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PRÓLOGO

Neste ano 2012, por fin chegamos ao final dun camiño que iniciamos no 2008 cando se comezou 
a preparar a proposta de declaración da Xunqueira da Gándara como ENIL  Coa recente aprobación 
do Plan de Conservación, esta larga tramitación administrativa chega ao seu fin e a Xunqueira é de-
clarada de forma definitiva Espazo Natural de Interese Local 

Con esta catalogación apóiase o traballo que dende o Concello de Pontevedra se está a realizar 
pola conservación do medio natural e culmina unha andaina que nos levou a converter o antigo 
vertedoiro da cidade nunha zona húmida protexida  Ao longo dos últimos tempos este espazo sufriu 
múltiples agresións: foi vertedoiro, sufriu recheos, considerouse o seu desecamento    afortunada-
mente conseguiuse parar esta tendencia, frear a degradación da xunqueira e avanzar no camiño da 
súa recuperación  Isto necesitou un traballo continuo e un gran esforzo investido nel, mais quedan 
moitas cousas aínda por facer 

Na filosofía que move a xestión deste lugar considérase prioritario o estudo da riqueza natural 
que o espazo alberga; grazas a este estudo agora sabemos que hai un gran número de especies que 
habitan e precisan o espazo para a súa supervivencia  Entendemos tamén que o coñecemento e os 
resultados dos estudos realizados deben ser publicados e divulgados pois o primeiro paso para a con-
servación dun lugar é o coñecemento e a valoración do mesmo polas persoas do contorno, aquelas 
que o pasean, que o gozan e que, en definitiva, fano existir 

Queremos que descubrades un pouquiño máis deste lugar, a cinco minutos do centro de Pon-
tevedra, e por iso tedes entre as mans esta nova guía, que ten como protagonistas os odonatos do 
primeiro ENIL galego 

Anxos Riveiro Portela
Concelleira de Zonas Verdes
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INtRODuCIÓN

Como unha febra azul, pasou longa e tenue, sostida polas súas ás de gasa.
Oscar Wilde

Esta obra ten o propósito de servir de guía de campo aos visitantes do espazo natural da Xunquei-
ra para recoñecer as especies de libeliñas que nel están presentes e ten orixe na vontade, por parte 
da Oficina de Medio Ambiente do Concello de Pontevedra de divulgar os resultados do inventario 
entomolóxico que sobre este grupo de insectos se ten realizado no ano 2010 

Ademais da identificación a guía ofrece información sobre distintos aspectos da súa bioloxía das 
especies presentes así como os seus costumes  Este mesmo libro conta cunha pequena introdución 
a este grupo de insectos que servirá para comprender algún dos comportamentos que, a pouco que 
un se fixe, poden observarse nestes interesantes animais 

Quen afonde no grupo non tardará en atopar gratas sorpresas xa que esta guía non é definitiva 
e cando o visitante acabe por recoñecer as distintas aparencias, dependendo da idade e sexo, das 
14 especies que nela se consideran recoñecerá a presenza doutras especies ocasionais no espazo  
O último acontecemento deste tipo foi a forte incursión de animais de orixe africana de emperador 
peregrino Anax ephippiger (Burmeister, 1839) que na primavera de 2011 se deixaron ver nesta zona 
húmida 

De todos os xeitos a observación das libeliñas suporá, ao meu entender, un motivo máis para 
que os pontevedreses gocen da súa visita á Xunqueira e o recoñecemento da súa diversidade faraos 
protagonistas activos na conservación actual e futura desta importante zona húmida galega xa que 
as súas libeliñas son un aspecto máis do alto interese natural deste espazo natural 

Non quero deixar de sinalar nestas primeiras liñas o papel destacado que tivo María Formoso Be-
loso, técnica de medio ambiente do Concello de Pontevedra, tanto en que esta guía de libeliñas vira a 
luz como na importante declaración de Espazo Natural de Interese Local do que gozan as xunqueiras 
do Vao e da Gándara 

Miguel Á  Fernández–Martínez
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QuE É O ENIL XuNQuEIRA DE ALBA

En agosto deste ano 2012, a xunqueira da Gándara foi declarada de forma definitiva por Orde 
da Consellería de Medio Ambiente Espazo Natural de Interese Local, converténdose deste xeito no 
primeiro espazo natural en Galicia que acada esta figura de protección 

Un ENIL (Espazo Natural de Interese Local) é unha figura de protección recollida na Lei 9/2001 de 
Conservación da Natureza que permite, a petición dos concellos, declarar como espazos protexidos 
aqueles que polas súas singularidades sexan merecedores dalgún tipo de protección dos seus valores 
naturais  Esta lei outorga aos concellos a iniciativa da súa declaración e a responsabilidade da xestión 
do mesmo 

Dende setembro deste mesmo ano, ademais, o ENIL Xunqueira de Alba conta cun plan de conser-
vación aprobado polo Decreto 190/2012  Nel se recolle o réxime de uso, as actividades permisibles e 
as limitacións necesarias para a conservación do lugar  Este documento é a guía que segue o Concello 
para levar a cabo a xestión do Espazo Natural 

A superficie que abrangue o ENIL correspóndese coas 48 hectáreas de marisma, xunqueira e zo-
nas encharcadas que perduran aínda a día de hoxe e as praderías, matogueiras e bosque de ribeira 
que rodean ás anteriores, ata acadar as 67 hectáreas que conforman a totalidade do Espazo Natural 

A Xunqueira da Gándara coñecida tamén como Xunqueira do Vao, do Alba ou de San Caetano é 
unha marisma que se atopa no norte do termo municipal de Pontevedra, nas proximidades do nú-
cleo urbano, entre a autoestrada AP-9 e o Camiño Portugués de Santiago  En concreto, localízase na 
confluencia dos ríos Rons e Lérez, próximo á desembocadura deste último, sometido á influencia das 
mareas  A marisma propiamente dita, sufriu unha importante diminución da súa extensión nas últi-
mas décadas pola presión urbanística á que foi sometida quedando reducida ás 48 hectáreas actuais 
nas parroquias de Lérez e Campañó, no concello de Pontevedra 

A xunqueira ten un valor ecolóxico fundamental posto que está formada por algún dos hábitats 
máis produtivos e sensibles como son os ecosistemas de marismas  Ademais destes, temos hábi-
tats de interese comunitario, algúns deles prioritarios como lagoas costeiras ou bosques aluviais de 
amieiros  Soen ser ecosistemas moi ameazados, en especial cando están preto de núcleos habitados 
importantes, como é este caso, e a presión urbanística a miúdo é moi forte  De aí que sexa tan im-
portante a súa protección 

Destacable é tamén a importancia que ten para a fauna pois este lugar é o hábitat dun gran nú-
mero de especies animais, ademais de ser unha fonte de alimento, lugar de cría ou de descanso nas 
súas migracións  Moitas destas especies están protexidas pola lexislación vixente, tanto autonómica 
como estatal e comunitaria 

