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Exposició fotogràfica al Saló Social de l’Ajuntament de Torrella 



PRESENTACIÓ		

Torrella:	la	nostra	biodiversitat		

Els  insectes  i  les plantes més humils són un component  important de nostra biodiversitat. Eixes 

insignificants matetes  i els seus acompanyants passen sovint desapercebuts però  tenen sempre 

una història i una importància fonamental per al bon desenvolupament del conreus i del benestar 

ambiental. 

Cal conéixer‐ne  la  idiosincràsia per respectar‐los com el que són: actors  imprescindibles per a  la 

vida. 

I  la  seua  vida  no  deixa  indiferent:  els  "bitxos",  eixos  insectes  molestos  que  sols  viuen  per 

reproduir‐se. Hi ha petites papallones que quan són adultes ni tan sols arriben a alimentar‐se; el 

seu objectiu  és perpetuar‐se.  Els mascles busquen  amb  tota  la  seua  capacitat  les  femelles,  les 

esperen, copulen  i després moren,  i així donen pas a  la continuïtat de  l'espècie, però no són el 

únics, tots els insectes tenen un comportament similar. 

Els seus costums i les seues rutines de vegades ens sorprenen, però una mirada més propera ens 

mostra la seua lògica elemental. 

Pretenem  mostrar‐vos  una  xicoteta  part  d'aquest  univers  que  ens  envolta,  de  vegades 

desconegut, però que, a poc que t'hi fixes, esta ací ben present,  inexorable  i formant part de  la 

nostra  biodiversitat.  Mirem  a  prop  nostre,  apropem  l'objectiu  i  enfoquem.  De  seguida  ens 

adonarem del paper fonamental dels insectes i de les plantes en l'equilibri del nostre ecosistema 

(pollinitzadors, preses  i depredadors, productors d'oxigen),  i entendrem que  sense  la multitud 

d'insectes i sense la varietat del món vegetal no podríem subsistir. 

Aquesta no és sols una exposició fotogràfica, no som fotògrafes professionals, i això de segur que 

es nota,  sinó que  sentim  la  curiositat dels més menuts per  la naturalesa  i  tenim  la  intenció de 

mostrar‐vos‐la i apropar‐vos‐la amb admiració i respecte. 

Les  fotos  han  estan  fetes  en  el  terme  de  Torrella  i  en  els  voltants més  pròxims,  hem  estat  a 

l'ermita  i  a  la  pedrera,  hem  passejat  pels marges  i  pels  herbassars més  pròxims,  ho  hem  fet 

principalment aquest estiu de 2013 i açò és el que hem trobat. Us proposem una visita guiada ben 

diferent. 

Esperem que us agrade i que gaudiu tant com nosaltres de la visita a la biodiversitat, de segur que 

la vostra propera passejada pel terme serà molt més interessant. 

Fani Martínez i Consol Martínez  



 

P
la
n
te
s 

3 

 

Plantes	
 

 

 

Arum	italicum.	

Peu de bou, orella d'ase,  gresolera.  És una planta molt primitiva que no 
depén del vent per a dispersar el pol∙len sinó dels  insectes, especialment 
de  les  moscardes  carneres,  per  això  fa  una  olor  desagradable  de  carn 
podrida,  el  perfum  preferit  de  les moscardes.  Creix  en  els  llocs  humits  i 
ombrívols,  és  freqüent  a  prop  dels  cultius  i  viu  en  sòls  nitròfils.  És  una 
planta  tòxica  i  verinosa  però  que, malgrat  tot,  el  seu  tubercle  cuit  s'ha 
arribat a utilitzar per a menjar.  Les  fulles poden provocar  irritacions a  la 
pell.  De  les  quatre  espècies  d'Arum  que  viuen  a  la  península  ibèrica, 
aquesta és la més gran i diuen que quan floreix emet calor. Per això el seu 
nom llatí és Arum. 

 

 

Centaurium	sp.	

Herbeta  amarga,  fel  de  la  terra.  La  centaura  és  una  planta  típicament 
mediterrània,  que  creix  allà  on  no  vol  créixer  cap  altra:  en  sòls  pobres, 
margosos,  sorrencs,  en  clarianes molt  il∙luminades  on  el  sol  és  directe. 
Acompanyada  d'estepes,  llentiscles,  romers,  esparregueres...  floreix  en 
maig  i  juny  i  l'hem trobat també a  l'ermita de Torrella. És una planta que, 
pels seus principis actius, s'ha utilitzat des de l'antiguitat. 

 

 

Blackstonia	perfoliata	

Centaura  groga,  clora.  Pertany  a  la  mateixa  família  que 
l'herbeta  amarga;  comparteix  amb  ella  l'hàbitat  i  les 
preferències, encara que és més exigent amb  la humitat  i el 
tipus  de  sòl,  és molt  resistent  a  les  plagues  i  l'hem  trobat 
florida  també  a  l'agost,  fora  del  seu  moment  òptim  de 
floració. 
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Carthamus	lanatus	

Assota‐cristos,  card,  cardet  llaner.  Colonitza  terrenys  secs,  bancals  en 
guaret i marges, arriba a créixer més d'un metre d'alçada. A les parts altes 
de la planta creix una espècie de pelussa, el toment, que és el que li dóna 
el nom  llatí,  lanatus. És molt freqüent en el mes d'agost,  les seues  llavors 
tenen  propietats  medicinals,  se  n'extrau  un  oli  que  té  aplicacions  en 
cosmètica. 

