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

Callophrys rubi

Fam. LYCAENIDAE

Linnaeus, 1758.

Blaveta verda (ca.) Cejialba (es.), Green hairstreak(en.)
Distribució. Àmpliament distribuïda i comú. N Àfrica, Europa, Turquia, Rússia, Sibèria. No es troba a les illes atlàntiques.
Descripció. Imago. 15 mm d’envergadura alar. L’anvers de les ales és de color marró. Les ales posteriors presenten una fina línia blanca al marge en el cas de les femelles, i els
mascles presenten una petita taca ovalada a les ales anteriors de color marró més clar. El revers de les ales és verd. Tenen el front verd i els ulls finament rodejats de blanc,
per això el seu nom en castellà (cejialba). Eruga. 12-15 mm de llargada. De color verd amb taques triangulars blanques amb punts vermells, però també pot trobar-se de color
blanc. Als costats presenta puntets i una línia longitudinal blanca. Té una curta pilositat. Crisàlide. 9 mm. De coloració marró i molts punts negres. Solen crisalidar a la fullaraca.
Plantes nutrícies de les erugues. Gèneres Cistus, Medicago, Trifolium, Rubus, Dorycnium.

Callophrys rubi a Menorca
Representativitat dins del BMS. Té poca representativitat en el total dels recomptes anuals pel fet que es
troba durant un període curt de temps, només a l’inici de temporada, època en la qual pot arribar a ser freqüent.
Representa el 2,2% dels recomptes totals.
Període de vol. Aquesta és l'única espècie que només apareix a principi de temporada, els mesos de març, abril

i fins a mitjans de maig. Mentre al recorregut de s'Albufera des Grau és habitual de cada any, al barranc
d'Algendar no ha estat observada fins l'any 2003. Presenta una sola generació primaveral. Hiverna com a
crisàlide.

Hàbitat i comportament. S’observa en boscos oberts i marines. L’hàbitat en què es troba amb més
abundància dins els recorreguts BMS és la brolla d’estepes i brucs de forma molt estrictament associada amb

l’estepa negra (Cistus monspeliensis) i l’estepa borrera (C.
salviifolius). No obstant, també se la pot veure libant la mula
(Euphorbia dendroides), el trèvol mascle (Lotus citysoides) i
l’argelaga (Calicotome spinosa)

Espècies semblants presents a Menorca. No n’hi ha.
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