Va lora c ió turístic a i rec rea tiva d els rec ursos na tura ls: II. Les p a p a llones d e Menorc a

Danaus chrysippus

Fam. DANAIDAE

Linnaeus, 1758.

Papallona tigre (ca.), Mariposa tigre (es.), Plain Tiger (en.)
Distribució. Illes Canàries, Àfrica, Turquia, Aràbia saudí, Àsia tropical i Austràlia. Arriba a les regions costeres mediterrànies durant les migracions tot i que podrien
existir poblacions reproductores temporals o permanents en algunes localitats.

Descripció. Imago. 75-90 mm d’envergadura. Cara anterior de les ales taronja, amb tendència vermellosa. Angles apicals negres amb taques blanques, i les ales
posteriors amb el marge negre. El revers de les ales posteriors és groguenc amb les venes negres. Eruga. 33 mm de llargada. Cos amb anells blancs i negres amb taques
blanques sobre els anells negres. Tenen filaments carnosos sobre el cos. Crisàlide 25 mm. Verdes, curtes i gruixudes. Es veu una corona en forma d’anell negre entre el
tòrax i l’abdomen. Sobre el tòrax presenta uns punts daurats.

Plantes nutrícies de les erugues. A les Balears s’han trobat larves sobre seder (Gomphocarpus fruticosus).

Danaus chrysippus a Menorca
Representativitat dins del BMS. Fins al moment, no ha estat observada dins els recorreguts del BMS. Apareix molt ocasionalment a Menorca durant les
migracions.

Període de vol. Polivoltina. És d’origen Africà i en els darrers anys ha efectuat migracions regulars a Catalunya. Els primers migradors es solen observar al delta de
l’Ebre a finals de juny, es reprodueixen i la seva descendència pot arribar a ser abundant a finals d’estiu fins ben entrat l’octubre. Per tant les possibles arribades a
Menorca correspondrien a aquestes dates.
Hàbitat i comportament. A Catalunya arriba al delta de l’Ebre, s’instal·la a zones d’aiguamolls i a partir d’allà remunta els cursos dels rius principals.
Espècies semblants presents a Menorca. No n’hi ha.
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