 

 

Delphinium	gracile	

Esperó de cavaller. Floreix de finals de maig a setembre. L'hem trobat per 
tot  arreu,  als  bancals  d'oliveres  i  als  pinars  residuals.  Tota  la  planta  es 
tòxica,  té  uns  alcaloides  que  han  estat  estudiats  com  a  insecticides  i 
antiparasitaris. La seua venda per a qualsevol ús està prohibida. 

 

 

Epilobium	hirsutum	

Epilobi hirsut, planta rara al terme. Busca humitat i sòls amb gran quantitat 
de  nutrients,  fotografiada  als  talussos  de  l'autovia,  tal  vegada  per  la 
freqüent acumulació d'aigües d'escorrentia. 

 

 

Hypericum	caprifolium	

 

Hypericum	perforatum	

Pericó.  Planta  de  distribució  àmpliament  europea.  Habita  les  vores  de 
xarxes viàries, descampats,  fenassars,  rocalles pròximes a camps de secà. 
Les  fulles  d'Hypericum  perforatum  semblen,  com  indica  el  seu  nom, 
perforades,  la  qual  cosa  ens  permet  diferenciar‐la  d'altres  espècies  del 
mateix  gènere.  És  una  planta  coneguda  com  a medicinal:  l'oli  de  pericó 
s'utilitza per curar els hematomes provocats per colps, per a les cremades i 
és molt  bon  cicatritzant;  i  també  s'utilitza  en  cosmètica.  Recentment  ha 
estat identificat com antidepressiu. 
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Silene	vulgaris	

Colitx,  colletja,  coniell.  Normalment  hermafrodita,  aquesta  Silene  floreix 
des  d'abril  fins  a  setembre.  Habita  els  herbassars  viaris  i  els  camps  no 
massa  àrids.  És  originària  del Mediterrani  i  ha  anat  colonitzant  Europa  i 
Àsia  i,  fins  i  tot,  s'ha  arribat  a  introduir  a  Amèrica.  Popularment  se  la 
considera verdura silvestre, se'n mengen els brots en les coques tapades o 
en truita, i les plantes tendres amb oli i vinagre. 

 

 

Jasonia	glutinosa	

Té  de  roca.  Planta molt  estimada  pels  seus  usos.  És  un  component  de 
"l'herbero"  que  es  fa  a  la  Vall  d'Albaida  i  a  més  té  propietats 
antiinflamatòries. Tota  la planta està coberta de pèls viscosos, de manera 
que té un tacte viscós i apegalós. Apareix dispersa per l'ermita de Torrella i 
per altres llocs on hi ha matolls. 

 

    

Borago	officinalis	

Borratja, borraina. És una planta d'hivern que floreix cap al 
mes de març. És molt comuna a Torrella i als seus voltants, 
es  recol∙lecta  tendra,  des  de  sempre,  per  a  verdura.  Les 
fulles es poden arrebossar amb ou i farina i menjar‐se amb 
mel.  Té  moltes  utilitats,  també  s'usa  per  combatre 
refredaments.  Ens  trobem,  tal  vegada,  amb  la  millor 
representant de  la  flora del nostre poble, malgrat que no 
és una planta originària de  la península, ve d'Egipte  i s'ha 
naturalitzat per tota la Mediterrània. 

 

 

Atractylis	cancellata	

Enreixada. Viu a les clarianes de les garrigues i del matollar mediterrani, la 
seua característica principal són  les espines creuades de  les bràctees que 
tanquen  com  en una  reixa  les  flors. A  l'agost  s'observa molt  bé  aquesta 
característica. 
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Phlomis	lychnitis	

Blenera, matagall, cresolera. Es cria en garrigues  i sobre calcàries,  i també 
creix en els marges dels bancals. És endèmica de  la península  ibèrica  i de 
França. Amb la planta sencera es fa un oli per tractar els hemorroides i les 
varius, aquest oli abans també s'utilitzava per a les metxes dels cresols. La 
cresolera està coberta de pelets suaus, és tomentosa  i fa fins a mig metre 
d'alçada. No  passa desapercebuda,  la  seua mida  i  les  flors disposades  al 
llarg de la tija criden l'atenció. 

 

 

Schenkia	spicata	

També és una centaurea que viu als saladars i a les zones amb algeps, pot 
autopol∙linitzar‐se,  encara que  són  els dípters  i  els  escarabats els que  se 
n'encarreguen. Està present a  les zones més humides. L'hem trobat en un 
barranc amb afloraments d'algeps i amb gran quantitat de joncs, cosa que 
ens indica el grau d'humitat que arriba a necessitar. 

 

 

Staehelina	dubia	

Farigola  borda,  farigola  mascle,  herba  flatera,  herba  soldadora,  pinzell. 
Mateta  que  fa  poc  més  d'un  pam  i  que  ens  sorprén  en  ple  agost 
entapissant els pinars amb les llavors i omplint tot el terra de cotó‐en‐pèl. 
En primavera, quan acaba de florir, s'ompli de papallones xicotetes. És una 
planta  que  forma  part  de  l'anomenat  matollar  mediterrani  i  que  està 
present en els pinars. 