O grupo máis numeroso son as aves con 134 especies observadas ata o momento  Tamén hai unha 
importante poboación de insectos, con 14 especies de odonatos e 43 especies de bolboretas obser-
vadas a día de hoxe, alén de peixes, mamíferos e réptiles  No referente á poboación de anfibios, no 
ENIL podemos atopar 10 das 14 especies que crían en Galicia 
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Na maior parte dos distintos medios húmidos que se poden atopar no ENIL Xunqueira de Alba 
están presentes distintas especies de libeliñas  As larvas só están ausentes nas zonas húmidas de 
maior influencia mariña aínda que están presentes nas augas lixeiramente salobres 

Nas correntes de augas lentas, as máis das veces estreitas e con vexetación acuática ben desen-
volvida, que penetran na xunqueira dende diversos puntos atópanse especies como o gaiteiro ver-
mello (Calopteryx haemorrhoidalis asturica). Tamén nestas augas de moi pouca corrente, de peque-
nas dimensións, soleadas e con vexetación emerxente ben desenvolvida son típicas a donceliña de 
Mercurio (Coenagrion mercuriale) e a donceliña fina (Ceriagrion tenellum)  Nas canles da xunqueira, 
especialmente na metade norte do espazo, esta especie acada densidades asombrosas 

Nas augas correntes con certa influencia do medio mariño e de augas lixeiramente salobres póden-
se atopar especies como a donceliña de Graells (Ischnura graellsii), a libeliña de outono (Aeshna mixta) así 
como a donceliña vermella (Pyrrhosoma nymphula) aínda que esta especie pode atoparse tamén no ENIL 
en pequenas charcas, incluso as que están parcialmente sombreadas, e o resto das augas correntes 

Algunhas especies que se poden atopar no ENIL son propias de ríos de augas con certa corrente  
Este medio está representado no espazo protexido polo río da Gándara, tamén chamado Rons ou 
Alba, especialmente no extremo norte do ENIL xa que ao pouco de penetrar nel perde o bosque de 
ribeira, calma a súa corrente e adopta as condicións dun curso lento litoral  Son poucas as especies 
asociadas a estas augas osixenadas e limpas destes pequenos cursos polo duro das súas condicións de 
forte corrente e escaso alimento  Por outra parte é nestes medios onde se atopan a maior parte das 
especies endémicas, que atoparon refuxio en ríos costeiros deste extremo occidental do sur de Europa 
durante as crises biolóxicas glaciares  No ENIL están presentes especies como a libeliña do luscofusco 
(Boyeria irene), o tizón de Bolton (Cordulegaster boltonii) e o gaiteiro azul (Calopteryx virgo).

No ENIL poden atoparse pequenas lagoas forestais formadas na chaira de inundación  Nestas 
augas encoradas pequenas e sombrizas, onde moitas veces o fondo está dominado por unha capa de 
follas das árbores, desenvólvense as larvas da libeliña de cu azul (Aeshna cyanea), que nestes medios 
pouco apetecibles para outras especies de odonatos pode acadar altas densidades, e o gaiteiriño 
verde (Lestes viridis). Esta última especie precisa de árbores nas ribeiras xa que as femias introducen 
os ovos nas pólas situadas por riba da auga 

Nas augas encoradas, ou de corrente moi lenta, e máis soleadas desenvólvese o emperador gran-
de (Anax imperator), a donceliña fina (Ceriagrion tenellum), a donceliña de Graells (Ischnura graellsii) e 
a libélula celeste (Orthetrum coerulescens) 

En charcas de escasas dimensións que chegan a secar no verán, con pouca vexetación e comunida-
des animais moi sinxelas, atopamos unha especie tipicamente pioneira como o lavacú estriado (Sympe-
trum striolatum). Na primavera de 2011, asociado a unha longa tempada de ventos procedentes do nor-
te de África, foi visto no ENIL o emperador peregrino (Anax ephippiger) especie de carácter peregrino e 
de difícil detección que logo de emerxer emprende longas viaxes na procura destes medios temporais 

MEDIOs DO ENIL E LIBELIñAs
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Os puntos de observación de libeliñas no enIl

As libeliñas adultas poden ser observadas en toda a extensión do espazo 
protexido, principalmente entre os meses de maio e setembro, incluso nas 
zonas máis afastadas da auga xa que moitas especies durante a maduración 
sepáranse da auga e pódennos sorprender pousadas no bordo de calquera 
dos camiños que percorren a Xunqueira da Gándara  De todos os xeitos un 
dos mellores puntos para a observación de libeliñas sitúase nas pasarelas e 
pontellas, no nordeste do espazo, nas proximidades dos observatorios or-
nitolóxicos de madeira (UTM: 529 35/ 4 699 75)  Alí é posible observar gran 
número de especies ao solaparse as especies propias de augas moi lentas e 
encoradas coas propias das canles da xunqueira 

Nas últimas horas das tardes de verán e principios do outono é moi fácil 
observar os grandes anisópteros cazando nos bordos dos camiños que atra-
vesan zonas arboradas do noroeste do espazo  Estas especies (Anax e Aeshna) 
demostran deste xeito a alta sensibilidade dos seus ollos, superior á nosa, 
para detectar os pequenos mosquitos coa escasa luz do solpor  Para obser-
var especies de augas lentas, como o fermoso gaiteiro vermello (Calopteryx 
haemorrhoidalis asturica), é unha boa localización o camiño próximo á canle 
que penetra no espazo nas proximidades da curva do camiño que rodea o 
observatorio de formigón (UTM: 528 86 /4 699 60) 

Recomendacións para a visita ao enIl

As libeliñas son un grupo fermoso e interesante de animais que a diferenza 
doutros grupos de insectos, agás tal vez das bolboretas, permiten en moitos 
casos a identificación a nivel específico mediante a observación directa dos 
animais sen precisar da súa captura  Isto permite que as xornadas no cam-
po sexan semellantes ás que desenvolven os observadores de aves; de feito, 
nos últimos anos é crecente o interese nos odonatos xustamente entre os 
membros deste colectivo cada vez máis numeroso  Ademais da identificación 
das especies os observadores de libeliñas poderán gozar coa observación dos 
seus comportamentos de caza e especialmente o reprodutor que é complexo 
e de gran interese e, de feito, o seu estudo ten dado solucións e pistas para 
coñecer e entender a bioloxía doutros grupos  Para unha xornada de campo 
no ENIL Xunqueira de Alba non se precisa un equipamento especialmente 
custoso nin específico  O maior investimento será o que se realice nuns pris-
máticos que deberían posibilitar o enfoque de obxectos próximos  Durante 
a compra podemos comprobar que como mínimo somos quen de enfocar o 
noso propio calzado  Isto permitirá a observación de pequenos detalles cando 
consigamos achegarnos aos animais no campo  Tamén resulta imprescindible 
un caderno cun lapis xa que a diferenza entre un paseo natural e unha xor-
nada científica é que ao final desta teremos rexistrados unha serie de datos 
que, por outra parte, aínda que se refiran ás especies máis comúns sempre 
resultarán de interese especialmente cando se acade un certo volume  Dado 
que os momentos de máxima actividade coinciden, en moitas especies, coas 
horas centrais do día é preciso a protección dun sombreiro e gafas de sol  As 
notas deberán acompañarse dos rexistros coas condicións meteorolóxicas in-
cluíndo temperatura, nebulosidade e intensidade e dirección do vento 





