
 
 

 

 

 

POSICIONAMENT DEL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE GRANOLLERS I DE 

L’EQUIP COORDINADOR DEL PROGRAMA DE SEGUIMENT DE PAPALLONES 

DIÜRNES DE CATALUNYA CBMS 

 

 

Des del Museu de Ciències Naturals de Granollers, i des de l'equip del CBMS, considerem que 

tractar amb Bacillus dins del Parc Natural del Montnegre aquests propers dies és una pràctica 

gens recomanable, que tindrà un impacte indubtable sobre moltes espècies de lepidòpteres i que, 
per tant, s'hauria d'evitar. Cal recordar que l'objectiu del tractament, Lymantria dispar, és una 

espècie autòctona, essent les seves fluctuacions poblacionals un fenomen natural. A més, les 

explosions demogràfiques com l'enregistrada l'any 2019 al Montnegre s'han manifestat amb una 
freqüència molt baixa en aquesta zona (un episodi comparable no s'havia enregistrat des de feia 

més de dues dècades), una raó addicional per no assumir que enguany es repetirà la mateixa 

situació a la de l'any passat. En base a la molta informació que existeix sobre els enemics 

naturals d'aquesta espècie, en particular parasitòids però també insectes carnívors i diferents 
animals vertebrats, ens sembla poc probable que aquesta temporada es repeteixi un brot de la 

virulència de l'any passat. Per exemple, molts d'aquests parasitòids actuen de manera dependent 

de la densitat de l'hoste i, per tant, és previsible que tinguin un efecte molt més potent aquest 
any posterior a l'explosió que facin retornar la població a nivells més habituals. 

 

En tot cas, no estem gens d'acord amb què es planifiqui un tractament com el que s'ha proposat 

des del Departament d'Agricultura, sense cap disseny experimental on es mantinguin parcel·les 
sense aplicar l'insecticida per poder després comparar l'efecte dels enemics naturals sobre la 

plaga i l'impacte de l'eruga peluda del suro en zones tractades i no tractades. Sortosament, des 

del Parc Natural del Montnegre s'ha proposat excloure del tractament algunes zones (p. ex. 

zones de nidificació de rapinyaires, zones on es fan BMS, o propietaris que explícitament no 
volen el tractament en la seva finca). 

 

És important aclarir que qualsevol espècie de lepidòpter que estigui en fase larvària activa (que 
és una part molt important de tota la comunitat de papallones diürnes i nocturnes, en aquesta 

època -a la Mediterrània és ara quan es concentra el desenvolupament larvari de moltíssimes 

espècies) es veurà afectada de la mateixa manera que Lymantria dispar. El tractament amb 
Bacillus no és selectiu a nivell específic dins de l'ordre dels Lepidòpters i, malgrat que té una 

persistència curta d'aproximadament una setmana, sens dubte provocarà mortalitat general en un 

gran nombre d'espècies. D'entre les espècies que es veuran afectades n'hi ha que tenen protecció 
a nivell europeu, com per exemple el brocat variable, Euphydryas aurinia, que es troba dins de 

la Directiva d'Hàbitats i que presenta poblacions ben repartides per les suredes del Montenegre. 

En la nostra opinió això no és justificable dins d'un parc natural, i més encara sense evidències 

científiques de què l'impacte de la plaga seria important si no es fa el tractament. 
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