Estudi sobre l’estat actual de les espècies d’artròpodes de més
interès, i aproximació a un primer catàleg de les espècies exòtiques
i invasores d’invertebrats del Parc de Collserola (any 2019).
Durant aquest any 2019, s’ha dut a terme un estudi dins del Parc de Collserola,
sobre els invertebrats amb cert interès, tant d’un punt de vista conservacionista,
espècies vulnerables o en perill d’extinció, com els lepidòpters Euphydryas
aurinia, Artimelia latreillei o Euplagia quadripunctaria, els coleòpters
Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, o l’heteròpter Vibertiola cinerea, per
conèixer i comprovar l’estat actual de les seves poblacions tant quantitativament
com qualitativament.
En primer lloc, l’interès principal al començament de l’estudi, va ser la
comprovació de que realment aquestes espècies indicades anteriorment, eren
presents a la actualitat dins del territori del propi Parc de Collserola.
La troballa de totes aquestes espècies “objectiu”, va ser possible durant la
realització d’aquest estudi. I no solament aquestes. A més s’ha tingut la
oportunitat de trobar altres espècies amb un alt interès científic; Pseudolucanus
barbarossa, coleòpter de la família Lucanidae com el mateix Lucanus cervus,
Es tracta d’una espècie amb un alt grau d’interès, localitzat per les zones
muntanyoses, relativament de baixa altitud. D’hàbits xilòfags, les seves larves
s’alimenten de diferents tipus de fusta morta, però sempre sobre arbres morts
que no estan acabats de caure, d’aquí la importància que té per conservar
aquesta interessant espècie i d’altres xilòfags, mantenir al bosc suficient fusta
morta i arbres morts o semi-morts. Pseudolucanus barbarossa és la primera
vegada que es troba al Parc de Collserola.

L’autor d’aquest estudi fent treball de camp al Parc de Collserola.

També dins del contingut del treball portat a terme dins del Parc de Collserola
en quant als invertebrats, era el seguiment de les poblacions, d’aquestes espècies
amb interès conservacionista per un costat, com les ja citades, i per altra banda
fer un seguiment de les poblacions de l’ortòpter Brachycrotaphus tryxalicerus,
per ser un bon indicador de la salut de l’hàbitat on viu amb exclusivitat; els prats
sabanoides. Hàbitat aquest, encara amb certa extensió dins del territori del Parc
de Collserola però amb molta vulnerabilitat per diverses raons; incendis
continuats, ús del terreny per altres utilitats, gestió del territori, antropització,
etc. De moment tot indica que aquesta espècie d’ortòpter almenys a Collserola,
manté molt bones poblacions a tota la extensió de prats sabanoides del Parc.
Precisament el seguiment i estudi d’aquestes poblacions de Brachycrotaphus
tryxalicerus, als prats sabanoides, va donar com resultat la troballa d’exemplars
de l’heteròpter Vibertiola cinerea, ja coneguda del Parc, Ribes et al. (2004),
considerada espècie en perill d’extinció i inclosa al llibre vermell d’invertebrats
en perill d’extinció. De fet les cites del Parc de Collserola van ser les primeres
d’aquesta espècie a tota la Península, però poc desprès s’ha anat trobant a altres
llocs i localitats de Catalunya; Parc del Garraf, Sant Climent del Llobregat,
Torrelles de Llobregat, (dades del propi autor), o fins i tot exemplars
fotografiats a la província de Tarragona.

Nimfa de l’espècie Vibertiola cinerea trobada al Pac de Collserola durant la
realització d’aquest estudi

La troballa d’aquestes espècies tant interessants, durant un període relativament
curt, (un any escàs d’estudi), posa de manifest la gran importància que té la bona
gestió portada a terme dins del territori del Parc de Collserola per part dels seus
gestors i la eficàcia de la protecció de l’espai natural, envers la gran pressió
antròpica que rep per part de l’home, perquè aquestes espècies puguin
desenvolupar-se i continuar tenint poblacions ben establertes.

Parella de Lucanus cervus trobats a la Font Groga al Parc de Colllserola.

