
 

Cynthia cardui Linnaeus, 1758. sin. Vanessa cardui 

Papallona dels cards (cat.) , Mariposa de los cardos (cast.), Painted lady (eng.) 
 
Distribució. Cosmopolita, excepte S Amèrica.  
 
Descripció. Imago.55-60 mm d’envergadura alar. Ales de color taronja amb taques negres i, en el cas de les ales anteriors, també amb taques blanques a la zona apical. Pel 
revers les ales anteriors segueixen el patró de la cara superior, i les posteriors són d'un to ocre  amb una filera d'ocels en la zona per davall del marge de les ales. Eruga. Fins 
a 35-40 mm de llargada. Color verd fosc o negre amb punts grocs i prolongacions piloses. Construeixen un refugi amb seda al revers de les fulles de les plantes nutrícies. 
Desenvolupament larvari d’aprox. un mes de durada. Crisàlide. 25-27 mm. Color daurat metàl·lic, verdós o rosat.  Penjada cap per avall. L’estat de pupa dura entre deu i vint dies 
fins que emergeix l’adult. 
 
Plantes nutrícies de les erugues. Polífaga. A Catalunya s’han confirmat una vintena de plantes nutrícies. Les preferides són plantes ruderals com les malves i els cards. 
 

Cynthia cardui a Menorca 
 

Representativitat dins del BMS. Per la seva naturalesa migradora, els nivells poblacionals 
fluctuen molt d’una temporada a una altra. Hi ha hagut anys sense cap observació i altres en què ha 
esdevingut l’11% de les observacions de la xarxa. 
 
Període de vol. Espècie polivoltina, migradora provinent d’Àfrica i Europa. Comença a aparèixer al 
mes d’abril i assoleixen màxims al maig-juny. A finals de juny o principis de juliol neixen els 
descendents de migradors primaverals que abandonen els ambients mediterranis afectats per la 
sequera estival i es dirigeixen a latituds més septentrionals. Des de mitjans d’agost i sobretot 
setembre i octubre es torna a observar un nou pas migratori vers el continent africà dels exemplars 
nascuts al continent europeu durant l’estiu. El pas de tardor és molt més discret que el de primavera.  

Hàbitat i comportament. Espais oberts, presenta gran 
mobilitat. Es pot trobar en ambients molt diversos però 
majoritàriament en ambients oberts on hi hagi les plantes 
nutrícies (cards, malves,...). En el BMS l’hàbitat on és més 
abundant és a les dunes amb vegetació. Liben les flors 
d’escabiosa (Scabiosa atropurpurea), Ceba marina (Urginea 
maritima) i card marí (Eryngium maritimum).  
 
Espècies semblants presents a Menorca. No n’hi ha. 
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