
 

Aricia cramera  Eschscholtz, 1821. Sin. Aricia agestis subsp. cramera 

Rogeta d’esteperol (ca.), Morena Serrana (es.), Brown argus (en.) 
 
Distribució. Marroc, Algèria, Tunísia, Illes Canàries, Península Ibèrica. A les Illes Balears es troba a Mallorca i Menorca. 
 
Descripció. Imago. Papallona de mida reduïda, d’uns 14 mm d’envergadura, de color marró fosc amb taques taronges als marges de les ales. Les femelles tenen aquestes 
taques més grans i més visibles que els mascles i són de mida més grossa. Eruga. 14 mm de llargada. Verdes amb marge blanc i rosa. Cap retràctil. Crisàlide. 10 mm. Color ocre 
clar amb zones verdoses. Es fixen a la fullaraca amb una petita cintura de seda toràcica. 
 
Plantes nutrícies de les erugues. Les larves de la segona generació viuen associades a formigues sobre cistàcies (estepes); geraniàcies (geranis), i compostes del gènere 
Centaurea.  
 

Aricia cramera a Menorca 
 

Representativitat dins del BMS. Només representa l’ 1% de les espècies observades al BMS, però no 
es tracta d’una espècie rara. El BMS va aportar la primera cita d’aquesta espècie a Menorca l’any 2003. 
Es confon fàcilment amb altres espècies. 
 
Període de vol. Polivoltina. Presenta diverses generacions solapades des del març fins l’octubre però la 
seva màxima abundància és el mes de juny. Hiverna com a larva. 
 
Hàbitat i comportament. Espais oberts amb predomini de vegetació herbàcia, marges de camins. La 
comunitat on més s’ha trobat dins del BMS són les brolles d’estepes i brucs. Vol baix i curt. Mostra 
preferència per cards del gènere Eryngium, tant E. campestre com E. maritimum. També per Limonium. 

 
Espècies semblants presents a Menorca. Pot confondre’s 
amb les femelles de P. icarus, però aquestes tenen dues taques 
negres a la zona basal del revers de les ales anteriors mentre 
que A. cramera només en té una.  

Va lorac ió turístic a  i rec rea tiva  dels rec ursos na tura ls: II. Les papa llones de Menorc a                                                                                                                     Fam. LYCAENIDAE 
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