 

 

Atractylis	humilis	

Card de sant Miquel. Floreix de  juliol a setembre. El trobem als pinars, en 
sòls calcaris,  i  lluint  les flors púrpura en ple agost, cosa que n'afavoreix  la 
pol∙linització  ja que és una de  les poques flors que es poden veure en ple 
estiu. És una planta típicament mediterrània. 
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Dittrichia	viscose	

Jolivarda, olivarda. Aquesta és una planta de base llenyosa que arriba a fer 
un metre, és  ramificada des de  la base  i amb  fulles molt abundants.  Les 
tiges culminen en la inflorescència que és un raïm de capítols; està coberta 
de pèls i és molt enganxosa a causa de les glàndules que cobreixen tota la 
planta; l'olor no és gaire agradable i les fulles són de gust amargant. Habita 
els descampats erms,  les vores de camins  i d'altres vies de pas; colonitza 
terres  remogudes  i  talussos.  És  molt  comuna  i  abundant  a  la  nostra 
comarca.  Font  i Quer,  en  el  llibre Dioscorides  renovado,  esmenta  que  a 
Algèria s'utilitza per al tractament del paludisme  i de malalties de  les vies 
urinàries i que altres autors afirmen que la jolivarda és una planta fatal per 
a  les cabres; també comenta que a Valencià s'utilitza com a vulnerària. És 
recomanable utilitzar‐la sols per a ús extern. 

 

 

Hedysarum	boveanum		

Hedysarum	spinosissimum	

Estaca‐rossí. Petita mata herbàcia de  la família de  les fabàcies, de rabassa 
lignificada, ramificada, pubescent. Habita els talussos margosos, argilosos, 
sovint  guixencs,  també  les  brolles  i  matollars  (Rosmarino‐Linetum),  els 
erms  i  les  timonedes. Molt  comuna  i  localment molt  abundant.  És  una 
espècie de distribució de l'oest de la Mediterrània. 

 

 

Papaver	rhoeas	

Rosella. Habita els camps  i els herbassars de les vores de les xarxes 
viàries.  És molt  comuna  en  tota  la  comarca  i  de  vegades  és molt 
abundant  en  els  sembrats  on  és  una  mala  herba  d'especial 
importància. De distribució  europea  i mediterrània, ha  esdevingut 
subcosmopolita.  És  una  espècie molt  polimorfa  i  se  n'han  descrit 
diverses  varietats,  de  vegades  s'hibrida  amb  algun  del  seus 
congèneres.  S'ha  usat  en medicina  popular:  els  pètals  en  infusió 
contra  l'insomni  i  com  a  tranquil∙litzant  pel  seu  contingut  en 
alcaloides  i  també  com  a  pectoral.  Les  llavors  s'utilitzen  com  a 
condiment  i per guarnir el pa. Les  fulles s'han usat per barrejar en 
les amanides i també per a fer pastissets d'herbes. 
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Cistus	albidus	

Estepa  blanca.  Habita  les  brolles  i  les  garrigues  termòfiles 
(Quercetumcocciferae,  Rosmarino‐Ericion).  De  distribució 
mediterrània. És congènere del  romer mascle; a  la nostra comarca 
és  freqüent  en  qualsevol  pinar.  És  una  planta  que  es  recupera 
ràpidament  després  dels  incendis  i  ajuda  a  cobrir  el  sòl  de 
l'escorrentia,  a  més,  és  una  magnífica  font  de  pol∙len  en  les 
primeries de la primavera. 

 

 

Coris	monspeliensis	

Farigola borda, pinzell, timó roig. Mateta de uns 10 cm d'alçada, viu 
a  les timonedes  i pertany a  la família de  les prímules,  la trobem en 
secà  i en voreres de camins. S'utilitza en diferents aplicacions, tant 
externes com internes ‐en infusions. 

 

 

Glaucium	corniculatum	

Cascall  banyut.  Habita  els  herbassars,  sovint  sobre  terres 
remogudes, els camps abandonats o  les vores de xarxes viàries, de 
vegades en  sòls  sorrencs  (Roemerio‐Hypecoetum penduli, Rudero‐
Secalietea).  És  rar  i  gens  abundant.  De  distribució  mediterrània, 
macaronèsica i europea. 

 

 

Moricandia	arvensis	

Coletxó. Floreix del març a l'abril. En temps de bonança climàtica, la 
trobem  florida des de desembre  fins a  l'estiu. Habita  les  vores de 
camins  i de conreus, prefereix el sòl calcari  i margós o guixenc. De 
distribució  mediterrània  sahariana,  ha  esdevingut  invasora  en 
algunes  zones,  l'hem  vist  molt  abundantment  i  de  segur  que 
colonitzarà tota  la comarca. Rarament  les fulles es consumeixen en 
amanida. 
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Muscari	comosum	

Calabruixa  grossa.  Floreix de març  a maig  i  va  fructificant  a mesura  que 
s'obrin les flors fèrtils. Habita els fenassars i llistonars, i d'altres herbassars 
anuals. És rara a  la nostra comarca  i no  l'hem vist en abundància, tan sols 
puntualment en alguns llocs concrets. De distribució europea i àmpliament 
mediterrània. 

 

 

Orobanche	sp.	

Frare del panical, frare de  la botja pudent. Es tracta d'una planta paràsita 
de  lleguminoses o compostes, també n'hi ha que parasiten romers. L'hem 
vist  sovint  que  creix  esplèndida  entre  els  sembrats  de  faves.  Les  seues 
arrels  extrauen  els  nutrients  de  les  plantes  parasitades,  en  un  principi 
emergeixen del terra com espàrrecs o espigues que sols apareixeran quan 
troben les condicions idònies. 

 

 

Antirrhinum	barreleiri	

Conillets.  Es  tracta  d'una  planta  endèmica  del  nord‐est  peninsular, 
colonitza  rocalles,  talussos  i  sòls  pedregosos.  És  difícil  de  diferenciar 
d'altres espècies semblants. Els insectes per a pol∙linitzar‐les han d'obrir‐ne 
els pètals i introduir‐s'hi quasi completament per accedir al pol∙len. Els més 
menuts  sempre  l'han  utilitzat  per  jugar  a  ventrílocs,  obrint  i  tancant  les 
flors. 

