Fauna de Montserrat:
La graellsia
(Graellsia isabellae paradisea)
per Vícen~ Bros, Jordí Míralles í Joan Real

Aquesta vegada el capítol dedicat a la fauna de Montserrat el dediquem a un insecte.

Si pcnsem que, d'insectes, n'hi ha més de
deu mil especie , i en có\nvi els vertebrat
no arriben a les tres-cente especie, és logic
que tiDguem una mar ada preferencia pel
vel'tebrats. Ara bé, 11i ha alguD in ectes que
són, en dubte, elements notables clin de

la fauna montserratina, i. que cal que con egueu . Per aixb d'ara endavant, inclourem
entre le especies de vertebrats, els quals
continuaran es ent els pl'otagoniste principal , alguns deIs artropode més remarcable .
La graell ia és un Lepidopter de la família
Saturniidae. El nom de la familia é degut
a I'oce] que engalana le ale de gairebé tots

Exemplar mascle de graellsia. Es tracta de l'exemplar capturat l'any 1907 pel pare Marcet als boscos del
\!liracle i conservat a la lepidoteca del Monestir.

els seus membres. El dimorfisme sexual, és
a dir, les diferencies entre els mascles i les
femelles, tanibé és acusat. D'habits nocturns,
generalment són papallones grans o molt
grans que tenen les ales anteriors a vegades
en forma de fal~.
Aquesta papallona de prop de deu centímetres d'envergadura, d'ales verdoses i venació bruna amb quatre ocels, sens dubte la
més bonica de totes les papallones europees,
porta el nom d'un naturalista catala.
El seu descobriment en si ja és un enigma,
perque aquesta espectacular papallona no
fou descoberta fins l'any 1849 pel doctor Maria de la- Pau Graells, que la troba en unes
pinedes properes a A vila. Es cregué propia
de les serres del Centre d'Espanya, fins que
el maig de 1907 fou descoberta a Catalunya
pel monjo montserratí P. Adeodat F. Marcet
en unes pinedes de pinassa properes al Santuari del Miracle (Solsones). Com a anecdota
cal esmentar una carta que li envia el naturalista i advocat Salvador Maluquer el 4 de
maig de 1907, en la qual li feia saber que
aquesta especie havia estat descoberta pel
Dr. Graells, i que n'hi oferia quinze pessetes
per l'exemplar que havia trobat. Aquest
exemplar de l'any 1907 es conserva a la lepidoteca del Monestir de Montserrat.
Amb el pas deIs anys s'han anat descobrint
noves localitats d'aquesta interessant papallona. A Catalunya es troba en diversos punts
de la Serralada Pre-litoral i deIs Pirineus
odentals. Ara bé, sembla ser que la forma
pirinenca, descrita per W. Marten l'ally 1955
com a Graellsia isabellae paradisea, presenta
Ileugeres diferencies de les p0blacíons més
meridionals, fet que caldria estudiar a fans.
El seu habitat són les pinedes de pinassa i
de pi roig, les fulles deIs quals constitueixen
l'aliment de les larves. Les cites que hem p-ogut recollir de la presencia d'aquesta especie
són les següents: 1932 trobada a la Font del
Moro, 1952-1954 prop del Monestir, voltants
de 1960 n'apareix una a l'escala de cargol de
la pla~a del Monestir.
EIs mascles es distingeixen de les femelles
per la forma de les antenes i la prolongació
caudal de les ales posteriors. Mentre els mascles tenen les antenes quatripectinades -dos
parells de pectinacions per artell situades
sobre un mateix pla-, les antenes de les femelles són fines. La prolongació que tenen
les ales posteriors és molt més acusada en
els mascles.
La graellsia és una papallona nocturna. La
forma adulta només es pot trobar de maig

a principis de juny. Aquests dos factors ben
segurs són els que determinaren que aquesta bonica papallona passés inadvertida durant tants segles pels naturalistes del nostre
país.
Quan el bosc comen~a a ser envalt per les
fantasmagotiques ombres sortides del brancatge deIs arbres, la graellsia aixeca el seu
enjogassat vol. Només en comptades ocasions
ha estat observada volant a la llum del dia.
Mascles i femelles es comporten diferentmento Les femelles, de caracter més tranquil,
fan un petit vol fin s a posar-se -o millor dit,
penjar-se- de la branca d'un pi i pleguen les
ales enrera. EIs mascles, en canvi, emprenen
un vol erratic i no paren de «flairar» l'aire
amb l'ajut de les antenes per tal de detectar
alguna de les molecules d'una substancia que
despren la femella per atreure'ls. Quan la localitza, es dirigeix cap a .l'arbre on hi ha la
seva parella. Després de la copula, que pot
durar diverses hores, el mascle anira a buscar altres femelles fin s que es mori, al cap
de pocs dies, d'inanició perque la seva boca
no és funcional. La femella, un cop fecundada, deixa d'emetre la substancia que atreu
els mascles (feromona) i fa la posta. Aquesta
consta d'uns seixanta a dos-cents ous que dipositara sobre l'arbre.
Al cap d'uns quinze a vint die s eclosionen
els ous i en surten unes petites erugues d'uns
vuit miHímetres de longitud i de color fose.
Les petites erugues acabades de néixer s'enfilen tronc amunt i s'instaHen en alguna de
les fulles del pi.
Durant sis setmanes l'eruga s'anira engreixant, i després de quatre mudes adquireix
una elegant forma vestida de bonics colors,
pero que la mimetitzen perfectament sobre
les branques del pi. En aquest estadi amida
de set a vuit centímetres i es una golafre devoradora de fulles de pinassa i pi roigo És
clar, mai no fa mal al bosc perque és una especie poc abundant.
Quan ja ha completat la seva creixen~a,
l'eruga es deixa caure des de les branques
on menjava i s'enterra lleugerament aterra,
on teixeix un capoll primer blanc que després
s'enfosqueix fin s a fer-se invisible en el terra.
Dins del capoll l'eruga es transforma en crisalide i roman en aquest estat des de final s
d'estiu fin s a la primavera següent. En sortira una majestuosa papallona de brillants
colors i coneguda perque és la més bonica
de les papallones d'Europa, i de la fauna
montserratina.
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