O das libeliñas*, ou odonatos, é un dos grupos de insectos que se adoita identificar máis facilmen-
te  Todo insecto con alas membranosas, que se observa preto da auga pasa a ser considerado como 
pertencente a esta orde e, realmente, na maior parte dos casos esa apreciación é correcta  De todos 
os xeitos, as libélulas adultas presentan unha serie de características que serven para nos asegurar 
de que o que se observa se trata realmente dunha libélula e non, por exemplo, dunha formiga león ou 
doutro neuróptero  Estas características consisten en presentar as catro alas de tamaño semellante e 
grande, corpo alongado, dous grandes ollos e, especialmente, antenas moi curtas  En todos os casos 
estamos a falar da fase adulta e alada e non das formas larvais acuáticas destes insectos 

Todas as libélulas, coñécense unhas 5 300 especies, forman a orde dos odonatos  Este nome fai 
referencia a que presentan mandíbulas dentadas  Dentro desta orde distínguense actualmente só 
dous grupos taxonómicos, que teñen consideración de suborde, os zigópteros, comunmente coñecidos 
como cabaliños do demo, e os anisópteros, tamén coñecidos como libélulas  As libeliñas están presentes 
dende as marxes das zonas desérticas ata as selvas tropicais e dende as montañas alpinas ao circo 
ártico, aínda que son máis abondosas nos trópicos, onde a variedade de hábitats e microhábitats 
acuáticos é maior, algo fundamental nuns insectos que pasan a maior parte da súa vida como larva 
dentro da auga  Non existen especies mariñas, aínda que algunhas delas soportan un certo grao de 
salinidade nos esteiros e lagoas litorais onde se desenvolven  Unha familia de libeliñas antigas, a dos 
Petaluridae, que comprende unicamente dez especies propias dos planaltos de Nova Zelandia, son 
semiterrestres e permanecen durante o día en tobeiras enchoupadas que abandonan durante a noite 
para cazar e incluso nos bosques tropicais húmidos existen especies con larvas de vida totalmente 
terrestre 

As libeliñas pertencen, atendendo á forma de desenvolvemento que sofren, ao tipo máis antigo 
dos insectos hemimetábolos, denominados tamén como de «metamorfose incompleta»  Este grupo 
completa o seu ciclo vital mediante só tres fases: ovo, larva e adulto  Aos hemimetábolos pertencen 
as libeliñas (odonatos), as efémeras (efemerópteros), os saltóns (ortópteros) e as percebellas (hemíp-
teros)  O outro grupo, o dos holometábolos, teñen catro fases moi distintas no seu ciclo: ovo, larva, 
crisálida e adulto e a el pertencen os escaravellos (coleópteros), as bolboretas (lepidópteros) e os 
tabáns (dípteros)  A larva das libeliñas é semellante ao adulto e, como ela, presenta ollos compostos, 
patas desenvolvidas e mesmo primordios das alas e dos órganos sexuais  Tamén comparten cos adul-
tos unha alimentación baseada na depredación aínda que non chegan a competir as formas adultas 
coas larvas, como sucede noutros grupos, grazas á estratexia de cazar unhas no medio aéreo e outras 
no acuático  Na actualidade téñense descrito unhas 5 300 especies de libeliñas, das que 2 720 son 
anisópteros e 2 580 son zigópteros, e aínda se seguen describindo novas especies 

*Nota do editor: tradicionalmente o grupo de individuos da orde Odonata coñécese en Galicia con diversos nomes 
espallados ao longo do territorio; libeliñas, cabaliños do demo, quitaollos ou libélulas son só algunhas das denomina-
cións xenéricas tradicionais  Nesta publicación utilízanse indistintamente, como sinónimos de odonatos 

A BIOLOXÍA DOs ODONAtOs
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A maior parte das libeliñas da suborde dos zigópteros son insectos peque-
nos finos, coa cabeza de forma rectangular, con grandes ollos nos extremos e 
gran capacidade de manobrabilidade no voo, aínda que non acadan unha gran 
velocidade  No caso de moitas especies os animais non aparecen sós, senón 
en grupos ou poboacións  O tórax preséntase inclinado cara a atrás, o que 
permite que as alas se dispoñan sobre o abdome en repouso na maioría das 
especies  As larvas dos zigópteros teñen o corpo delgado e longo e o abdome 
remata en tres grandes láminas respiratorias 

As libeliñas da suborde dos anisópteros teñen unha aparencia moito máis 
robusta cós zigópteros  A cabeza é esférica e case completamente cuberta 
por un par de grandes ollos  Os dous pares de alas presentan un tamaño dis-
tinto  Cando pousan, manteñen as alas separadas  Teñen un voo potente e 
é difícil observar demasiadas xuntas  As larvas poden presentarse fortes e 
compactas, con forma de torpedo, ou anchas e planas con largas patas e co 
abdome rematado en cinco espiñas curtas e fortes 

ASPeCTOS XeRAIS

As libeliñas adultas fundamentan no sentido da vista o coñecemento do 
que acontece ao seu redor mentres que os do olfacto e do gusto aparentan 
estar moi limitados  Os ollos compostos das libeliñas son os de maior tamaño 
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relativo dos animais  Cada ollo deste tipo está composto de milleiros, máis 
de 28 000 nalgunhas especies de anisópteros, de facetas  Cada faceta, tamén 
denominada omatidio, está composta por un lente plano na superficie e ou-
tro lente cónico debaixo dela  O conxunto de facetas ofrece ao animal unha 
imaxe en mosaico de gran complexidade e calidade  Ademais do par de ollos 
compostos, as libeliñas presentan tres ollos sinxelos, ou ocelos, dispostos 
en triángulo  Estes ollos contan cun único lente e son especialmente aptos 
para detectar cambios na intensidade lumínica, e polo tanto da disposición 
do corpo respecto ao sol, funcionando como niveladores de voo  Sen dúbida 
unha das singularidades principais das libeliñas é o dominio que acadaron do 
voo  Destacan pola velocidade que logran, considéranse os insectos máis ve-
loces, así como pola manobrabilidade, só comparable coa dalgunhas moscas  
Atendendo á forma de voar pódense distinguir dúas pautas xerais: as libeliñas 
do tipo voador, que pasan gran parte do tempo voando de xeito activo; e as 
do tipo percha, que permanecen pousadas para emprender breves voos co 
obxectivo de alimentárense ou reproducírense, para logo retornar á mesma 
posición  Outros elementos singulares das alas das libeliñas son o nodo e o 
pterostigma  O nodo constitúe unha especie de articulación que permite, á 
súa vez, que o extremo da á teña capacidade de torsión respecto ao resto da 
ala  Ademais de incrementar con isto a capacidade de manobra do voo, tamén 
actúan como amortecedores, dando flexibilidade ao conxunto e dificultando 
a rotura en caso de roce da á cunha superficie coma o chan ou a vexetación  
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O pterostigma é unha pequena parcela da ala máis grosa e xeralmente máis 
escura, próxima ao seu extremo, que actúa como contrapeso aerodinámico 
e reduce a tendencia da á a ondear durante os diferentes movementos  En 
canto a velocidades, os zigópteros baten as alas unhas 16 veces por segundo, 
mentres que as grandes libeliñas bátenas entre 30 e 40 veces  Esta frecuencia 
non é o suficientemente alta como para manifestarse como un zunido audible 
para o home a diferenza da que acadan algúns dípteros ou himenópteros  Os 
pequenos zigópteros poden voar entre 1 e 3 m por segundo, e os anisópteros 
poden acelerar e pasar de voar de entre 1 e 2 m por segundo ata máis de 10 m 
por segundo, o que supón uns 36 km por hora  Estas altas velocidades non 
as manteñen durante moito tempo por seren moi custosas enerxeticamente 
e por non resultar tampouco demasiado eficaces para a busca de alimento 

pt: pterostigma

pns: veas transversais 
posnodais

r1: radial 1

rspl: radial 
suplementaria

m: mediana

a: anal
mspl: mediana 
suplementaria

campo 
postdiscal

cu: cubital celiña discal

r2

r3

ir3: interradial 3

r4+r5

ans: veas
transversais 
antenodais

r+m: radial+mediana

sc: subcostal

espazo medianoarc: árculo

c: costal

nó

Esquerda arriba. 
Cabeza de zigóptero 
(Platycnemis pennipes)