També i dins d’aquest estudi sobre els invertebrats interessants del Parc de
Collserola, se està duent a terme un treball de forma paral·lela de mostreig i
catalogació de les espècies exòtiques i invasores de la zona. El resultat tot i que
es pren com aproximatiu, no deixa de ser rellevant. La fauna invertebrada
exòtica o invasora, cada vegada més pren protagonisme al nostre territori en
general i en particular a Collserola ja podem trobar un bon grapat d’espècies
foranies que han arribat per diversos mitjans i que han aconseguit colonitzar el
nou territori amb èxit. En total dins d’aquest estudi s’han pogut catalogar un
total de 33 espècies exòtiques o invasores, la gran majoria incloses dins del
programa Exocat de la Generalitat, que porta a terme el grup de treball

pertanyent al CREAF, on a la seva web, es poden consultar totes les dades
referents a aquestes espècies foranies o al·lòctones.
Dins d’aquests resultats sobre l’estudi d’aquestes espècies exòtiques o
invasores, al Parc de Collserola podem trobar algunes, que es podem considerar
com un autèntic perill dins dels ecosistemes naturals autòctons, com pot ser la
vespa asiàtica, Vespa velutina, espècie molt agressiva que ataca els ruscos de
la nostra abella mel·lífera i considerada també perillosa per a l’home, degut la
seva picada que per persones al·lèrgiques i de forma puntual fins i tot pot
provocar reaccions molt fortes per la salut de les persones o fins i tot en casos
extrems la mort. Es una espècie a més molt expansiva i que s’està estenent molt
ràpidament per pràcticament tot el territori català, encara que de moment a
Collserola s’ha trobat exemplars puntualment. A les oficines del Parc a Can
Balasc, tenim constància de la troballa d’un niu secundari al terra, (Francesc
Llimona com.pers.) cosa totalment inusual. La papallona del boix, Cydalima
perspectalis, lepidòpter que afecta de forma molt perjudicial les poblacions de
boix autòctones i fins i tot dels jardins i tanques que es troben a les ciutats. El
bernat marbrejat, Halyomorpha halys, una espècie d’heteròpter asiàtic, que es
desenvolupa en moltes plantes i arbres tant silvestres com d’hort o de jardí, i
que arriba a fer molt de mal a productes que consumim; pomes, peres, préssecs,
prunes, etc.
Altres espècies d’invertebrats exòtics o invasors trobats a Collserola, són els
que podem trobar a les nostres cases i que alguns d’ells podem arribar a ser una
gran molèstia o provocar petits danys a casa. Exemple d’això, el mosquit tigre,
Aedes albopictus, que només en greus casos pot provocar algun tipus de
malaltia per a les persones a causa de la seva picada, les paneroles Blatta
orientalis i Periplaneta americana, que arriben a destruir productes
emmagatzemats, la papallona Plodia interpunctella que fa el mateix sobre
aquests productes que tenim a casa.
Altres espècies resulten perjudicials per a l’hort o el jardí, com l’escarabat de la
patata, Leptinotarsa decemlineata coleòpter que ataca principalment al cultiu
d’aquesta planta, la mosca de la fruita, Ceratitis capitata, que afecta sobre tot
al cultiu de cítrics i altres arbres fruiters, lepidòpters com la papallona dels
conreus, Spodoptera littoralis, que ataca molts tipus de plantes d’hort encara
que a Catalunya es una espècie considerada com rara, l’arna del tomàquet, Tuta
absoluta, plaga d’aquest conreu i d’altres, o la barrinadora dels geranis,
Cacyreus marshalii, ropalòcer que encara que a minvat molt la seva població,

manté poblacions estables i abundants dins del territori del Parc de Collserola,
i que ataca als geranis cultivats.
Podrien parlar també, d’altres espècies al·lòctones que encara que considerades
invasores, no es manté un control directe, perquè la seva biologia està
directament relacionada amb plantes que també son considerades exòtiques o
invasores, com per exemple el coleòpter, Scyphophorus acupunctatus, que
ataca a l’àgave americà.
I per últim espècies que encara no es té suficient coneixement sobre l’estat de
les seves poblacions ni del mal que poden ocasionar al medi, els himenòpters
Isodonta mexicana i Sceliphron curvatum,
l’heteròpter Deraeocoris
flavilinea, l’homòpter Stictocephala bisonia, el dípter Hermetia illucens o el
lepidòpter Diplopseustis perieresalis.

El coneixement i una bona i adequada gestió sobre el control d’aquestes
espècies invasores, es preveu com una eina fonamental per cuidar i protegir els
nostres hàbitats, per això resulta primordial estudis com aquest, que presentem
en aquest butlletí.

