Millora de la
FAUNA
biodiversitat
ÚTIL
dels horts
Aquestes fitxes tenen l’objectiu d’ajudar a identificar la fauna que
permet tenir un hort i/o jardí sa i sense plagues. Per a poder atraure
aquests animals, és imprescindible tenir cura del seu hàbitat, de les
plantes que fan possible que s’alimentin o els llocs adients per a fer
el niu i reproduir-se, que trobareu a les fitxes de FLORA AMIGA i
ESTRUCTURES PER LA FAUNA.

Marieta de set punts
Mariquita

Coccinella septempunctata
Ordre: Col·leòpters
Família: Coccinèlids

Morfologia

Adult de forma arrodonida amb color taronja amb set punts negres. Dels ous allargats
i groguencs en surten les larves, d’un color negre- violat amb taques ataronjades.

Cicle de vida

La larva s’alimenta de pugons durant uns dies fins que forma la pupa, de la qual
sortirà l’adult, que també és depredador. L’adult és volador i buscarà altres plantes
amb pugons on posar els ous. A l’hivern la marieta adulta passa el fred entre la
fullaraca fins a la primavera.

Com ens beneficia
Com
afavorir-la

Controla les poblacions de pugons.
No fent tractaments insecticides, disposant de racons amb fullaraca on pugui
hivernar i amb plantes insectari com el fonoll.

Cuca de llum, lluerna, llumeneta
Luciérnaga
Lampirys noctiluca, Nyctophila reichei,
Phausis sp., Lamprohiza splendidula
Ordre: Col·leòpters - Família: Lampírids

Morfologia

Cicle de vida
Com ens beneficia
Com
afavorir-la

Són petits escarabats de forma allargada, de color marró, el mascle més fosc que la
femella. Les larves tenen punts carbassa als laterals. Els mascles tenen la capacitat
de produir llum.
Viu en forma de larva durant tot l’any i només unes setmanes d’estiu apareixen
els adults que s’atrauen amb la llum per aparellar-se i pondre els ous. Les larves
s’alimenten de caragols i llimacs.
Controlen les poblacions de caragols i llimacs.
No tractar amb productes químics.

Escarabat soldat
Coracero

Rhagonycha fulva, Cantharis sp.
Ordre: Col·leòpters
Família: Cantàrids

Morfologia

Cicle de vida

Com ens beneficia
Com
afavorir-la

El mascle és de color marró rogenc, amb atenes llarges, té un cos estret amb la
closca tova. Les larves són llargues i més fosques.
És un insecte de costums diürns que vola buscant flors on aparellar-se i alimentarse. Pon els ous al sòl i les larves s’alimenten de petits insectes fins que fa la pupa.
Adults i larves són depredadores de petits insectes.
Plantes de flor com fonoll, julivert.

Sírfid, mosca de les flors
Sírfido

Ephisyrphus balteatus, Eupeodes corollatus,Sphaerophoria scripta
Ordre: Dípters
Família: Sírfids

Morfologia

Els adults tenen franges grogues i fosques similars a les vespes, però amb un sol
parell d’ales i un vol estacionari. Les larves són petites, de 10-12 mm, translúcides.

Cicle de vida

L’adult s’alimenta de les flors i posa els ous prop de colònies de pugons. La larva
s’alimenta de pugons i altres petits insectes. Passa l’hivern en estat de pupa.

Com ens beneficia

L’adult és pol·linitzador i la larva controla poblacions de pugons i altres insectes.

Com
afavorir-la

Disposar de plantes amb flors durant tot l’any.

Mosquits predadors
Mosquitos depredadores

Aphidoletes aphidimyza Feltiella acarisuga
Ordre: Dípters
Família: Cecidòmids

Morfologia

Cicle de vida
Com ens beneficia
Com
afavorir-la

Petit mosquit de 2,5 mm, amb les antenes llargues i d’aspecte plomós.
Les larves són d’uns 3 mm, allargades, d’un aspecte viscós, de color ataronjat a
vermellós.
L’adult s’alimenta del nèctar de les flors i la melassa dels pugons. Posa els ous a
les colònies d’insectes. La larva és molt voraç alimentant-se de pugons. Passades
unes setmanes la larva cau al sòl on farà la pupa.
Controla les poblacions de pugons.
Cultivar plantes de flor per alimentar els adults i plantes reservori.

