
 

Pontia daplidice Linnaeus, 1758 

Papallona de la mostassa (ca.), Blanquiverdosa (es.), Bath white (en.) 
 
Distribució. NO d’Àfrica, Illes Canàries, Península Ibérica, França i zones d’Alemanya. Present a les Balears.  
 
Descripció. Imago. 40-46 mm d’envergadura. L’anvers de les ales és de color blanc amb una taca discal negre i àpex negres amb taques blanques, l’anvers de les ales posteriors 
és blanc en els mascles i les femelles tenen taques negres al llarg del marge de l’ala. El revers de les ales anteriors té la taca discal i l’angle apical verd. El revers de les ales 
posteriors és verd amb un punt discal blanc i dues franges blanques. Eruga. 30 mm de llargada. De color gris verdós, amb quatre franges grogues, tot el conjunt esquitxat de 
puntets negres. Crisàlide. 22 mm. Forma angulosa, de color verd o marró rosat amb les arestes groguenques, amb una línia lateral abdominal.  Es fixen per un cinturó de seda 
toràcica. 
 
Plantes nutrícies de les erugues. Crucíferes diverses com morrissà bord (Lobularia maritima), ravenissa  blanca (Diplotaxis erucoides) i Lepidium spp. En indrets costaners 
la ravenissa de platja (Cakile maritima).  
 

Pontia daplidice a Menorca 
 

Representativitat dins del BMS. La seva representació en el BMS es troba al voltant del 0,4% de 
les espècies comptades dins la xarxa. Aquests valors d’abundància relativament baixos segurament no 
es corresponen exactament amb la realitat. La causa és el baix nombre de camps de cultiu prospectats 
en el BMS de Menorca. 
 
Període de vol. Espècie polivoltina, vola de març a octubre. És una espècie migradora, per la qual cosa 
el nombre d’exemplars pot augmentar considerablement d’un dia a un altre. Hiverna com a crisàlide. 

 
Hàbitat i comportament. Camps i horts. Freqüenta àrees 
obertes, zones ruderals càlides i àrides. Presenta un vol ràpid 
prop del terra. 
 
Espècies semblants presents a Menorca. No n’hi ha, tot i 
que es podria arribar a confondre amb altres pièrids. 
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