 

 

Urginea	undulata	

Cebeta de  sant  Jaume. Encara que no  l'hem  trobat  al  terme,  sí que està 
present  al port de  l'Olleria,  la  serralada de  la  casa el Racó  i,  fins  i  tot,  a 
l'albufera d'Anna.  La  seua distribució arriba  fins a  les nostres  comarques 
des de l'Àfrica i l'Orient Mitjà. És un endemisme de les nostres serres més 
properes. La seua característica principal és que floreix a finals de l'estiu als 
matollars  secs  i  a  l'hivern  només  es  poden  veure  les  fulles  ondulades 
enganxades al  terra que s'assecaran  i desapareixeran durant  l'estiu, quan 
apareguen les flors. 
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Nicotiana	glauca	

Tabac de moro. És un arbust de Sud‐amèrica que s'ha naturalitzat  i 
apareix en talussos, sòls pedregosos i canteres del terreny, colonitza 
escletxes  com  si  es  tractara  d'una  figuera.  És  una  planta  invasora 
que a  l'Amèrica del Sud es fumava en els rituals aborígens  i també 
s'emprava com a medecina. És tòxica per als animals domèstics i des 
de  fa  poc  s'utilitza  per  a  fer  biocombustibles.  L'hem  trobat  en 
abundància en canteres d'àrids. 

 

 

Papaver	hybridum	

Rosella híbrida. Habita els  sembrats  i  les  vores de  camins  i  camps 
(Ruderali‐Secalietea). Molt comuna  i abundant en  tota  la comarca. 
De distribució mediterrània, europea, arriba  fins al  sud‐est asiàtic, 
ha estat introduïda en altres continents. 

 

 

Verbascum	sinuatum	

Trepó  sinuat.  Floreix  a  partir  de maig  i  la  floració  s'allarga  fins  al 
setembre  i  rarament  queda  alguna  flor  a  l'octubre;  fructifica  a 
mesura que floreix. Habita els fenassars i herbassars no massa àrids 
i una mica nitròfils. És comuna i de vegades abundant, més rara a les 
zones àrides i de sòls poc profunds. De distribució mediterrània. 

 

 

Satureja	obovata	

Sajolida,  herba  oliva.  És  una  de  les  aromàtiques  per  excel∙lència. 
Adob per a les olives, molt olorosa. L'hem trobat a la mina, al costat 
de matetes de pebrella, entre matolls baixos en  terreny pedregós. 
Te  infinitat  d'usos medicinals  i  propietats  terapèutiques.  Se'n  fan 
tintures,  olis,  decoccions,  va  bé  quasi  per  a  tot,  encara  que  amb 
prescripció professional. 
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Globularia	alypum	

Foixarda. Habita  les brolles de romer  i xipell  i altres matollars clars, 
també  garrigues  i  erms  en  sòls  calcaris, margosos  o  guixencs,  la 
trobem als pinars. De distribució mediterrània, a  la nostra comarca 
és molt comuna  i abundant. Les  fulles en  infusió s'han usat com a 
purgant i per a regular l'acidesa d'estómac. Conté globularina que té 
efectes excitants, com la cafeïna. A més s'ha considerat depuradora 
de l'orina. 

 

 

Opuntia	ficus‐indica	

Figuera de pala. Planta autòctona americana que s'ha estés per tot 
arreu. En un principi se sembrava en talussos  i marges per protegir 
les propietats i els bancals, a poc a poc ha anat naturalitzant‐se. Les 
baies o figues de pala, els seus fruits, es cullen a l'agost i s'ha d'anar 
amb  compte  amb  les  pelusses  que  solten  perquè  es  queden 
clavades a la pell. Són típiques de la fira de Xàtiva. 
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Aranyes	

 

Argiope lobata 

 

A. trifasciata 

 

Argiope bruennichi 

Argiope	sp.	

Les  Argiope  o  aranyes  tigre  impressionen  per  les  seues  dimensions, 
coloració  i  voracitat. A  banda  d'altres  característiques  es  poden  distingir 
molt  bé  per  l'aspecte  i  disseny  de  l'abdomen,  lobulat,  amb  bandes 
barrejades  de  ratlles  negres  o  amb  bandes  completament  blanques.  Les 
Argiope són aranyes grans de jardí  i d'herbassars, a Torrella tenim  les tres 
espècies. Teixeixen grans  teranyines, estabilitzades pel reforç d'un zig‐zag 
característic. Són grans depredadores de tot tipus d'insectes, especialment 
llagostins i xinxes, tarden un no res a embolicar‐los quan cauen a les seues 
xarxes. Els mascles són molt més xicotets que  les femelles  i sovint passen 
desapercebuts. 

 

 

Cyrtophora	citricola	

Se  l'anomena en castellà "araña orbitela de  las chumberas". Les  femelles, 
les  que  veiem,  són  quasi  quatre  vegades més  grans  que  els mascles.  La 
seua teranyina no és gens comuna i la fa inconfusible des de lluny, fabrica 
un con invertit al final del qual es refugia, menja i penja les ooteques l'una 
darrere  de  l'altra,  cap  avall,  cosa  que  li  dóna  un  aspecte  inquietant. No 
aguanta les gelades prolongades i per això el nostre clima li va molt bé. És 
una aranya abundant. 
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Mol∙luscs	

 

Pseudotachea 
splendida 

 

Cernuella virgata 

Avellanencs:
Theba	pisana,	Cernuella	virgata	i	
Pseudotachea	splendida	

Aquestes  espècies  les  trobem  abundantment  als  bancals  en  guaret, 
herbassars i marges. 