Mosca tigre
Mosca tigre

Coenosia attenuata, Coenosia tigrina
Ordre: Dípters
Família: Múscids

Morfologia

És una mosca petita, de 3-4 mm, de color gris amb ratlles fosques a l’abdomen. Les
larves són blanques, molt petites.

Cicle de vida

L’adult caça les seves preses al vol si cal. La femella posa els ous en lloc s humits
i amb matèria orgànica on la larva s’alimentarà també caçant altres larves de
mosques.

Com ens beneficia
Com
afavorir-la

Controla plagues com la mosca blanca i altres dípters.
Evitar l’ús de productes fitosanitaris.

Mosques paràsites
Moscas parásitas

Meigenia mutabilis, Lydella sp., Tachinis sp
Ordre: Dípters
Família: Taquínids

Morfologia

Adult amb aspecte de mosca domèstica però amb pèls. Les larves es desenvolupen
a l’interior de les serves preses.

Cicle de vida

La femella posa els ous sobre la presa i quan l’ou eclosiona la larva s’hi introdueix i
se n’alimenta.

Com ens beneficia
Com
afavorir-la

Controla plagues, especialment de papallones.
Cultivar plantes de flor de la família de les compostes i les apiàcies.

Crisopes
Crisopas

Chrysoperla carnea
Ordre: Neuròpters
Família: Crisòpids

Morfologia

L’adult és un insecte llarg i prim amb unes grans ales transparentes i reticulades,
antenes llargues i ulls prominents. Posa els ous sobre arbustos i arbres, a l’extrem
d’un filament de fins 10 mm. La larva té unes grans mandíbules i pèls curts.

Cicle de vida

La femella posa els ous en arbustos infectats per plagues. En pocs dies surt la larva
que s’alimenta de pugons i altres insectes.

Com ens beneficia
Com
afavorir-la

Controla les nombroses plagues com pugons, aranya roja i mosca blanca.
Cultivar plantes arbustives de flor.

Pregadéu, plegamans, tallanàs
Santateresa, mantis religiosa

Mantis religiosa, Iris oratoria, Empusa pennata
Ordre: Mantodea
Família: Taquínids

Morfologia

Cicle de vida
Com ens beneficia
Com
afavorir-la

L’adult, de 50 a 80 mm de longitud, té dues potes en forma de ganxo. El cap és triangular amb dos ulls molt prominents i capaç de girar 180º. La femella posa els ous en unes
estructures d’aparença surosa. Les larves són similars als adults però sense ales.
A l’estiu es produeix l’aparellament que sovint inclou la depredació del mascle
per part de la femella. La posta es produeix a la tardor, sobre branques, murs o
estructures vàries. Tant els adults com les larves són depredadors.
Controla plagues.
Necessita vegetació arbustiva, rocalles, murs o estructures de fusta com a refugi.

Vespetes parasitoides de mosca blanca
Vespitas parasitoides de mosca blanca

Encarsia pergandiella, E. tricolor, Cales noacki,
Eretmocerus mundus
Ordre: Himenòpters Família: Afelínids

Morfologia

Són vespetes molt difícils de veure a simple vista. La seva mida és la meitat d’una
mosca blanca, de 0,5 a 1,5 mm.

Cicle de vida

Són insectes parasitoids de mosca blanca. L’adult posa l’ou a sota la larva o a dins
amb els seu fibló. De l’ou eclosiona la larva que parasita i acaba eliminant l’hoste.

Com ens beneficia
Com
afavorir-la

Controla plagues com la mosca blanca i altres dípters.
Evitar l’ús de productes fitosanitaris.

Vespetes parasitoides de minadors
Avispitas parasitoides de minadores
Diglyphus isaea, Pnigalio pectinicornis,
Chrysonotomya formosa, Cirrospilus sp
Ordre: Himenòpters Família: Eulòfids

Morfologia

Vespa molt petita, de 1,5 a 3 mm, amb antenes curtes, algunes espècies de color
verd fosc, altres negres amb taques grogues.

Cicle de vida

Posen els ous al costat de les larves dels insectes minadors que viuen sota
l’epidermis de les fulles. La larva de vespeta se n’alimenta fins matar-la i llavors fa
la pupa d’on sortirà l’adult. Cada espècie és específica d’un tipus de minadors.

Com ens beneficia

Controlen les poblacions d’insectes minadors que són plagues dels jardins i horts.

