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Introducció: 

Les papallones són insectes bioindicadors del clima i de la vegetació i, per tant, 

responen a partir de canvis fenològics, de voltinisme i de distribució geogràfica a mesura 

que succeeixen canvis al medi. A partir de l’estudi de lepidòpters a diferents altituds del 

Montseny s’ha volgut demostrar els efectes ja reals del canvi climàtic sobre aquests i 

sobre la zona on es troben. Específicament s’ha estudiat Santa Susanna (772 metres), 

el Puig (1031 metres) i el Turó de l’Home (1656 metres), itineraris mostrejats des del 

Projecte Butterfly Monitoring Scheme -abreviat BMS. 

Objectius: 

Avaluar les tendències de les comunitats de papallones del Montseny. 

Estudiar els canvis de riquesa, d’abundància i de diversitat del Montseny, 

específicament de Santa Susanna, el Puig i el Turó de l’Home, i la significació d’aquests 

canvis. 

Mostrar que les comunitats de papallones tenen canvis poblacionals relacionables amb 

factors climàtics.  

Hipòtesis: 

Com més baixa és l’altitud del Montseny, més forts són els efectes del canvi climàtic en 

les comunitats de papallones. 

En funció de com sigui la comunitat d’espècies de papallones que trobem, sabrem com 

està afectant el canvi climàtic a un lloc concret.                                                                                                                  

Metodologia  

Per estudiar els canvis que han patit les papallones del Montseny a cadascun dels 

itineraris seleccionats, s’han estudiat els canvis en la riquesa, l’abundància i la diversitat 

de les papallones d’aquests, la significació dels canvis, i la seva tendència poblacional 

en els últims 25 anys. A més, s’ha realitzat la metodologia BMS pròpia del projecte 

Butterfly Monitoring Scheme al Turó de l’Home, per tal de realitzar proves de cens i 

aprendre sobre el comptatge de papallones en primera persona.  

Per obtenir els resultats s’han hagut d’emprar diferents anàlisis estadístics i models 

lineals. Específicament, s’ha utilitzat l’índex de Shannon-Weiner per calcular la diversitat 



i el programa R per calcular el pendent, veient així l’augment o disminució de les 

variables, i per veure la significació d’aquests canvis al llarg dels anys.  

Resultats 

D’una banda, Santa Susanna amb la menor altitud estudiada, no ha sofert canvis 

significatius al llarg dels anys entorn la riquesa, l’abundància i la diversitat d’espècies. 

D’altra banda, al Puig les tres variables han disminuït al llarg dels anys de mostreig, 

essent canvis significatius a la riquesa i l’abundància i canvis marginalment significatius 

a la diversitat. En canvi, al Turó de l’Home les tres variables han augmentat 

significativament.   

Santa Susanna és l’itinerari amb major nombre d’espècies estables i en increment, el 

Puig amb el major nombre d’espècies extingides i en regressió, i, per últim, el Turó de 

l’Home compta amb un nombre important d’espècies estables i en increment, a més 

d’incloure diferents espècies en regressió. 

Conclusions 

Una vegada assolits els objectius i al veure els canvis que han sofert les papallones de 

cada zona diferenciada altitudinalment, s’ha vist com les papallones segueixen un 

gradient altitudinal, el qual indica que es desplacen cap a majors altituds a mesura que 

les temperatures mitjanes anuals augmenten. 

D’aquesta manera, s’ha refutat la primera hipòtesis, ja que en el cas del Montseny a 

majors altituds trobem efectes del canvi climàtic més forts i pronunciats cap a les 

papallones que hi habiten, essent el Puig i el Turó de l’Home els itineraris amb major 

altitud i amb canvis més aparents al llarg dels anys.  

En canvi, la segona hipòtesis si que ha quedat validada, ja que depenent del nombre 

d’espècies que hi hagi en declivi, en augment, migradores, extintes o estables, podem 

saber com afecta el canvi climàtic a una zona concreta i a les poblacions de papallones 

que hi habiten. A més, també s’ha de tenir en compte les espècies especialistes i 

generalistes que hi ha a una zona, i la preferència d’hàbitat d’aquestes.  

Així doncs, el canvi climàtic és global però els seus efectes varien localment i de manera 

diferenciada en els diferents lepidòpters, trobant-nos amb les espècies pròpies de 

muntanya i que habiten habitats relictuals com les més vulnerables a aquests canvis.  

En definitiva, amb aquest treball he aprés a realitzar el mètode científic, a més d’enriquir-

me tant a nivell educatiu com personal. La realització d’aquest em servirà de ben segur 

en un futur.  
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