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Pieris rapae Linnaeus, 1758 

Blanqueta de la ravenissa (ca.), Blanquita de la col (es.), Small white (en.) 
 
Distribució. Àmpliament distribuïda i comuna. N Àfrica, Europa i Àsia. Ben  establerta i molt abundant a Balears. 
 
Descripció. Imago. 45-50 mm d’envergadura alar. La cara superior de lesales és de color blanquinós amb taques negres: dues a les ales anteriors i una de costal a les 
posteriors. Té el marge apical de les ales superiors de color negre. La cara inferior de les ales posteriors és de color groguenc i la de les anteriors és blanca amb només el 
marge superior tacat de groc. La divergència sexual es troba en els dos punts negres que tenen les femelles a les ales superiors; el mascle no les té o només en té una. Eruga. 
25-30 mm de llargada. Verdosa amb un fi puntejat negre, línia dorsal groguenca i latero-ventral de punts blancs o groguencs separats entre si. No són gregàries i es poden 
trobar exemplars de diverses femelles o de diferents postes en la mateixa planta. Crisàlide. 23-25 mm. Penja de parets, pedres o troncs mitjançant un fil de seda toràcica. 
Aspecte angulós i de color verd o ocre amb sortints i arestes marrons. 
 
Plantes nutrícies de les erugues. Crucíferes, de les quals pot arribar a convertir-se en plaga, tant en conreus com en plantes silvestres. 

 
Pieris rapae a Menorca 

 
Representativitat dins del BMS. Es tracta d’una espècie molt abundant a l’illa. És la cinquena més 
abundant dins la xarxa BMS i representa el 8,7% de les espècies observades.  
 
Període de vol. Polivoltina. És un dels primers ropalòcers que apareix en vol a la primavera i es manté 
fins ben entrada la tardor. L’abundància màxima es dóna cap a finals de juny i principis de juliol. Hiverna 
com a crisàlide. Presenta fortes tendències migratòries.  
 
Hàbitat i comportament. Els ambients on es troba són boscos oberts, marines, camps i horts. 
L’hàbitat on es troba amb més freqüència a Menorca és a les màquies d’ullastre i llentiscle.  
    
Espècies semblants presents a Menorca. Els exemplars 
de Menorca presenten una talla més gran de l'habitual, 
especialment a principi de temporada quan es pot arribar a 
confondre amb Pieris brassicae. A mesura que avança la 
temporada, les generacions són de menor mida i es van 
diferenciant força de P. brassicae, sobretot pel to groguenc del 
revers que es va fent més evident. Un altre tret diferencial és 
la taca negra, que és més intensa, més extensa i arriba més avall 
pel marge de l’ala en el cas de P. brassicae. 

Valorac ió turístic a  i rec rea tiva  dels rec ursos na tura ls: II. Les papa llones de Menorc a                                                                                                                        Fam. PIERIDAE 

                                                                                     



Les papallones de Menorca                                                                                                           Fam. PIERIDAE 

 
 

Pieris rapae 

Fotografia: Margi Egiguren 


	Pieris rapae