Esquerda abaixo. 
Cabeza de anisóptero 
(Aeshna cyanea)

Arriba. Topografía 
das alas dos odonatos 
(Anax imperator)
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Alimentación das libeliñas adultas

As libeliñas presentan unha serie importante de modificacións morfoló-
xicas relacionas cos seus modos depredadores  Así, o primeiro segmento do 
tórax, denominado protórax, presenta un estreito pescozo que lle permite á 
cabeza unha gran mobilidade, imprescindible para buscar e apreixar o ali-
mento  Esta parte do tórax tamén presenta o primeiro par de patas  O seg-
mento medio, ou sintórax, porta os outros dous pares de patas que aparecen 
dirixidos cara a adiante  Esta orientación impídelle ao animal empregar as 
patas para camiñar normalmente, e só lle permite gabear dificultosamente, 
pero facilita a captura das presas en voo  A parte interna das patas presen-
ta grandes espiñas que constitúen auténticos garfos para aferrar as presas 
que consumen totalmente, agás se a presa é grande, caso no que xeralmen-
te son desprezadas as alas  As grandes mandíbulas, que dan nome á orde, 
son afiadas e dentadas, e esvaran como tesoiras unha enriba doutra  Os ani-
sópteros consumen as presas en pleno voo e os zigópteros adoitan pousar  
Consumen aproximadamente cada día o equivalente ao 20 % do seu propio 
peso, ademais de alimentárense ao longo de todo o día  En Galicia teñen o 
máximo de actividade depredatoria no mediodía aínda que algunhas especies 
de gran tamaño tamén son especialmente activas durante o solpor e poden 
achegarse ás luces artificiais a alimentarse do gran número de insectos que 
alí se reúnen  As libeliñas son depredadores oportunistas que teñen éxito en 
menos da metade das ocasións nas que intentan apreixar outro insecto e que 
aproveitan calquera proliferación dunha presa, especialmente mosquitos  A 
maioría das presas das libeliñas pesan menos de 1 mg, aínda que algunhas 
especies capturan especies grandes que poden sobrepasar o 60 % do seu pro-
pio peso 

Comportamento territorial

Os machos de moitas especies manteñen e defenden un territorio  Este 
territorio abrangue como mínimo unha zona con boas condicións para a posta 
de ovos por parte das femias  Os machos que poden conservar os territorios 
teñen a compensación de aparearse con máis femias  Estas penetran no te-
rritorio do macho, principalmente en función de que sexa do seu interese o 
lugar da ovoposición 

Nas especies non territoriais a selección entre machos é menos importante 
e os máis exitosos son os que están atentos a apreixar as femias e son quen de 
atopalas e, logo da cópula, protexelas doutros machos ata o momento da pos-
ta  En moitos casos os machos non territoriais buscan as femias lonxe da auga 
e logo achéganse con elas aos puntos de ovoposición  Outras adoptan distin-
tas estratexias ao longo do día e, se ben pola mañá apreixan femias nas proxi-
midades da auga e acompáñanas ata ela, pola tarde concéntranse na mesma 
auga e tentan acadar as femias que se achegan para a posta  Os machos de 
moitas especies de comportamento territorial, a diferenza das non territo-
riais, teñen coloracións moi vistosas e intensas, o que lles axuda a facerse pa-
tentes como propietarios do territorio tanto a outros machos como ás femias  
En densidades altas moitos machos non chegan a dominar ningún territorio 
co que perden a oportunidade de reproducírense mentres que en densidades 

Arriba 
Donceliña de 
Graells (Ischnura 
graellsii) (esquerda) e 
donceliña vermella 
(Pyrrhosoma 
nymphula) (dereita)

Abaixo 
Topografía do tórax 
dos odonatos. Femia 
de gaiteiro vermello 
(Calopteryx 
haemorrhoidalis 
asturica)
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Emperador 
grande femia 
(Anax imperator) 
ovopositando

baixas moitos territorios potenciais fican baleiros  A presión sobre as femias é 
menor neste caso e poden facer as postas sen a molestia permanente dos ma-
chos  Por outra banda, cando as densidades son altas, os territorios tenden a 
facerse máis pequenos  Nalgunhas especies, cando o macho non pode soster 
ningún territorio, tenta obter as femias doutros xeitos como agardando preto 
das áreas de alimentación ou actuando como un satélite dentro do territorio 
doutro macho onde intenta pasar desapercibido agardando unha oportunida-
de, cando o macho dono do territorio está ocupado nunha cópula ou nunha 
liorta, para acceder a algunha femia que penetre nese territorio  Tamén poden 
actuar como divagantes voando polos territorios doutros machos e estando 
ao quite dalgunha femia que non sexa requirida nese momento por un macho 
dominante ocupado  Nas loitas cada macho tenta voar por baixo dos demais 
a gran velocidade para golpear dende abaixo os opoñentes, que no peor dos 
casos poden ver afectada unha das alas ou mesmo caer co golpe na auga, 
onde poden ser vítima de depredadores como ras ou peixes  Nalgúns casos 
o macho que penetra nun territorio ocupado, logo dunha curta persecución 
abandónao  Aínda que en moitas ocasións o tamaño dos machos é crucial no 
resultado dos combates, este non é o único factor que intervén no resultado 
das loitas  Así, nalgunhas especies como os gaiteiros de alas coloreadas (Ca-
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Anisópteros en 
voo: emperador 
grande femia (Anax 
imperator) (arriba) 
e lilbélula azul 
macho (Orthetrum 
coerulescens)
(abaixo)

lopteryx) e a doncela vermella (Pyrrhosoma nymphula), os machos pequenos 
son quen de expulsar do seu territorio a rivais de maior tamaño aproveitando, 
posiblemente, unha maior experiencia nas contendas aéreas  Nos anisópte-
ros, un factor de suma importancia é a manobrabilidade que acadan nos seus 
voos  Esta capacidade depende da relación do tamaño do músculo do voo co 
corpo  Isto supón que animais máis pequenos pero cunha maior proporción 
de músculo dominen certos territorios fronte a outros machos máis grandes 
que teñen que asumir un papel de machos satélites  Outro elemento clave no 
éxito dunha loita é a enerxía coa que conta cada animal no momento da con-
frontación  Os enfrontamentos duran nalgúns casos ata que un dos conten-
dentes fica totalmente exhausto  Con todo, o máis frecuente é que os machos, 
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logo de avaliar o estado do rival, opten por manterse ou retirarse segundo 
sexa a situación, evitando chegar ata o final co risco que isto supón de ser 
vítima tamén de posibles depredadores 

