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Coenonympha pamphilus Linnaeus, 1758 

Grogueta petita (ca.) , Níspola (es.), Small heath (en.) 
 
Distribució. N Àfrica, Europa, Turquia, Orient mitjà.  
 
Descripció. Imago. Mida petita, 25-30mm d’envergadura alar. La cara superior de les ales és d'un color marró clar, amb un ocel poc marcat a l’àpex de les ales anteriors. Pel 
revers les ales anteriors són també torrades, amb l'àpex i les vores grisoses, i amb un ocel destacant a la zona subapical. El revers de les ales posteriors és grisenca, amb la 
part basal més fosca, i ocels poc visibles o absents i sovint presenta una banda postdiscal més clara a la part central de l’ala posterior. Eruga.  D’uns 17 mm. Hivernant. Verdes o 
ocràcies amb franges longitudinals clares i fosques. Presenta nombrosos puntets blancs. Crisàlide. 10 mm. Penjades cap per avall d’una fulla de la planta nutrícia. Son curtes i 
gruixudes i poden ser totalment verdes o amb colors grisosos a la part inferior toràcica i la resta colorejat amb línies marronoses. 
 
Plantes nutrícies de les erugues. Diverses espècies de gramínies (Festuca spp., Anthoxanthum spp., Poa annua, entre altres). 
 

Coenonympha pamphilus a Menorca 
 

Representativitat dins del BMS. Espècie escassa a Menorca, dins el BMS representa el 0,8% de les 
espècies observades.  
 
Període de vol. Espècie polivoltina. Mitjançant el BMS s’han detectat dues generacions clares a Menorca. 
Es pot començar a veure al març - abril fins a finals d’agost o setembre. Part de les larves procedents de la 
primera generació s’alimenten ràpidament i es transformen en crisàlides i en adults com una segona 
generació i altres no crisaliden sino que entren en estadi d’hivernació fins a la primavera següent en que 
crisaliden i són la primera generació de l’any següent. 
 
Hàbitat i comportament. Boscos oberts i marines. Brolles d’estepes i brucs, prats, voreres de camins, 
conreus abandonats i també conreus de secà en actiu. Vola baix, es manté sempre molt a prop de terra 

parant-se a les tiges de gramínies. Vol curt i poc viu. 
  
 
Espècies semblants presents a Menorca. Podria 
confondre’s amb Pyronia cecilia quan es troba amb les ales 
tancades però C. pamphilus és de mida molt més petita. 
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