí el nom), i les que acompanyen les
flors són amplament groguenques. Com totes les lletereses té les flors molt
simplificades i agrupades formant una inflorescència que funcionalment és
equiparable a una flor hermafrodita. Les flors de cada inflorescència tenen
glàndules nectaríferes de color verd groguenc amb forma de croissant.
Floreix del febrer al juliol. El fruit és una càpsula glabra i llisa, de 5-6 mm,
que s’obre de forma explosiva.
Si es trenquen les fulles i sobretot les tiges, en brolla un làtex blanc irritant
que repel·leix el bestiar però no certes erugues de papallones com, per
exemple, la de l’esfinx de les lletereses (Hyles euphorbiae). El saber popular
atribueix a aquest làtex la propietat d’eliminar berrugues de la pell.
La lleteresa serrada al Bages viu als fenassars i a les vores dels conreus de
secà, sobre sòls profunds i rics en nutrients.

CAMAMILLA (MATRICARIA CHAMOMILLA)
 
 
 

És una herba molt popular per les seves reconegudes propietats
tranquil·litzants i digestives. És una planta anual de primavera, petita,
molt abundant als marges dels camps i a les vores de camins. Fa unes
margarides de fins a 3 cm de diàmetre que atrauen tant a abelles com a
papallones. El perfum de la camamilla és intens i agradable i atrau a.
També s’utilitzen en medicina i en cosmètica com a antiinflamatori. Es
pot confondre amb la camamilla borda (Anthemis arvensis), d’aspecte
molt semblant però amb el receptacle massís i inodor.
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BLANQUETA DE LA COL BLANQUETA DE LA COL

Espècies de papallones presents a  la  zona

PÒNTIA COMUNA PÒNTIA COMUNA

ESCAC IBÈRIC ESCAC IBÈRIC

MARGENERA COMUNA MARGENERA COMUNA

ATALANTA

MIGRADORA DELS CARDS

BLAVETA COMUNA BLAVETA COMUNA

Pieris rapae. Molt abundant en zones agrícoles on pon
sobre moltes espècies de crucíferes, com ara la col de
què mengen el nucli, per la qual cosa hi produeixen
danys greus. Les seves generacions se succeeixen des
de finals d'hivern fins a la tardor; a la primavera també
s'hi afegeixen poblacions migradores procedents del
nord d'Àfrica. Hiberna com a pupa.

Pontia daplidice. Pon els ous sobre les fulles de
crucíferes. Prefereix les zones obertes àrides com ara
els secans. Les seves generacions s'encavalquen des de
finals d'hivern fins a la tardor. És una espècie que migra
entre Europa i el nord d'Àfrica a la primavera i la tardor.
Hiberna com a pupa.

Melanargia lachesis. Pon els ous sobre gramínies en
ambients oberts. Només té una generació, entre finals
de primavera i principis d’estiu a terra baixa. Hiberna
com a eruga.

Lasiommata megera. Pon els ous sobre fulles de
gramínies. Prefereix ambients oberts càlids. Té tres
generacions: març-maig, juny-juliol (la més abundant) i
agost-octubre, però en zones amb clima suau es pot
veure tot l’any. Hiberna com a eruga.

Vanessa atalanta. Pon els ous a les fulles d’ortigues i
morelles. És una espècie migradora amb generacions
que se succeeixen durant tot l’any, però a Catalunya
assoleix un màxim d’abundància a la tardor, quan hi
arriben els adults d’Europa per reproduir-se.

Vanessa cardui. Pon els ous a l'anvers de les fulles
sobretot de cards i malves. Espècie migradora amb
reproducció contínua, però a Catalunya gairebé
desapareix a l'hivern. A la primavera  arriben del nord
d'Àfrica i sud de la península. Els individus nascuts a
Catalunya migren cap al nord a principis d'estiu, però a
finals  hi tornen a arribar individus d'Europa.

Polyommatus icarus. Pon els ous sobre papilionàcies,
sobre tot alfals. És una de les papallones més
abundants a Catalunya i presenta 3 o fins i tot 4
generacions a l'any que se succeeixen de forma
encavalcada des de principis de primavera fins a la
tardor, tot i que té un pic d'abundància a mitjan estiu.
Hiberna com a eruga.

Aquestes dues espècies
no presenten
dimorfisme sexual, és a
dir, mascles i femelles no
difereixen en la forma,
color i mida. 