Com
afavorir-la

Cultivar marges amb molta vegetació per què les vespetes es puguin alimentar
quan no troben minadors als nostres jardins.

Vespetes parasitoides d’arnes
Vespitas parasitoides de polillas
Trichogramma evanescens

Ordre: Trichogramma evanescens
Família: Eulòfids

Morfologia

Cicle de vida

Com ens beneficia
Com
afavorir-la

És una vespeta diminuta, de menys de 0,5 mm, que no es pot observar a simple vista. És de color groguenc i d’ulls vermellosos.
L’adult té activitat diurna i dipositen els ous a dins dels ous de papallones. L’ou
eclosiona i la larva s’alimenta i fa la pupa a dins fins que en surt un nou adult. El
cicle és curt, al voltant d’una setmana.
Controlen les poblacions de papallones, especialment papallones nocturnes com l’eruga del tomàquet, el corc del blat de moro i d’altres.
És molt sensible als tractaments fitosanitaris, els quals hem d’evitar.

Papaorelles, tisoreta, sastre
Tijereta
Forficula auricularia
Ordre: Dermàpters
Família: Forficúlids

Morfologia

Cicle de vida
Com ens beneficia
Com
afavorir-la

Insecte llarg de 1-1,5 cm, allargat, de color marró, amb una pinça prominent a la
part posterior.
És un insecte nocturn o de llocs amagats que s’aparella a finals d’estiu i posa els
ous en un petit cau sota terra. La femella cuida dels ous i de les nimfes que surten a
la primavera.
Controla poblacions de pugons.
Amb un hotel d’insectes amb restes de troncs, testos i canyes.

Libèl·lules i espiadimonis
Libélula, caballito del diablo

Anax imperator, Crocothemis erythraea, Orthetrum cancellatum,
Sympetrum fonscolombii, Ischnura graellsi, Lestes viridis
Ordre: Odonats Família: Èsnids, cenagriònids, lèstids i libel·lúdids

Morfologia

Cicle de vida

Com ens beneficia
Com
afavorir-la

Els adults són grans, amb dos parells d’ales membranoses, grans i nervades,
l’abdomen prim i allargat i uns ulls molt prominents. Les larves són aquàtiques.
Els adults viuen prop de cursos d’aigua i s’alimenten d’insectes que atrapen al vol.
Fan les postes a l’aigua o en llocs propers i les larves s’hi desenvolupen també
caçant altres insectes o petits peixos i capgrossos.
Controlen poblacions d’insectes voladors.
Disposar d’aigua estancada i neta per què hi puguin fer les postes.

Àcar predador, fitoseid
Ácaro depredador, fitoseido

Phytoseiulus persimilis, Amblyseius californicus
Ordre: Aràcnids
Família: Fitoseids

Morfologia

Cicle de vida
Com ens beneficia
Com
afavorir-la

Àcar d’uns 0,5 mm, amb forma de pera i color de translúcid a vermell, amb els
quatre parell de potes relativament llargues i molt mòbil.
Les femelles posen els ous prop de les preses. Les nimfes esdevindran adults en
pocs dies i s’alimenten principalment de caçar aranya roja tot i que hi ha algunes
espècies que s’alimenten també de varis tipus d’insectes i de pol·len.
Controlen plagues, especialment l’aranya roja.
Evitar tractaments químics acaricides.

Aranyes saltadores
Araña saltadora

Salticus mutabilis, Menemerus semilimbatus,
Idus hamatus, Sitticus pubescens, Salticus scenicus
Ordre: Araneus Família: Saltícids

Morfologia

Aranyes de mida petita o mitjana, peludes, que no fan teranyines i realitzen salts de
fins a 30 vegades la seva mida. Tenen 8 ulls que els permeten una excel·lent visió.

Cicle de vida

Són d’hàbits diürns i cacen les preses amb els seus salts. Tenen una dieta variada
de molts tipus d’insectes i altres aràcnids. La posta dels ous és en un petit sac fet
amb fil de seda del qual surten les formes juvenils, de la mateixa forma i hàbits que
els grans però de mida més menuda.

Com ens beneficia
Com
afavorir-la

Controla la població de nombroses plagues i insectes. És un bon indicador de qualitat
ambiental.
Cal evitar l’ús de productes químics i tenir espais reservori amb roques.

