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Una petita crònica
d’actuacions de la SCL
1972. Represa d’activitats de la ICHN.
La ICHN amb el Museu de Ciències
Naturals, va representar l’època més
brillant de la lepidopterologia catalana
al primer terç del s. XX.
1976. Febrer. S’inicia, per un grup de joves,
la COMISSIÓ DE LEPIDOPTEROLOGIA
DE LA ICHN,
aplegant de seguida una colla
d’aficionats, inclosos els de la
generació anterior, que s’afegeixen
amb il·lusió a la iniciativa.

1976-1978. La Comissió és activa:
Col·laboració estreta des de l’inici, amb el
Museu de Zoologia, recopilació de bibliografia,
estudi i revisió de la col·lecció del Museu i
altres, sortides de camp, sessions científiques,
20 Comunicacions informatives i de recerques,
amb els primers articles, relacions externes
àmplies, redacció d’unes normes de recol·lecció
d’insectes, etc. La Comissió té 19 membres.

1978. 18 de Novembre. Fundació de la

SOCIETAT CATALANA DE
LEPIDOPTEROLOGIA (SCL)
Objectius en els Estatuts:

L’estudi científic dels lepidòpters a Catalunya, la
seva conservació i la dels seus hàbitats, la difusió
de coneixements, la col·laboració amb altres
entitats,... Per la voluntat de mantenir els
principis que regeixen la ICHN, la nova Societat,
va ser admesa de seguida com a entitat adherida
a la ICHN.

1978. Desembre. Primera sessió científica de la SCL, de les 187
que s’han realitzat fins ara. Faunística, metodologia,
taxonomia, sistemàtica, biologia general, biogeografia, el CBMS,
temes agro-forestals, migracions, visites a col·leccions, sessions
fotogràfiques, etc.

.

1979. Febrer. Primer Butlletí de la SCL, de 50 pàgines, que
porta el número 21, continuació de les 20 Comunicacions de
la Comissió. S’han publicat 108 butlletins, amb diferents
canvis de format, composició i contingut. L’actual format és
des del 1998. En total, ocupen unes 5.400 pàgines. amb 997
articles o notes d’interès lepidopterològic.

1979. Febrer. Primer Volum de Treballs
de la SCL. El volum 16 es publica el
2009. Un total de 1.530 pàgines i 126
articles.

1979. Maig. Primera sortida col·lectiva de la SCL, a la Garrotxa. Esdevindran
una activitat habitual en la recerca del territori, dels Parcs i Espais Naturals i
zones d’interès, per tot Catalunya.

1980 al 2007. Es celebren 14 Sessions Conjuntes d’Entomologia ICHN-SCL,
biennals, i es publiquen les comunicacions en 13 volums amb més dos-cents
treballs d’entomologia. Uns 50 de lepidopterologia.

1981. Febrer. Primer curset de la SCL. Se’n faran
uns quants sobre diversos temes.
1983. Maig. Exposició “Papallones de Catalunya”
al Museu de Zoologia de Barcelona. Se’n faran
altres més per membres de la SCL.
1985. Publicació del llibre “La vida de les
papallones” com a volum de Memòries de la
SCL.
1988. Als deu anys, la SCL compta amb 91
membres numeraris, 6 honoraris i 38
subscriptors. Es fa bescanvi amb 44
publicacions. Actualment el bescanvi es fa
amb unes 70 publicacions.
1992. El Butlletí 69 torna a canviar de format,
amb impressió òfset i amb noves seccions, com
la de protecció dels lepidòpters i s’inicien les
monografies de papallones de Catalunya. Se’n
faran de 25 espècies.
1992. La seu social de la SCL es fixa al Museu de
Zoologia de Barcelona i s’estableix un conveni de
col·laboració.

1994. S’inicia el pla de seguiment de papallones
diürnes a Catalunya (Catalan Butterfly Monitoring
Scheme, CBMS), que actualment continua amb èxit.
Membres de la SCL hi participen activament.

1996-2016. La SCL col·labora amb l’Associació d’Amics
del Museu en les sis Trobades sobre invertebrats de
les zones humides en diversos indrets de Catalunya.
2000. Setembre. El 15 Volum de Treballs de la SCL
assoleix el màxim de contingut amb 182 pàgines,
amb els primers resultats del CBMS i els catàlegs de
noctuids i geomètrids de Catalunya.

2000-2014. Estudi dels lepidòpters del Parc Natural
del Cadí-Moixeró, en diverses etapes i localitats.

2000-2001. Es col·labora amb la ICHN realitzant
l’estudi dels lepidòpters de la Vall d’Alinyà.

2004-2007. Realització de l‘estudi dels
lepidòpters del Parc Natural de la Serra de
Montsant.

2004-2018. Es celebren anualment
les Nits de les Papallones (Catalan
Moth Nights, CMN), amb molta
participació, activitat que es fa
simultàniament a tot Europa
(European Moth Nights, EMN), que
ha contribuït notablement al
coneixement de la fauna de
Catalunya

2006-2007. Es col·labora amb la ICHN realitzant
l’estudi dels lepidòpters de les Planes de Son i
Mata de València.

2012. La SCL participa amb el Museu de C. N. de
Granollers en el projecte de donar noms comuns
catalans a les papallones diürnes de Catalunya.
Els resultats es publiquen en el Butlletí de la SCL.

2014. Es realitza una recopilació de dades faunístiques dels
lepidòpters de la Vall d’Aran, per encàrrec del Conselh, que es
lliura en un informe.
2012-2016. La SCL participa en el BioBlitz BCN.
2016. El Butlletí de la SCL número 107 arriba al màxim de
contingut amb 210 pàgines.
2018. Es publica el fulletó-pòster Es papalhòles dera Val d’Aran,
un encàrrec del Conselh d’Aran a la SCL.

Quina ha estat l’aportació de la SCL al
coneixement de la diversitat i fenologia dels
lepidòpters de Catalunya, península Ibèrica
i illes Balears
Novetats faunístiques publicades per la SCL
(1976-2016):
Espècies noves: 2
Citacions d’espècies noves per a Catalunya: 689
(incloses les noves per a la península Ibèrica fetes de
localitats de Catalunya).
Citacions d’espècies noves per a la península Ibèrica: 154
( de les quals 147 de localitats de Catalunya)
Citacions d’espècies noves per a Europa: 2
Citacions d’espècies noves per a les illes Balears: 123
Mallorca: 76; Menorca: 26; Eivissa: 4; Formentera:
14; Mallorca i Menorca: 2; Mallorca i Formentera: 1

Catàlegs i llistats sistemàtics i faunístics de grups taxonòmics
Noctuidae, Geometridae, Gelechiidae, Pyralidae,
Crambidae...
Contribució al banc de dades de biodiversitat de Catalunya (Biocat)
La major part de les citacions de lepidòpters són
aportacions de les publicacions de la SCL
Monografies de papallones de Catalunya de 25 espècies
Thecla betulae, Parnassius apollo, Pieris rapae,
Apatura...
Censos lepidopterològics de parcs i espais naturals, comarques i
zones diverses de Catalunya
P. N. dels Aiguamolls de l’Empordà, Vall d’Aran, Vall
d’Alinyà, P.N. de la Serra de Montsant, P.N. del CadíMoixeró, Planes de Son i Mata de València, Anoia,
Garrotxa, Guilleries, Delta del Llobregat, Garraf, Alt
Pirineu, Ripollès, Cerdanya, P.N. dels Ports....

