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

Vanessa atalanta

Fam. NYMPHALIDAE

Linnaeus, 1758.

Papallona reina (ca.) Mariposa reina, numerada (es.), Red Admiral (en.)
Distribució. Açores, Canàries, N Àfrica, Europa incloses totes les illes mediterrànies grosses i moltes de les petites, N Amèrica.
Descripció. Imago. 55-60 mm d’envergadura. Ales negres amb una banda vermella que creua les ales anteriors per la cara superior i taques blanques prop de la zona apical. En
la cara superior de les ales posteriors també hi ha una franja vermella amb taques negres seguint el marge de l’ala. El revers de les ales posteriors és de tonalitats fosques amb
aigües de tons brunencs, grisos i ocres. Eruga. 35-40 mm. De color fosc amb abundants puntets grocs i una línia lateral groga i espines de color clar. Viuen separades unes de
les altres en un refugi construït mitjançant la unió dels marges de la fulla de la planta nutrícia amb fils de seda. El desenvolupament complet dura un mes. Crisàlide. 25 mm.
Ocre-gris molt clar. Gruixudes, compactes i anguloses, amb espines. Es fixen penjades cap per avall de l’envès de la fulla de la planta nutrícia. L’imago emergeix en dues o tres
setmanes.
Plantes nutrícies de les erugues. L’eruga viu sobre ortigues a fulles enrotllades (Urtica spp.), maies (Parietaria spp.) i semprevives (Helichrysum stoechas).

Vanessa atalanta a Menorca
Representativitat dins del BMS. Espècie poc representada en el BMS, només és un 0,7% de les
espècies observades. No es tracta d’una espècie rara a Menorca però la seva representativitat en el BMS
és baixa perquè és especialment abundant a partir de mitjans de setembre i fins al novembre, període que
queda fora del seguiment.
Període de vol. Es poden observar adults hivernants en dies assolellats d’hivern. Té dos pics d’abundància:

un al març-abril, constituït per la descendència dels migradors de tardor, que migren cap al nord després de
néixer (que a Menorca no es dóna amb gaire intensitat); i el segon pic al setembre-octubre, que en el cas de
Menorca és molt marcat, integrat per exemplars centreeuropeus que baixen a hivernar a terres mediterrànies. Al
maig-juny hi ha un altre augment de les poblacions
provocat pel pas de migradors de latituds meridionals.

Hàbitat i comportament. Espais oberts. Presenta gran
mobilitat. Habitual en àrees cobertes de vegetació. Fan
hilltopping. Els atrau la fruita madura i en descomposició.
Espècies semblants presents a Menorca. No n’hi ha.
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