ATLES DE LEPIDÒPTERS DIÜRNS DE
L’ILLA DE MALLORCA
Dins el marc del Programa de Seguiment de Papallones Diürnes a Mallorca
s’inclou la realització de l’Atles de lepidòpters diürns de l’illa de Mallorca. Per a poder
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fer-ho en primer lloc s’ha consultat l’arxiu del Projecte Bioatles (Ramos, 20081) i
actualment s’està compilant informació de diferents publicacions i autors sobre les
cites existents en referència a aquestes espècies.

Qui pot participar?

Qualsevol persona que es vegi capacitada per a identificar la papallona diürna
objecte d’observació.

De quina manera es pot participar?

Aportant informació sobre les observacions de papallones diürnes que s’hagin
realitzat en temps passat o bé que es realitzin en temps futur.

Quina informació és necessària?

1) Data de la observació: Dia / Mes / Any

2) Ubicació de la observació: El més precisa possible. Si es disposa d’un punt
UTM o latitud longitud millor que una quadrícula UTM 1x1 i aquesta millor que
una quadrícula UTM 5x5. En el seu defecte el nom d’una toponímia i el
municipi corresponent.

3) Espècie observada: Nom científic preferent al nom popular.

4) Nombre d’exemplars

5) Hàbitat de la observació.

6) Planta sobre la que es trobava la papallona (si procedeix)
7) Observadors
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Ramos, I. (2008). El Proyecto Bioatlas. En: Mayol, J y Viada C. Actas de El Rumbo del Arca.
Congreso Técnico de Conservación de Fauna y Flora Silvestres. 163-169. Formentor.(Mallorca). 2528 de Octubre de 2006. Conselleria de Medi Ambient de les Illes Balears.

De quina manera es pot fer arribar la informació de la observació?
Mitjançant un correu electrònic a conservacio@aen.cat o atleslpd@aen.cat o bé a
principis de 2009 estirà operativa la plana web www.aen.cat a on es podrà fer arribar
aquesta informació mitjançant un formulari.

Què és pretén fer amb tota aquesta informació?
La primera intenció és incrementar el coneixement de la distribució dels lepidòpters
diürns de l’illa de Mallorca.
En segon terme es pretén realitzar un Atles en el marc del Programa de Seguiment
de Lepidòpters Diürns de l’illa de Mallorca.
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Mes informació sobre l’altles de lepidòpters diürns a Mallorca
Xavier Canyelles Ferrà atleslpd@aen.cat

Samuel Pinya Fernández conservacio@aen.cat