A RePRODUCIÓn

Para reproducírense as libeliñas adultas precisan de atopar, recoñecer e 
copular cun membro da súa especie de sexo oposto  As femias, pola súa parte, 
fan a selección do compañeiro en función de criterios de comportamento ou 
morfolóxicos  Escoller un bo macho suporá un beneficio para a proxenie da fe-
mia  As femias logo, con ou sen axuda do macho, teñen que poñer os ovos nun 
lugar axeitado para o posterior desenvolvemento larval  En diferente medida 
cada libeliña debe competir cos membros da súa especie e tamén contra os 
do seu mesmo sexo para aumentar o seu éxito reprodutor  Os machos com-
piten polo acceso a un territorio, polo acceso ás femias e pola paternidade 
dos ovos 

estruturas reprodutoras

A peculiar e complexa cópula das libeliñas precisa para a súa comprensión 
do coñecemento das distintas estruturas corporais que interveñen nela e a 
súa posición no abdome de cada sexo  No caso dos machos están presentes 
no extremo do abdome, no décimo segmento, uns apéndices que lles ser-
ven para suxeitar as femias, mentres dura a cópula  Os xenitais externos dos 
machos localízanse no noveno segmento abdominal, a onde desembocan os 
condutos testiculares; pero, e aquí está a maior das singularidades, os ma-
chos das libeliñas contan con outros xenitais externos, denominados xenitais 
secundarios, no segundo e terceiro segmento abdominal  No caso concreto 
dos zigópteros no terceiro segmento é onde se sitúa este pequeno depósito 
de espermatozoides que os machos cargan, poñéndoo en contacto cos xeni-
tais do noveno segmento, curvando o abdome  Moi próximo a el, no segundo 
segmento, localízase o pene móbil que presenta unha estrutura complexa  Os 
xenitais secundarios dos anisópteros son algo diferentes; o terceiro segmen-
to conta co almacén de espermatozoides e tamén cun pene articulado; e no 
segundo segmento cunha panca ou lígula que tamén intervén na cópula  Os 
xenitais externos das femias comprenden o ovopositor e a apertura xenital do 
oitavo segmento  O ovopositor está formado por dous pares de estruturas, 
un sobre o oitavo segmento e outro par sobre o noveno  Ten un gran desen-
volvemento nos zigópteros, nos Aeshnidae e no xénero Cordulegaster, pero 
está reducido no resto das libeliñas  Interiormente, os órganos reprodutores 
da femia esténdense a gran parte do abdome  Os ovos son fecundados ao 
pasar á vaxina, onde se atopan os espermatozoides que se manteñen vivos 
durante longo tempo, incluso, nalgúns casos, durante toda a vida da femia  
Os espermatozoides son case tres veces máis grandes nos zigópteros ca nos 
anisópteros e posiblemente isto teña relación coa competencia espermática  
Nalgúns anisópteros os espermatozoides son transferidos en espermatecas 
que proporcionan reservas enerxéticas aos espermatozoides e dificultan a 
mestura de espermatozoides de machos diferentes 
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A cópula

Cando un macho detecta unha femia, intenta agarrala coas patas polo tó-
rax; se esta non está receptiva tentará fuxir afastándose e baixando o abdo-
me, imitando os movementos de posta dos ovos, o que provoca que o macho 
a solte  Cando a femia é apreixada o macho procede entón a cargar os apare-
llos sexuais secundarios próximos ao tórax co esperma que se produce preto 
do extremo do abdome  Esta carga ten lugar sen soltar a femia e lévalle entre 
10 e 15 segundos  Logo de cargadas estas estruturas sexuais secundarias, o 
macho motiva mediante movementos pendulares que a femia encurve o seu 
abdome para facer coincidir os órganos sexuais femininos do extremo do ab-
dome con estas estruturas da base do abdome do macho  Unha vez unidos 
os dous corpos forman un círculo  Para manter esta posición, a femia pode 
apreixarse ao abdome do macho 

As larvas

A maior parte da vida dunha libeliña ten lugar en forma de larva acuática e 
nela dáse a maior diversidade morfolóxica, como consecuencia da adaptación 
ás distintas condicións e medios acuáticos nos que se desenvolven  A vida das 

Esquerda. 
Cópula de libélulas 
azuis (Orthetrum 
coerulescens). O 
macho apreixa a 
femia pola cabeza 
cos seus hámulos 
situados no extremo 
do abdome

Dereita. 
Parella de donceliñas 
finas (Ceriagrion 
tenellum). Durante a 
cópula as parellas de 
zigópteros adoptan 
unha característica 
forma de corazón
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larvas é, polo xeral, menos coñecida cá vida dos adultos da mesma especie  
Á diferenza dos adultos as larvas precisan medrar, o que teñen limitado polo 
exoesqueleto  Esta pel endurecida impide que medren de xeito continuo polo 
que, chegado o momento, deben mudar de pel rachando a antiga, para que o 
animal saia coa nova pel aínda branda e que medre, aproveitando esta con-
dición, antes de que se endureza a nova  Ademais, o cambio do exoesqueleto 
permite que a larva se libere de algas, plantas, protozoos e pequenos animais, 
como quirómidos e simúlidos, adheridos á súa superficie e que poden chegar 
a dificultar o seu movemento e a súa respiración  No último estadio larval e 
dentro da cutícula larval ten lugar a metamorfose, que pode durar días ou 
semanas e coa que se converte en adulto  Cando a metamorfose rematou e as 
circunstancias o permiten, a larva sae da auga, racha esta última cutícula lar-
val e emerxe o adulto, que estende as alas xa totalmente maduras, para mar-
char voando, deixando baleira a última cutícula larval que recibe o nome de 
exuvia  Para rachar a pel prodúcese un bombeo dos fluídos á rexión torácica, 
co que esta termina por abrir por detrás da cabeza en forma de Y ao lado dos 
ollos  A larva entón sae a través da fenda  A nova pel non ten pigmentación, 
polo que aparece dunha cor abrancazada polo que é máis visible e frecuen-
temente resulta vítima dos depredadores  Mentres siga elástica prodúcese o 
medre, logo dunhas horas o novo exoesqueleto preséntase con cor e endure-
cido  Tamén os membros perdidos, como patas ou láminas caudais, aparecen 
no novo animal aínda que cun tamaño máis pequeno; en sucesivas mudas 
este membro recobra o tamaño do resto 

