
 

Maniola jurtina Linnaeus, 1758 

Papallona d’alzinar (ca.), Loba (es.), Meadow brown (en.) 
 
Distribució. Canàries, NO Àfrica, gran part d’Europa que inclou la majoria d’illes mediterrànies. 
 
Descripció. Imago. 50-55 mm d’envergadura. Dimorfisme sexual accentuat. Els mascles són d’un color marró molt fosc i les femelles presenten la cara superior de les ales més 
clara, amb la zona postdiscal de les ales anteriors d'un groc ataronjat que s'enfosqueix cap a la zona discal. Ambdós sexes presenten un ocel al subàpex de les ales anteriors. El 
revers de les ales posteriors és marró grisenc amb dos ocels a la zona postdiscal. Al revers de les anteriors  predominen els colors carabassa i amb un clar ocel negre de pupil·la 
blanca al subàpex. Eruga. 30 mm de llargada. Color verd amb abundant pil·lositat blanquinosa. Passa l’hivern en forma larvària però així que fa sol surt per alimentar-se. 
Crisàlide. 17 mm. Queda penjada cap per avall durant tres setmanes. El color és a ratlles marrons i blanques. 
 
Plantes nutrícies de les erugues. Diverses espècies de gramínies. 
 

Maniola jurtina a Menorca 
 

Representativitat dins del BMS. Espècie comuna a Menorca. Dins el BMS representa el 5,5% de les 
espècies observades.  

 
Període de vol. Univoltina. La trobem des de 
principis de maig fins l’octubre tot i que l’abundància 
màxima es dóna a finals de maig-juny. Al maig-juny es 
veuen volar els mascles, i les femelles tenen una 
activitat molt reduïda i són poc vistoses. A partir de 
juliol els mascles van morint i a partir de juliol les 
femelles (que estiuen) reprenen l’activitat.  

 
Hàbitat i comportament. A principi de temporada s’observen 
més en boscos oberts i marines. A partir del juliol apareixen més 
en boscos tancats (ambients ombrívols), no obstant, també pot 
ser observada en espais més oberts. 
 
Espècies semblants presents a Menorca. Es pot confondre 
a primera vista amb Pyronia cecilia però hi ha força diferències 
de mida i dibuixos alars.  

Va lorac ió turístic a  i rec rea tiva  dels rec ursos na tura ls: II. Les papa llones de Menorc a                                                                                                              Fam. NYMPHALIDAE 
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