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

Pyronia cecilia

Fam. NYMPHALIDAE

Vallantín, 1894

Grogueta (ca.) , Lobito jaspeado (es.), Southern Gatekeeper (en.)
Distribució. Marroc, Algèria, Península Ibèrica excepte serralada cantàbrica, Balears, part de Pirineus francesos i Alps marítims, Itàlia, SE Balcans, O Grècia, NO Turquía.
Descripció. Imago. Cara superior de les ales de color taronja amb el marge de les ales marronós. Un ocel amb doble pupil·la blanca en cada ala anterior i les ales posteriors
sense ocels. Pel revers, les ales posteriors tenen tonalitats clares on es combinen els grisos clars amb els marronosos i on destaca una estreta franja blanquinosa discal. Fort
dimorfisme sexual: mascles amb androcònia de color marró fosc, partida per les venes ataronjades a les ales anteriors, i de mida molt més reduïda que la femella. Eruga. Color
groc pàl·lid finament puntejat de negre amb cinta lateral marró clar prop del cap i més fosca cap a la bifurcació caudal. Crisàlide. Color marró clar brillant.
Plantes nutrícies de les erugues. Diverses espècies de gramínies, sobretot Brachipodium retusum.

Pyronia cecilia a Menorca
Representativitat dins del BMS. Espècie comuna a Menorca. Dins el BMS representa el 5,6% de les
espècies observades.

Període de vol. Univoltina, des de finals de maig fins a finals d’agost. Primer apareixen els mascles i una
mica més tard les femelles. Hiverna com a larva.

Hàbitat i comportament. Boscos oberts i marines. Zones càlides i seques amb vegetació baixa.
L’hàbitat on més s’ha observat dins el BMS són les dunes amb vegetació i en segon lloc, però amb una
abundància molt inferior, es troba en la brolla d’estepes i brucs. Presenta un vol baix i un comportament
molt tímid; de seguida s’amaga a les ombres o sota d’una mata. Els adults s'alimenten de Limonium,
Scabiosa, Pulicaria i Carlina, de floració estival.

Espècies semblants presents a Menorca. Pot ser
confosa amb Maniola jurtina per un observador poc

experimentat, però es donen diferències importants entre
ambdues espècies. Una diferència clara és que M. jurtina té
només un punt blanc a l’ocel de l’àpex alar mentre que P.
cecilia té dos punts blancs dins aquest ocel. M. jurtina és de
mida més grossa.
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