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

Lycaena phlaeas

Fam. LYCAENIDAE

Linnaeus, 1761.

Rogeta (ca.) Manto bicolor (es.), Small cooper (en.)
Distribució. Àmpliament distribuïda i comuna. Canàries, nord i centre d’Àfrica, Europa , N. Amèrica, Àsia temperada i Japó.
Descripció. Imago. 26 mm d’envergadura. Ales anteriors taronges amb punts negres i marge exterior quasi negre. Ales posteriors de color marró-grisenc amb una franja al
marge de color taronja. Presenta a l’angle anal un petit apèndix. El revers de les ales posteriors és gris clar. Eruga. 13-16 mm de llargada. Curtes i robustes, de color verd amb
abundants puntets blancs. Presenta una certa pilositat rosada. Són hivernants i es mouen poc. Viuen al revers de les fulles. Crisàlide. 10 mm. Color blanquinós amb taques negres.
Presenta un abultament toràcic. Es troba a la fullaraca i poden observar-se de l’abril fins al setembre.
Plantes nutrícies. Poligonàcies.

Lycaena phlaeas a Menorca
Representativitat dins del BMS. Espècie comuna. En el BMS representa un 2,8% de les espècies
observades, però ocupa la desena posició en abundància.
Període de vol. Es poden observar en vol del març fins l’octubre, amb diverses generacions

solapades. Presenta un pic d’abundància a la segona quinzena de juny.

Hàbitat i comportament. Espais oberts amb predomini de vegetació herbàcia. Es troba als

pradells i zones obertes i assolellades com camps abandonats, voreres de camins o arenals. És una
espècie amb forta tendència antròpica, és a dir, lligada a l’activitat humana, però la seva capacitat

dispersiva i colonitzadora les fa aparèixer en qualsevol tipus
d’ambient. Les papallones es poden veure fàcilment libant
sobre àrnica (Pulicaria odora) o altres compostes. Li agraden
molt els cards (Eryngium, Carlina), i l’olivarda (Dittrichia
viscosa )

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