Entre d'altres peculiaritats, el melic ample i lliure caracteritza els Cernuella 
virgata,  que  és  l'espècie més  comuna  a  la  nostra  zona,  i  les  cinc  ratlles 
caracteritzen els Pseudotachea splendida. 

Els  avellanencs  ponen  ous  al  llarg  de  tot  l'any  i  poden  arribar  a  fer  40 
postes de més de 60 ous cadascuna. 

Són  caragols  comestibles  ben  coneguts  a  la  nostra  comarca. 
Tradicionalment rebutgem els 

Cernuella virgata i els Pseudotachea splendida i els fem servir d'aliment per 
als ànecs. 

Aquests mol∙luscs, de  les  tres espècies barrejades, passen  l'estiu agrupats 
entre la vegetació seca, enganxats als troncs o a les parets de pedra. 

 

 

Eobania	vermiculata	

Sens  dubte  és  el  més  abundant  en  els  bancals  de  la  nostra  comarca, 
tarongers,  arbres  fruiters  i  hortes  n'estan  atapeïts.  Aquesta  espècie  ha 
desplaçat  els  caragols  moros  i  els  cristians,  Otala  punctata  i  Cornu 
aspersum,  perquè  com  a  aliment  és menys  apreciada  i    potser  és més 
resistent als helicides. 
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Insectes	

 

Anthophoridae	

Els  Anthophoridae  són  una  família  cosmopolita,  són  insectes 
pol∙linitzadors, són Apidae, com les abelles Apis mellifera. Estan coberts de 
pèls on s'enganxa el pol∙len de  les flors que visiten. Són abelles solitàries, 
les femelles fan nius sota terra però els mascles passen  les nits a  les tiges 
de les herbes més altes, en clarianes i ben aferrats, amb les mandíbules, a 
les branquetes. 

 

 

Empusa	pennata	

L'Empusa és un màntid cada vegada menys freqüent però que malgrat 
tot es deixa veure a poc que escorcolles  les mates. De vegades apareix 
de sobte perquè es mimetitza molt bé entre  les branques fines, està a 
l'aguait de possibles preses,  immòbil, però balancejant‐se amb el vent 
per no delatar la seua presència. Són carnívores, mengen insectes i ens 
ajuden a controlar les plagues. 

El  més  destacable  per  a  l'observador  són  les  llargues  antenes 
pectinades que  llueixen  els mascles  adults,  són  impressionants. És un 
insecte típic de la península ibèrica, nosaltres l'hem trobat a prop de la 
cantera d'àrids aguaitant cap per avall. 

 

Polyommatus	icarus	

La  blaveta  és  una  papallona  menuda.  És  un  dels  licènids,  n'hi  ha  75 
espècies a la península ibèrica. Aquesta és la més comuna i abundant, les 
erugues  s'alimenten  principalment  de  lleguminoses,  fabàcies  i  d'altres 
baies; no està especialitzada en una  sola planta, per això n'hi ha  tantes, 
mentre que d'altres licènids estan en greu perill d'extinció. La blaveta deu 
el seu nom comú a la coloració que mostren el mascles dels licènids, blau 
brillant,  de  vegades,  violaci, mentre  que  les  femelles  són  sempre més 
mimètiques, marrons terroses. 
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Leptotes	pirithous	

És un altre del licènids que freqüenta les lleguminoses, es pot confondre 
amb  el  Lampides boeticus, però  és una mica més  gran  i  sovint  té una 
banda blanca a les ales. El podem trobar des del febrer fins al novembre i 
gairebé per qualsevol  lloc, camins, conreus, pistes  forestals,  jardins. De 
vegades també el podem veure  la resta de  l'any, si no fa massa fred. La 
xicoteta  Leptotes  té dos  cues  i uns ulls dibuixats a  l'extrem de  l'ala,  la 
qual  cosa  confon  els  possibles  predadors  que  ataquen  eixa  part  del 
licènid perquè es pensen que allí està el cap de  la papallona. D'aquesta 
manera se'n surten hàbilment quasi il∙leses. 

 

 

Glaucopsyche	melanops	

Les  larves d'aquest  licènid  són ateses per  les  formigues Camponotus. 
Això vol dir que les cuiden i les acullen en els seus caus on, de vegades, 
es mengen alguna pupa de  formiga, a  canvi, exsuden una  substància 
dolça que  les  formigues aprecien especialment. Només disposa d'una 
generació a l'any i, per tant, adapta la seua alimentació en funció de les 
plantes  que  troba  en  cada moment,  però  sempre  lleguminoses.  Per 
això  són  les  primeres  a  colonitzar  els  espais  que  han  patit  incendis 
forestals. 

 

Satyrium	esculi	

El Satyrium és un licènid present en tot el nostre territori, però és més rar 
cap al sud, només arriba a poblar les muntanyes del nord d'Alacant. És una 
papallona  de  carrascar  i  coscollar.  Sol  volar  per  la  part  superior  de  les 
carrasques  on  s'amaga  a  l'ombra  quan  fa  molta  calor.  La  seua  planta 
nutrícia és sempre del gènere Quercus. 

 

 

Pyronia	bathseba	

Aquest és el nimfàlid més freqüent, sempre que hi haja a prop terreny 
forestal.  Habita  barrancs,  espais  oberts  de  matollar  mediterrani  i 
clarianes de bosc, encara que siguen espais residuals. Quan apareix en 
una zona, sol ser abundant. Se solen veure al terra o arrecerades del sol 
sota els matolls. S'alimenta de gramínies. 
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Vanessa	cardui	

És  el  nimfàlid  dels  cards,  Vanessa.  És  una  papallona migradora.  L'any 
2009  vam  ser  testimonis  privilegiats  de  la  seua migració  des  del  nord 
d'Àfrica cap al sud d'Europa, el seu pas es produí a principi de juny, quan 
milers de papallones avançaven totes alhora cap al nord, tot creuant les 
nostres  comarques,  sorprenent  conductors  i  també  oronetes  que  les 
perseguien  frenèticament.  Això  va  durar  dos  o  tres  dies  i  es  podien 
trobar  en  qualsevol  lloc.  Normalment,  i  si  l'hivern  no  és massa  fred, 
poden sobreviure com a adults hivernants.  

