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

Les papallones de Menorca
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Fam. NYMPHALIDAE

Charaxes jasius

Linnaeus, 1767

Papallona de l’arboç (ca.) Bajá, cuatro colas (es.), Two-tailed Pasha (en.)
Distribució. Afrotropical, es troba en una franja costanera en la regió circummediterrània.
Descripció. Imago. Papallona de gran mida (75-80 mm d’envergadura) i de vol potent. Per l'anvers és marronosa, amb els marges d'un taronja viu que esdevé gradualment de
color groguenc a mida que s’apropa a l'angle anal de les ales posteriors on, a més, presenta dues cues. Pel revers es combinen taronges i blancs amb tons marronosos grisencs i
vermellosos amb unes petites taques blaves. Eruga. 43-45 mm de llargada. Cap amb quatre apèndixs vermells inclinats cap enrere. Cos verd amb dues línies laterals grogues,
nombrosos punts blancs que donen a la pell un aspecte rugós i dos ocels dorsals grocs amb el centre blau. Viuen a l’anvers de les fulles d’arboç damunt un coixinet de seda que
teixeixen al voltant del nervi central. Aquesta fulla de repòs es manté durant tot el desenvolupament i només es mouen una curta estona per anar a menjar a les fulles del
voltant i tornar al mateix punt de repòs. Les erugues solen marxar de l’arboç per a crisalidar amagades entre la vegetació, penjades cap per avall. Crisàlide. 25 mm. La crisàlide
és curta i gruixuda, de color verd. Es troben penjades cap per avall.
Plantes nutrícies de les erugues. S’alimenten exclusivament d’arbocer (Arbutus unedo).

Charaxes jasius a Menorca

Representativitat dins del BMS. Es trobava rarament i de manera puntual fins que es va afegir
l’estació de Santa Catalina a la xarxa, on es veuen més representats els ambients boscosos. Es pot
considerar espècie poc comuna.

Període de vol. Bivoltina. La primera generació, més escassa, es troba en vol al maig-juliol i la segona, molt

més abundant, de l’agost a l’octubre. Els pics poblacionals estan separats unes deu setmanes que és el temps
necessari per completar el cicle. Hiverna en estadi larval.

Hàbitat i comportament. Boscos tancats, alzinar i marines de bruc amb arboç. Els mascles són molt

territorials i fan hilltopping durant les hores centrals del dia, el
que fa que puguin observar-se lluny de les poblacions
reproductores. Els adults s’alimenten de fruites madures,
exsudats d’arbres i excrements de mamífers. La segona
generació sent una gran atracció per les figues.

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