Larva de odonato



GUÍA DE odonatos DO ENIL XUNQUEIRA DE ALBA | 30a bioloxía dos odonatos

Metamorfose

O aumento da temperatura e os cambios na duración dos días na primavera 
activan o proceso da metamorfose  Nun determinado momento, o conxunto 
das larvas sae da diapausa na que entraran a principios do outono e en poucas 
semanas sofren a metamorfose  As especies que emerxen durante o verán non 
presentan este proceso de sincronización e o tamaño e grao de desenvolve-
mento das larvas é distinto segundo a idade e as condicións particulares de 
onde vivan  Por iso, os adultos van aparecendo a medida que as larvas van 
completando o seu desenvolvemento  Os ovos foron postos a finais do verán e 
acadan o verán seguinte nas primeiras formas larvais  Durante os días previos 
á metamorfose as larvas son incapaces de alimentárense, xa que sofren unha 
retracción interna do labio, os ollos agrándanse e deben respirar directamente 
do aire  Aparecen en zonas próximas á superficie e moitas veces están xusta-
mente por baixo da superficie da auga, amarradas á vexetación ou na beira 
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emerxencia dos adultos

Os animais, logo dunha longa vida acuática, abandonan a masa de auga 
onde se desenvolveron para logo dunha última muda dar lugar á forma alada 
adulta  Esta última muda é para estes insectos especialmente crucial e peri-
gosa, xa que durante o proceso son especialmente sensibles ás condicións 
meteorolóxicas adversas como o vento frío e a chuvia, e os animais fican a 
mercé de todo tipo de depredadores como aves, ras e tritóns, formigas ou 
arañas, lesmas e opilións 

Maduración e lonxevidade dos adultos

Nos primeiros días da vida de adulto, as libeliñas dedícanse a comer, gañar 
peso e madurar sexualmente  Tamén durante este período prerreprodutivo o 
adulto acada a coloración definitiva e, no seu caso, a aparición de pruiniscen-
cia  O aumento de peso ten relación nun primeiro momento coa ampliación 
dos músculos de voo e logo, no caso das femias, polo aumento das gónadas e 
ovos  As pequenas libeliñas poden gañar aproximadamente a metade do seu 
peso neste proceso, mentres que algunhas libeliñas de maior tamaño poden 
gañar máis do dobre do peso inicial  Aínda que os machos poden emerxer con 
espermatozoides completamente desenvolvidos, o comportamento sexual non 
aparece ata que o período de maduración anteriormente descrito non se com-
pletou  As femias, con todo, rematan a un tempo a súa maduración e a madu-
ración dos ovos  Esta maduración, nas especies que non pasan o inverno ou a 
tempada seca como adultos, pode variar entre unha e tres semanas segundo a 
dispoñibilidade de alimento 

Libellula 
quadrimaculata recén 
emerxida
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Como interpretar as fichas do libro

[1] Nomes en galego: os nomes en galego, inglés 
e castelán son os que recolle a Guía das libélulas 
de Galicia de Miguel Á. Fernández-Martínez (Baía 
Edicións, A Coruña, 2011).

[2] Nome científico.

[3] Nome en castelán. 

[4] Nome en inglés.

[5] Orde sistemática detallando a suborde e a fami-
lia ás cales pertence a especie.

[6] Lonxitude.

[7] Grao de ameaza en que se atopa a especie en 
Galicia, España e Europa en función dos seguintes 
criterios:

GALICIA: Catálogo galego de especies ameazadas
O Catálogo galego de especies ameazadas foi creado 
pola lei 9/2001, do 21 de agosto, de Conservación 
da natureza de Galicia e regulado mediante o de-
creto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o 
Catálogo galego de especies ameazadas, o cal esta-
blece os taxons ou poboacións de dúas categorías 
de ameaza:

pe: En perigo de extinción. Reservada para aque-
las cuxa supervivencia é pouco probable se os 

8

7



tatal os anexos II e V respectivamente. Deste xeito, 
as especies de odonatos observadas na xunqueira 
da Gándara de interese comunitario e que requi-
ren protección en función da directiva de hábitats 
tamén o son segundo o disposto nesta normativa 
estatal.

anexo ii: Especies animais e vexetais de intere-
se comunitario para cuxa conservación é nece-
sario designar zonas especiais de conservación.
anexo v: Especies animais e vexetais de intere-
se comunitario que requiren unha protección 
estrita.
nc: Non catalogada.

EUROPA: Directiva de hábitats 92/43/CEE
A directiva 1992/43/CEE, de 21 de maio de 1992, 
relativa á conservación dos hábitats naturais e da 
fauna e flora silvestres establece un réxime de 
protección e xestión dos anfibios de obrigado cum-
primento. Segundo ela, a catalogación nesta guía 
será:

anexo ii: Especies animais e vexetais de intere-
se comunitario para cuxa conservación é nece-
sario designar zonas especiais de conservación.
anexo iv: Especies animais e vexetais de intere-
se comunitario que requiren unha protección 
estrita.
nc: Non catalogada.

[8] Fenoloxía: representa os meses nos que a es-
pecie ten presenza normal na Xunqueira (en letra 
grosa) ou está ausente (en gris).

factores causantes da súa actual situación se-
guen actuando.
v: Vulnerables. Destinada a aquelas que corren 
perigo de pasaren á categoría anterior nun fu-
turo inmediato se os factores adversos que ac-
túan sobre elas non se corrixen.
nc: Non catalogada.

ESPAÑA: Lei 42/2007 do patrimonio natural e da 
biodiversidade
Aprobada en Madrid o 10 de decembro de 2007, 
traspón, entre outras, a directiva de hábitats á lexis-
lación española, incorporándoa no seu articulado 
e incluíndo as especies presentes en España dos 
anexos II e IV da mesma, que constitúen na lei es-

[ 35 ]



Suborde:
Zygoptera

Familia:
Calopterygidae

Lonxitude:
45–49 mm

Grao de ameaza:
Galicia: nc
España: nc
Europa: nc

Xan Feb Mar
Abr Mai Xuñ
Xull Ago Set
Out Nov Dec

Calopteryx virgo (Linneo, 1758)
c: caballito azul, 
caballito del diablo azul
i: Beatiful Demoiselle

Gaiteiro azul

ZIGÓPTEROS [ 36 – 37 ]
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IDenTIfICACIÓn
O macho ten o corpo dun azul cobalto metalizado coa coloración ventral, nos 
segmentos 8º e 9º do abdome, castaño avermellado e co 10º segmento e os 
apéndices anais interiores de cor castaña moi clara  As alas do macho están 
tinguidas de castaño escuro con reflexos azuis salvo dende a parte basal ata o 
centro que son hialinas  As femias son de coloración xeral verde metálico coas 
alas afumadas de cor acastañada e o pseudopterostigma branco afastado do 
ápice da ala 

Caracteres de identificación  Nas alas dos machos a zona coloreada de azul 
comeza moito antes do nodo no bordo anterior da ala a diferenza do Calop-
teryx xanthostoma que comeza a nivel do nodo  As alas da femia con veas sen 
reflexos metálicos e co pseudopterostigma máis afastado do ápice da ala que 
no Calopteryx xanthostoma; a distancia entre o pseudopterostima e o nodo é 
unhas tres veces a distancia entre o pseudopterostigma e o ápice 

especies semellantes  Os machos poden confundirse especialmente cos de 
Calopteryx xanthostoma  As femias, coas outras dúas do xénero (Calopteryx 
xanthostoma e Calopteryx haemorrhoidalis) 

