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Catalunya presenta una de les poblacions de papallones més diversa d'Europa, amb més de 170 espècies de les 576 que es troben al continent.
Investigadors del Museu de Granollers i de la Universitat Autònoma de Barcelona han publicat un estudi sobre els factors que afecten aquesta diversitat,
informa el departament de premsa de la Universitat. Concretament, han trobat, segons s'apunta en un article publicat a Journal of Biogeography (Stefanescu,
C; Herrando, S; Páramo, F. Butterfly species richness in the north-west Mediterranean Basin: the role of natural and human-induced factors. JOURNAL OF
BIOGEOGRAPHY, 31 (6): 905-915; JUN 2004), que l'increment de l'activitat humana i el de la temperatura són els factors que més amenacen la composició
de les poblacions de papallones. 

En aquest article es presenta un model que permet avaluar els efectes tant dels factors naturals com antròpics sobre la riquesa d'espècies de papallones a
Catalunya. Les dades utilitzades formen part de la xarxa de monitoratge de papallones diürnes denominada Catalan Butterfly Monitoring Scheme (CBMS). 

El desenvolupament urbà i també les pràctiques agrícoles modernes afecten negativament la conservació de les papallones mediterrànies. 

Aquestes troballes, apunta Ferran Páramo, del Centre Temàtic Europeu de Territori i Medi Ambient, indiquen que els actuals motors del canvi global tindran
efectes negatius sobre les comunitats de papallones mediterrànies. Primer, els canvis en els usos del sòl estan transformant i fragmentant el paisatge en una
espai inhòspit i poc permeable per a les papallones. En segon lloc, la correlació negativa entre riquesa d'espècies i temperatura portarà a una previsible
pèrdua de diversitat en els propers anys d'acord amb els escenaris de canvi climàtic més plausibles. 'Considerant l'elevada riquesa d'espècies de lepidòpters
que caracteritza la conca mediterrània, aquesta tendència futura representa una seriosa amenaça a la biodiversitat'. 

 

  

 