 

 
 

 

Papilio	machaon	

La macaon o papallona  reina és el papiliònid de les nostres comarques 
i  la papallona més gran que  trobem a  les nostres  terres, quasi  tots  la 
reconeixem  i n'apreciem  la bellesa. S'alimenta d'umbel∙líferes, com el 
fenoll,  i  també  hem  observat  exemplars  de  macaon  en  la  ruda. 
Ambdues plantes tenen components tòxics que  les erugues d'aquesta 
papallona  absorbeixen  i  acumulen  en  el  cos  i  que  després  resulta 
bastant desagradable per als seus depredadors. Tot açò les ha ajudat a 
prosperar,  són papallones  longeves.  Presenten dues  cues  en  les  ales 
que, a banda de fer‐les més atractives per a nosaltres, controlen l'aire 
que arriba a les ales creant fluxos que les ajuden aerodinàmicament. 

 

 

Libelloides	baeticus	

Estem davant d'un neuròpter espectacular, de  la mateixa  família que 
les formigues  lleó, els Libelloides s'assemblen a  les  libèl∙lules, però no 
ho  són.  També  podria  semblar‐nos  una  papallona,  però  no  ho  és 
tampoc.  Els  adults  volen  incansablement  a  les  hores  del  migdia, 
defensen el seu territori  i s'alimenten d'insectes menuts. És complicat 
apropar‐s'hi  quan  descansen,  sempre  estan  vigilant.  Apareixen  a 
principi d'estiu, després de passar almenys dos anys en forma de larva 
de grans mandíbules alimentant‐se sota les pedres. 

 
   



 

In
se
ct
es
 

17 

 

 

Lixus	pulverulentus	

Es tracta d'un coleòpter, un corc prou gran, puntual amb la cita amb les 
faves;  les  infesta  any  rere  any  i  se'n  menja  les  fulles.  Té  un 
comportament  tímid:  es  queda  quiet  fins  que  t'hi  apropes massa  i 
sobrepasses el que considera el seu marge de seguretat, és aleshores 
quan corre a amagar‐se sota les fulles o es deixa caure a terra com si li 
haguera agafat un atac de cor. 

Aquest  comportament  s'anomena  tanatosi,  és  un  mecanisme  de 
defensa  comú  en  aquests  curculiònids  que  al  cap  d'una  estona 
recuperen  totes  les  seues  habilitats.  També  pot  volar,  però  no  és 
massa comú que ho faça, si de cas, un vol curt i només si està en la part 
més alta de la mata. 

 

 

Larinus	turbinatus	

Aquest és un altre curculiònid que sempre trobem als cards, també entre 
els  cultivats  com  les  carxoferes  o  les  penques.  En  aquest  cas  l'hem 
fotografiat  en un barranc ombrívol.  Té una  aparença més  arrodonida,  el 
morro per on menja, més  curt,  i  a  l'extrem del morro  té  la boca.  El  seu 
comportament és més tranquil, s'enfonsa quasi completament dins de  les 
inflorescències dels cards i algunes se les menja completament. 

 

 

Ergastes	faber	

Esplèndid  representant  dels  cerambícids,  família  de  coleòpters 
caracteritzada per  la  llargària de  les antenes  i  també per  la  seua mida, 5 
cm. Cal destacar‐ne que són molt útils per mantenir  l'ecologia als nostres 
boscos.  L'Ergastes  o  escarabat  fuster  pon  les  larves  en  els  troncs  de 
coníferes  com  els  pins  en  descomposició  i  afavoreix  que  la  fusta morta 
s'incorpore al  sòl dels nostres boscos  i  l'enriquisca.  Les  larves  tarden dos 
anys a madurar, dos anys que passen excavant galeries en els troncs morts, 
mai no ataquen arbres vius i sans. Per això podem trobar‐lo perfectament a 
la llenyera, després que haja superat el cicle larvari, durant juliol o agost, o 
als pinars ben desenvolupats on hi haja fusta i troncs en descomposició. 
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Leptinotarsa	decemlineata	

La  dorífora  de  Colorado,  la  gallineta  o  escarabat  de  la  creïlla  és molt 
popular  en  els  horts  i  sembrats.  És  un  coleòpter  crisomèlid  bell  i molt 
ornamentat  que  vivia  tranquil∙lament  a  Colorado,  a  les  Rocalloses,  on 
s'alimentava  d'una  planta  emparentada  amb  les  nostres  creïlles 
(solanàcies)  fins  que  arribà  a  Europa  amb  alguna  mata,  no  trobà 
depredadors  i  sí  unes  extensions  immenses  de  creïlles  als monocultius 
europeus.  Avui  en  dia,  quasi  un  segle  després,  ja  no  és  tan  comuna  i 
encara  que  continua  acompanyant  la  creïlla,  les  seues  poblacions  no 
suposen una plaga. La gallineta completa el  seu cicle vital en  les hortes, 
sota terra, d'on ix quan les creïlles estan creixent, s'alimenta i pon els ous 
al  revers de  les  fulles,  i és en eixe moment quan podem controlar‐ne  la 
població. 