HáBITAT
Cursos de augas permanentes con certa velocidade e ben osixenadas 

Gaiteiro azul. 
Calopteryx virgo

ZIGÓPTEROS
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COSTUMeS
As anchas alas outórganlle a capacidade dun voo potente e á vez boiante ao 
xeito dunha gran bolboreta  Os adultos non se afastan normalmente demasia-
do dos medios onde nacen  Tras un período de dúas semanas de maduración 
os machos tentan manter un territorio que abrangue ademais dalgúns pousa-
doiros para a caza un lugar axeitado para a posta dos ovos  Os adultos poden 
vivir ata unhas seis semanas  Resulta máis doado observala en treitos fluviais 
cunha gran cobertura do bosque de ribeira que outras especies de gaiteiro  
A maior parte da poboación aparece entre primeiros de abril e primeiros de 
outubro 

DISTRIBUCIÓn XeOGRáfICA
A subespecie presente na península ibérica (Calopteryx virgo meridionalis 
Selys, 1873) está presente tamén no sur e suroeste de Francia e no centro da 
península itálica  En Galicia só está limitada pola presenza de cursos de auga 
en boas condicións ambientais 

SITUACIÓn nO enIl
Especie pouco común  Asociada aos cursos de auga que penetran na xun-
queira aínda que pode ser vista alimentándose nos camiños e claros próxi-
mos a eles 

Gaiteiro azul. 
Calopteryx virgo

ZIGÓPTEROS



ZIGÓPTEROS

Gaiteiro vermello

Calopteryx haemorrhoidalis asturica 
(Ocharan, 1983)

c: caballito rojo
i: Copper Demoiselle

Suborde:
Zygoptera

Familia:
Calopterygidae

Lonxitude:
38–48 mm

Grao de ameaza:
Galicia: nc
España: nc
Europa: nc

Xan Feb Mar
Abr Mai Xuñ
Xull Ago Set
Out Nov Dec
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IDenTIfICACIÓn
Machos de cor xeral do corpo dende cobriza ata violácea metalizada  Alas 
dos machos tinguidas de castaño sen reflexos azuis  As anteriores presentan 
dúas grandes áreas hialinas, no terzo basal e no terzo apical que se unen, na 
maior parte dos casos, polo bordo posterior da ala  As alas posteriores coas 
partes basal e apical hialinas e o bordo posterior parcialmente hialino  Os tres 
últimos segmentos do abdome e os apéndices laminares de cor carmín  As 
femias son de cor xeral verde cobreada con reflexos avermellados coas alas 
afumadas e as posteriores presentan o cuarto apical tinguido de cor castaña 

Caracteres de identificación  A coloración dos machos é significativa e sufi-
ciente para a identificación  Para a confirmación das femias cómpre observar 
o último segmento abdominal que nesta especie ten o bordo, visto lateral-
mente, romo mentres que nas outras do xénero presenta unha pequena es-
piña media 

especies semellantes  Os machos resultan inconfundibles 

HáBITAT
Regos e regatos permanentes, de augas limpas e osixenadas, soleados e de 
escasa pendente, as máis das veces estreitos e con vexetación acuática ben 
desenvolvida 

Gaiteiro vermello 
femia. Calopteryx 
haemorrhoidalis 
asturica

zigópteros
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COSTUMeS
Os machos ocupan estreitos territorios no seu hábitat aínda que nestes mes-
mos medios pódense observar nutridos grupos de adultos acomodándose 
para pasar a noite na tardiña  Período de voo dende xuño ata o principio de 
setembro 

DISTRIBUCIÓn XeOGRáfICA
A subespecie Calopteryx haemorrhoidalis asturica (Ocharan, 1983) distribúese 
por Galicia, está ausente no interior do país, e por unha estreita faixa litoral 
do Cantábrico peninsular  Por outra parte Calopteryx haemorrhoidalis haemo-
rrhoidalis (Van der Linden, 1825) caracterizada polas alas dos machos hialinas 
só no terzo basal e, nalgúns individuos, o ápice das alas anteriores máis claro, 
estaría presente en zonas de clima claramente mediterráneo  Esta subespecie 
tería unha distribución moito máis ampla, polo sur e o litoral mediterráneo da 
península ibérica, norte de África e sur da península itálica e limitaría a súa 
distribución, coa da nosa subespecie, no veciño país luso 

SITUACIÓn nO enIl
Especie pouco común  Atópase especialmente nas proximidades dos cursos 
que penetran na xunqueira 

Gaiteiro vermello 
macho. Calopteryx 
haemorrhoidalis 
asturica

zigópteros



Gaiteiriño verde 
ou forestal

Lestes viridis (Vander Linden, 1825)
sin: Lestes (Chalcolestes) viridis
c: caballito arbóreo
i: Western Willow Spreadwing, Willow 
Emerald Damselfly

ZIGÓPTEROS

Suborde:
Zygoptera

Familia:
Lestidae

Lonxitude:
36–47 mm

Grao de ameaza:
Galicia: nc
España: nc
Europa: nc

Xan Feb Mar
Abr Mai Xuñ
Xull Ago Set
Out Nov Dec
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IDenTIfICACIÓn
Gaiteiriño de cor verde e de talle grande e moi variable con machos de 36 a 
47 mm e femias de 38 a 44 mm; de intensa coloración verde metálica, con au-
sencia total de azuis e sen pruína azul  No macho o extremo do abdome verde 
escuro contrasta cos apéndices sexuais pálidos  A parte postero-inferior da 
cabeza é de cor verde metalizada  O pterostigma ten cor amarelenta, máis 
escura nos bordos e limitado por veas negras  Os machos presentan o bordo 
interno dos apéndices anais superiores non denticulados entre os dous gran-
des dentes, e os apéndices anais inferiores curtos, negros e truncados apical-
mente  O ovopositor da femia, a diferenza doutros Lestes, é escuro co bordo 
inferior pálido  Este bordo presenta de 10 a 14 grandes dentes que noutras 
especies son moito máis numerosos e pequenos 

Caracteres de identificación  O máis grande e longo do xénero, con pruína e 
co pterostigma grande, caracterízase sen confusión por presentar unha marca 
prominente no deseño do tórax en forma de espora de xinete no límite infe-
rior de área metálica verde 

especies semellantes  As diferenzas co resto das especies do xénero Lestes 
son importantes o que xunto ao característico dos seus costumes levou a va-
rios autores a outorgarlle un xénero propio: Chalcolestes 

Gaiteiriño verde 
macho. Lestes viridis

zigópteros



GUÍA DE ODONATOS DO ENIL XUNQUEIRA DE ALBA | 47

HáBITAT
Desenvolvemento larval en augas estancadas e correntes  Parece ser a única 
especie do xénero que ten desenvolvemento larval en augas correntes  Pre-
cisa de árbores nas ribeiras xa que as femias introducen os ovos nas pólas 
situadas por riba da auga  Típica especie de xardíns e parques con estanques 
sempre que conten con árbores próximas á auga 

COSTUMeS
A miúdo obsérvanse animais lonxe da auga  En caso de alarma busca a protección 
no alto de árbores e arbustos  As femias insiren os ovos en poliñas de árbores que 
sobresaen da auga ou que se atopan sobre a superficie; é a única especie de 
odonato europeo que pon os ovos sobre madeira viva  Os signos da ovoposición 
poden ser detectados polas características cicatrices que deixan na codia das 
árbores  Ten dúas xeracións anuais xa que as larvas completan o seu medre en 
menos de tres meses  Ten un dos períodos de voo máis amplo das nosas libeliñas, 
dende principios de maio ata novembro; é especialmente abundante en agosto e 
setembro  Tamén se teñen observado eclosións masivas a principios de outubro 

