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Pararge aegeria

Fam. NYMPHALIDAE

Linnaeus, 1758

Papallona del gram (ca.); Maculada, Mariposa de los muros (es.); Speckled Wood (en.)
Distribució. N Àfrica, Europa, Turquia i Àsia temperada.
Descripció. Imago. 35-45 mm. Cara superior de les ales marronosa amb cel·les taronges, arreu en les anteriors i formant una franja postdiscal en les posteriors. Aquestes
parts ataronjades contenen els ocels, un de subapical en cadascuna de les ales anteriors i tres de postdiscals en les franges de les posteriors. Pel revers, les ales anteriors
segueixen el disseny de la cara superior amb un contrast de colors no tan marcat, i les posteriors, més críptiques, amb aigües de colors que s'enfosqueixen i s'aclareixen.
Postdiscalment presenta una línia poc nítida d'ocels. Eruga. 28 mm. Color verd amb pilositat blanquinosa i línies longitudinals de colors verd fosc, groc i negre. Foma de fus amb
el cap esfèric i dues puntes a l’extrem abdominal. Hivernen en aquest estadi. Crisàlide. 17 mm. Són de color verd i es pengen mitjançant un coixinet de seda.

Plantes nutrícies de les erugues. Vàries espècies de gramínies (Brachypodium sylvaticum, Cynodon dactylon,…)

Pararge aegeria a Menorca
Representativitat dins del BMS. És l’espècie més abundant de Menorca, amb una representativitat en el

BMS del 23% de les espècies observades.

Període de vol. Espècie polivoltina. Amb generacions successives que es van intercalant. Vola quasi totes
les èpoques de l’any. Hiverna majoritàriament com a larva i pupa, però també se la pot veure volant els dies
assolellats de l’hivern i s’han arribat a observar còpules al mes de gener. És molt abundant de març a
octubre, amb una davallada a l’agost i posterior recuperació al setembre. Té el seu pic màxim d’abundància a
finals de maig – principis de juny.

Hàbitat i comportament. Boscos tancats. Espècie típicament forestal. Es troba sempre als marges de
camins que travessen boscos i bardisses. És una espècie ombrívola. Té un comportament molt territorial.

Espècies semblants presents a Menorca. Es pot confondre
amb Lasiommata megera, però aquesta es troba en ambients
oberts mentre que Parage és d’ambients més ombrívols. Quant a

les diferències morfològiques, la cara inferior de l’ala posterior
de P. aegeria és de color marró amb marbrejat groguenc i
vermellós, en canvi a L. megera és de color grisenc amb línies
transversals fosques sinuoses, amb una sèrie d’ocels postdiscals
petits, formats per un punt negre central pupil·lat de blanc,
voltat d’un sol anell. A la cara superior de l’ala posterior P.
aegeria presenta una taca taronja, mentre que L. megera
presenta tota una banda postdiscal taronja.
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