 

 

Coccinella	septempunctata	

No  podia  faltar  la  nostra  marieta,  escarabat  crisomèlid  comú  i 
beneficiós  per  als  cultius,  principalment  per  la  seua  dieta,  ja  que 
s'alimenta  de  pugons  i  en  necessita  una  bona  quantitat,  vora  250 
diaris. Tant  l'adult com  la  larva netegen de pugons els conreus. El seu 
nom científic fa referència als set punts que presenta als èlitres. Viu un 
any i passa el període més fred en estat letàrgic. Sol fer dues postes al 
llarg de l'any, pon entre 100 i 1.000 ous que va deixant disseminats per 
ací i per allà. 

 

 

Sympetrum	fonscolombii	

Parotet molt abundant i àmpliament distribuït  allà on hi ha aigua, fins i 
tot bassetes de reg. No és gens exigent amb  la qualitat de  l'aigua, per 
això és una de les libèl∙lules més abundants, a més, per a pondre els ous 
prefereix  aigües  estancades.  És  l'odonat més  comú  a  Torrella,  l'hem 
fotografiat a  la pedrera prop d'un  canyar, però podem  trobar‐lo adult 
lluny  de  l'aigua,  on  caçarà  i  defensarà  el  seu  territori  fins  que  arribe 
l'hora de pondre els ous en les aigües estancades. 
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Orthetrum	chrysostigma	

Parotet  en  expansió  a  totes  les  comarques  i  amb  un  comportament 
similar al S. fonscolombii: defensa el seu territori i, una vegada tria un 
observatori, tornarà a ocupar‐lo repetidament encara que el molesten. 
Té entre  les  seues característiques  identificadores una banda clara al 
tòrax i, de vegades, el podem trobar assolellant‐se al terra o sobre les 
roques. 

 

 

Trithemis	annulata	

És  una  libèl∙lula  de  coloració  espectacular,  es  pensa  que  és  un  bon 
indicador  del  canvi  climàtic  per  la  seua  recent  expansió  cap  al  nord.  El 
mascle és roig violaci i les femelles són més bé verdoses i groguenques. La 
primera cita a la península fou el 1981 a Còrdova i el mateix any la tornen a 
citar  a  Canals,  Anna,  Bunyol,  Domenyo,  Gavarda,  Ontinyent,  etc.  Ara 
colonitza tota  la meitat sud peninsular encara que no és tan freqüent con 
el S. fonscolombii i el O. chrysostigma. 

 

 

Asilidae	

Els asílids  són dípters, anomenats mosques assassines, pels  seus costums 
alimentaris i per la destresa per a la caça al vol. El seu àpat preferit són els 
llagostins i les libèl∙lules. Les fortes espines de les potes i els pèls de la cara 
els protegeixen en la lluita amb les preses, després actuen com les aranyes: 
injecten una saliva que liqua la presa. N'hem vist de totes les dimensions i 
no és estrany que arriben a fer 3 cm; encara sort que són inofensius per a 
les persones i ajuden a controlar les poblacions d'altres insectes. 

 

 

Bembix	sp.	

Vespa  de  la  sorra,  predadora,  recol∙lecta  pol∙len  de  les  aromàtiques  per 
alimentar‐se  i  excava  els  nius  en  els  terrenys  sorrencs.  Són  ràpides 
excavant  i alimentant  les seues  larves, cada una en un niu diferent; no els 
queda més remei perquè cadascuna necessitarà al voltant de 20/50 dípters 
per completar‐ne el creixement. 
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Colpa	sexmaculata	

Vespa  gran,  peluda  i  robusta.  Són  vespes  que  parasiten  els  escarabats 
d'una manera una miqueta cruel: localitzen la larva de l'escarabat, que pot 
estar enterrada menjant arrels o dins de  la fusta,  la paralitzen amb el seu 
verí,  sense matar‐la,  després  la  soterren  al  costat  d'un  ou  seu  que,  de 
seguida que eclosione, tindrà el menjar preparat per al seu creixement. Se 
les  considera  aliades  dels  horts  perquè  parasiten  escarabats  poc 
desitjables. 

 

Mutillidae	

Aquestes xicotetes vespes corren pel terra buscant nius d'abelles solitàries 
i d'altres himenòpters per parasitar‐ne  les  larves que alimentaran  la seua 
prole.  Les  femelles  dels  mutíl∙lids  han  perdut  les  ales  i  semblarien 
formigues  si  no  fóra  pels  pèls  que  els  cobreixen  tot  el  cos  de  divertits 
dibuixos.  En  general,  no  s'ha  de manipular  cap  insecte  però,  a més,  en 
aquest  cas,  si  la Mutillidae  és molestada,  es  venjarà,  i  la  seua  picada  té 
fama de ser molt dolorosa. 

 

 

 

Graphosoma	lineatum	

Graphosoma	semipunctatum	

Dues xinxes, hemípters molt comuns a  les plantes de fenoll (Foeniculum 
vulgare),  són  quasi  idèntiques  però  en  el  seu  disseny  extern  hi  ha  una 
diferència evident: els punts que apareixen en una d'elles. Conviuen en 
estreta  harmonia  en  les  mateixes  plantes  i  la  seua  ecologia  és  molt 
semblant. Tenen pocs predadors, la seua coloració els alerta. S'alimenten 
de  les plantes xuclant‐ne  la saba. El G. semipunctatum és exclusiu de  la 
zona mediterrània, mentre  que  el G.  lineatum  es  pot  trobar  a  l'Àsia,  a 
l'Àfrica  i a  la  resta d'Europa. A Torrella  les dues espècies són abundants 
durant els mesos de més calor. 
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Carpocoris	fucispinus	

Xinxa típicament mediterrània, molt abundant  i de dibuixos espectaculars, 
és una  les xinxes més belles, emet mala olor quant és molestada  i també 
freqüenta  les  umbel∙líferes.  La  variabilitat  en  les  seues  coloracions  la  fa 
encara més atractiva. 

