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Cacyreus marshalli

Fam. LYCAENIDAE

Butler, 1898.

Blaveta dels geranis (cat.) Mariposa de los geranios (cast.), Geranium bronze (eng.)

Distribució.S. Àfrica, introduïda a les Illes Balears, Espanya, França, Bèlgica i probablement a altres països del Sud d’Europa.
Descripció. Imago. 30 mm d’envergadura alar. La cara anterior de les ales és de color marró, amb franges blanques i marrons saltejades al marge. El revers de les ales és
marró molt clar amb parts fosques i vetes blanques abundants. A la part basal de les ales posteriors hi ha un punt negre junt a un petit apèndix.
Eruga. 14 mm de llargada. De color verd pàl·lid, amb marques vermelles i sedes blanques, llargues i rígides. Els adults posen els ous a les poncelles dels geranis, en eclosionar els
ous buiden les ponzelles impedint la floració, o bé assequen els brots més endavant. Pot introduir-se a l’interior de les tiges i alimentar-se des de dins la qual cosa provoca la
mort de la planta. Crisàlide. 12 mm. De coloració i dibuixos semblants a l’eruga. De vegades hivernen i, per tant, poden trobar-se durant tot l’any. La crisalidació es dóna a
l’exterior de la planta, a la fullaraca, fixades per una dèbil cintura de seda.

Plantes nutrícies de les erugues. Geranium spp i Pelargonium spp. Sobretot geranis ornamentals.

Cacyreus marshalli a Menorca
Representativitat dins del BMS. Espècie només observada puntualment en els recorreguts del BMS, per tant, és una espècie rara en el medi natural. Per contra s’observa
de manera freqüent a jardins, sobretot on hi ha geranis.

Període de vol. L’escassesa de recomptes dins el BMS, a causa de la llunyania dels recorreguts als gernanis cultivats, no ha permès obtenir la corba de vol, però és una espècie
que vola gairebé tot l'any. De fet, no entra en clara hivernació,i si l'hivern és suau fins i tot es poden veure exemplars al desembre o febrer. La densitat de les poblaciones és
baixa a primavera (per haver suportat tota la mortalitat hivernal) i es va recuperant al llarg de la temporada, assolint el màxim al setembre-octubre. Però com és una espècie
dependent dels geranis cultivats, a les ciutats i pobles pot ser realment abundant en qualsevol moment.
Hàbitat i comportament. Es troba bàsicament a jardins, sobretot on hi ha presència de geranis, planta de la qual s’alimenta. Es pot considerar com a plaga dels geranis i pot
causar la mort de les plantes. Es creu que va ser introduïda a les Balears des de sud Àfrica, d’on és originària, i de les Balears es va expandir cap a la Península i a d’altres països
del sud d’Europa.
Espècies semblants presents a Menorca. Podria arribar a confondre’s amb Leptotes pirithous però l’anvers de les ales és marró i el disseny del revers de les ales també
és molt característic. Observades amb deteniment es diferencien prou bé.
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