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Lampides boeticus

Fam. LYCAENIDAE

Linnaeus, 1767

Blaveta de la ginesta (cat.); Canela estriada (cast.); Long tailed blue (eng.)
Distribució. NO Àfrica, Illes Canàries, illes mediterrànies i Europa fins a la latitud 54º N (N d’Alemanya).
Descripció. Imago. 30-35 mm d’envergadura alar. Presenten dimorfisme sexual. Els mascles són blau violaci. En els marges de les ales hi té una fina franja marró fosc. Les

femelles tenen els marges alars anteriors foscos mentre que els marges de les posteriors están més o menys tenyits de blau cap a la base. A l’angle anal hi ha un punt negre i un
petit apèndix caudal en els dos sexes. El revers de les ales és marró pàl·lid, amb una sèrie de línies blanques ondulades, una d’elles més ampla a la zona postdiscal, i dos punts
negres envoltats d’un verd metàl·lic i taronja a la base de les cues. Eruga. 15 mm de llargada. Color verd pàl·lid o groguenc, amb una ratlla fosca en el dors i molts puntes foscos
o blancs. Crisàlide. 12 mm. Color marró clar amb taques fosques. Crisaliden embolcallades amb una fulla o dins de les beines de la planta nutrícia.

Plantes nutrícies de les erugues. Són molt polífagues, però a causa de la dieta antòfaga (s’alimenten de flors) de les larves, les femelles només ovipositen en plantes que
comencen a florir. L’alfals (Medicago sativa), el fesol bord (Pisum sativum), la ginesta (Spartium junceum) i altres lleguminoses, en són alguns exemples. Poden arribar a crear
algun problema als conreus de lleguminoses, ja que les larves poden viure o fins i tot crisalidar a l’interior de les beines de la planta nutrícia.

Lampides boeticus a Menorca
Representativitat dins del BMS. Espècie amb molt poca representació, fins al moment, en el BMS.
Període de vol. Espècie migradora subtropical, polivoltina. No entra en diapausa. Anualment arriba des

d’Àfrica o el sud de la Península Ibèrica, però possiblement sobreviu l’hivern a l’illa regularment. Els primers
exemplars s’acostumen a detectar al juny-juliol, després se succeeixen diverses generacions que permeten
que les densitats poblacionals siguin importants a finals d’estiu i a la tardor.

Hàbitat i comportament. Espais oberts amb predomini de vegetació herbàcia. Prats i àrees de vegetació
baixa. Els recomptes màxims dins el BMS s’han produït a les dunes mòbils. Presenta un vol ràpid i irregular, i
els mascles mostren tendència al comportament de hilltopping.
Espècies

semblants presents a Menorca. Es pot
confondre amb Leptotes pirithous, aquesta última lleugerament

més petita i amb absència de la banda blanca postdiscal al
revers de les ales posterios. L’anvers de les ales d’ambdues
espècies és marronós amb difusió de blau, però L. pirithous
presenta també taques marrons més fosques la qual cosa no
succeeix a L. boeticus.
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