 

 

Lygaeus	equestris	

A la natura, el blanc i negre normalment volen dir perill, tinc mal sabor, 
sóc tòxica, i són eixos els colors d'aquesta xinxa de camp tan comuna. 
Pot alimentar‐se de la saba de nombroses plantes i fa més d'1 cm, per 
la qual cosa és molt fàcil de veure en els marges i en els herbassars. 

 

 

Rhynocoris	erythropus	

També  a  les  xinxes  en  troben  una mal  anomenada  assassina  i  això 
sempre  és  a  causa  de  la  seua  eficàcia  predadora.  Les  xinxes  es 
caracteritzen per xuclar els aliments amb un aparell bucal especialment 
dissenyat  a  l'efecte,  un  estilet  que  mantenen  davall  del  cos  i  que 
utilitzen per perforar les plantes o, com en aquest cas, per clavar‐lo en 
els pugons  i  els petits  insectes que després  absorbiran. Cacen  en  les 
flors,  on  esperen  molt  quietes  que  mosques,  escarabats  o  abelles 
arriben per alimentar‐se. No és massa difícil de veure, encara que no és 
tan abundant com les altres xinxes. 

 

 

Anacridium	aegyptium	

Llagostí solitari  i herbívor, no és perjudicial per als conreus perquè no 
està  especialitzat  en menjar una  sola planta.  Els  adults  els  trobem  a 
l'agost i al setembre. Quan és adult és un dels llagostins més grans que 
podem  veure,  quan  és  menut,  durant  les  primeres  mudes,  té  un 
aspecte molt  simpàtic,  verd  brillant,  quasi  fosforescent,  amb  els  ulls 
ratllats i les ales menudes. El nom científic ens en dóna una pista de la 
procedència. A les nostres terres colonitza qualsevol indret i s'acosta a 
les cases per trobar un lloc on passar l'hivern. 

 



 

In
se
ct
es
 

22 

 

 

Cicada	sp.	

La nostra xitxarra, o cigala, ens ha acompanyat totes  les  jornades que 
hem dedicat a fer fotografies pel terme de Torrella, de vegades, en els 
pinars,  era  ensordidora.  És  un  insecte molt  abundant,  també  n'hem 
vist  quasi  per  tot  arreu  les  exúvies,  les mudes  abandonades  en  els 
arbusts,  com  si  foren  camises  velles.  Són molt  bones  voladores,  les 
hem  pogut  fotografiar  en  les  primeres  hores  del  dia  als  arbustos, 
acabades  d'emergir  i  quan  començaven  tímidament  a  xarrar.  Les 
femelles no  canten  i els mascles paren quan  t'hi apropes. Ponen ous 
dins la soca dels arbres i quan naixen es deixen caure a terra on viuran 
enterrades menjant arrels i excavant galeries més d'un any. El tipus de 
cant diferencia  les dues espècies que podem  trobar a  la comarca, un 
cant és continu i l'altre de tipus serra. 

 

 

Eyprepocnemis	plorans	

Colonitza  qualsevol  cultiu  o  herbassar,  menja  qualsevol  tipus  de 
vegetal, però quan creix en un monocultiu, el seu aspecte gregari, pot 
fer malbé  la  collita. A  finals d'agost  i  de  setembre  és més  abundant. 
Tant els màntids com les aranyes ajuden a controlar‐lo. 

 

 

Cercopis	intermedia	

Xicoteta  cigala molt abundant a  la primavera però que pot arribar  fins a 
l'estiu.  Ponen  un  ou  del  qual  naixerà  la  nimfa  i  començarà  a  produir 
escuma  a  la  part  baixa  de  les  plantes  de  les  quals  s'alimenta,  i  on  viurà 
protegida fins que arribarà a adulta. 

 

 

Brachycrotaphus	tryxalicerus	

S'alimenta  d'Hyparrenia  hirta,  fenàs.  És  el  saltamartí  de  l’albellatge  o 
llagostí del fenàs. Fora de la península ibèrica, a Europa, només es troba a 
l'illa de Sicília. És una espècie que  cal protegir, de distribució  restringida, 
altament especialitzada i rara. 
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Zygaena	sp.	

Són papallones nocturnes d'activitat diürna, 
molt  acolorides.  Per  la  sang  de  la  seua 
hemolimfa circula cianur d'hidrogen. Alguna 
de  les espècies de  les Zygaena, encara que 
no és el nostre cas, estan especialitzades en 
cultius com el raïm o altres arbres  fruiters  i 
herbacis, i arriben a convertir‐se en plaga en 
altres regions. 

 

 

Acherontia	atropos	

Esplèndida  eruga  d'esfíngid  que  almenys  feia  10  cm.  L'"esfinx  de  la 
calavera", com a bona representant d'aquesta espectacular família, és 
de  costums  crepusculars,  liba  en  vol  mantenint‐se  aparentment 
estacionària.  L'adult  presenta  al  tòrax  un  dibuix  que  sembla  una 
calavera, d'ací li ve el nom. Aquesta eruga quasi ja ha acabat de créixer 
i d'alimentar‐se en les hortes de creïlles i de tomaques, ara s'enterrarà 
i  crisalidarà  sota  terra. Actualment  sembla una papallona  rara, no és 
massa  freqüent,  segurament  a  causa  dels  insecticides.  És  una 
papallona que xiscla com un ratolí quan s'espanta. 
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