DISTRIBUCIÓn XeOGRáfICA
Especie circunmediterránea, chega ata Europa central e Asia menor  Ausente 
ata hai pouco nas illas británicas que colonizou moi recentemente  É un dos 
odonatos máis comúns de Galicia 

SITUACIÓn nO enIl
Especie moi común  Sempre próxima ao bosque de ribeira 

Gaiteiriño verde 
femia. Lestes viridis

zigópteros



ZIGÓPTEROS

Donceliña ibérica 
ou de Graells

Ischnura graellsii (Rambur, 1842)
c: doncella ibérica
i: Iberian Bluetail

Suborde:
Zygoptera

Familia:
Coenagrionidae

Lonxitude:
22–35 mm

Grao de ameaza:
Galicia: nc
España: nc
Europa: nc

Xan Feb Mar
Abr Mai Xuñ
Xull Ago Set
Out Nov Dec
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IDenTIfICACIÓn
Donceliña co abdome dorsalmente negro, co 8º segmento azul celeste  Nas 
femias este segmento pode aparecer de cor castaña, laranxa, negra, verdosa, 
violeta ou azul  Alas hialinas con pterostigma curto, case cadrado, e iguais en 
ambas as dúas alas  Corpo sen reflexos metálicos e na cabeza dúas manchas 
postoculares claras  Os dous sexos cambian de cor ao longo da súa madureza  
Ademais as femias son polimórficas e poden presentarse en tres formas de cor: 
as androcromas, cunha coloración semellante á dos machos, a aurantiaca e a 
infuscans  Os machos que acaban de emerxer teñen o tórax de cor rosácea, que 
aos 2-3 días cambia a amarelo, aos 5-6 días a verde amarelento e finalmente aos 
10-12 no azul definitivo  As femias infuscans teñen o tórax cinsento rosáceo ao 
emerxer que se tingue de violáceo tras o primeiro día, verde oliváceo aos 7-10 
días e acastañado aos 15-17 días  As femias aurantiaca teñen o tórax laranxa 
claro ao emerxer, laranxa ocre aos 3-6 días e finalmente acastañado aos 11 días 
diferenciándose das femias infuscans por presentar unha única liña negra na 
zona dorsal do tórax  As femias androcromas que acaban de emerxer son cin-
sento rosáceo, tinguen logo de violáceo e aos 4-7 días o tórax cambia a amare-
lo, verde amarelento aos 8-12 días para acadar aos 13 días a cor azul definitiva 

Caracteres de identificación  Apéndices anais superiores dos machos con 
dúas pólas das que as internas son máis longas que as externas, aguzadas e 
diverxentes apicalmente  Os apéndices anais inferiores dos machos con dúas 
puntas, a externa sobresaínte e a interna visible e metida cara a dentro  Bordo 
posterior do pronoto das femias formando un lóbulo central arredondado que 
sobresae pouco e dirixido oblicuamente cara atrás  O 10º segmento abdomi-
nal ten o tubérculo, ou protuberancia dorsal, ben marcado 

especies semellantes  Ischnura pumilio presenta o pterostigma das alas ante-
riores de maior tamaño que o das posteriores; o bordo posterior do pronoto 
das femias arredondado, sen ningún lóbulo central ou crista; nos machos o 9º 

Donceliña de Graells 
macho. Ischnura 
graellsii

zigópteros
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segmento abdominal e parte do 8º son azuis  O 9º segmento abdominal de 
Ischnura graellsii é negro  Para distinguir Ischnura elegans de Ischnura graellsii 
é preciso a observación dos apéndices sexuais e tendo en conta a hibridación 
destas especies en poboacións costeiras 

HáBITAT
Desenvolvemento larval sobre todo en augas estancadas permanentes de tama-
ño medio ou grande, tanto profundas como superficiais con vexetación acuática 
marxinal desenvolvida e soleadas  Tamén en augas correntes e mesmo salobres 

COSTUMeS
É unha especie non territorial na que a reprodución obedece á seguinte secuen-
cia: captura e inmobilización da femia por parte do macho que chega a morder-
lle na base das alas; acoplamento e formación do tándem; invitación á cópula por 
parte do macho; toque xenital precopulativo; transferencia de esperma; estado I 
de cópula, onde se extrae o seme doutros machos; estado II de cópula, onde o 
abdome se prega e ten lugar a inseminación; tándem postcopulatorio; e ovo-
posición en solitario da femia  A cópula, que ten lugar, principalmente, entre as 
14 00 e as 15 50 (hora solar) ten unha duración longa dunhas 2 horas; a ovoposi-
ción ten lugar pola tarde  Ten un período de voo que vai dende marzo ata media-
dos de outubro no que se suceden dúas xeracións, a segunda de menor tamaño 
corporal  Como tipicamente galega, pode manterse activa nos días de poalla 

DISTRIBUCIÓn XeOGRáfICA
Distribúese pola península ibérica e norte de África  En Galicia é unha especie 
común especialmente preto do litoral 

SITUACIÓn nO enIl
Especie común  Limitada ás proximidades das canles de auga doce e lenta do 
interior do espazo 

Donceliña de Graells 
femia aurantiaca. 
Ischnura graellsii

zigópteros



ZIGÓPTEROS

Donceliña de Mercurio

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
c: doncella molinera
i: Southern Damselfly

Suborde:
Zygoptera

Familia:
Coenagrionidae

Lonxitude:
27–34 mm

Grao de ameaza:
Galicia: nc
España: anexo ii
Europa: anexo ii

Xan Feb Mar
Abr Mai Xuñ
Xull Ago Set
Out Nov Dec
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IDenTIfICACIÓn
Pterostigma pequeno, máis pequeno que a celiña subxacente con forma de 
rombo de cor negra e coas marxes máis claras  Manchas postoculares grandes 
e entre elas o bordo occipital cunha banda clara  Os machos son azuis con 
deseños en negro do seguinte xeito: no 2º segmento un debuxo semellante 
ao símbolo de Mercurio; na metade inferior dos segmentos 3º, 4º, 5º, 6º e 9º 
e na totalidade dos 7º e 10º  O segmento 8º é azul  As femias son de aspecto 
máis discreto con todo o abdome negro bronceado na maior parte aínda que 
tamén se poden atopar femias de coloración semellante aos machos 

Caracteres de identificación  O deseño e extensión das manchas e debuxos 
negros do abdome non son suficientes para confirmar unha identificación 
debido á alta variabilidade que presenta polo que é imprescindible a obser-
vación detallada dos apéndices anais dos machos e o rebordo posterior do 
pronoto das femias  Parte postero-inferior da cabeza clara na súa maior parte  
Apéndices anais superiores dos machos máis longos que anchos, cun forte 
dente basal interno  Os apéndices inferiores de igual longo que os superiores  
Marxe posterior do pronoto das femias cunha protuberancia central grande, 
lixeiramente rectangular 

especies semellantes  O resto das especies do xénero Coenagrion, así como 
Enallagma cyathigerum e Erythroma lindenii.

Donceliña de 
Mercurio femia. 
Coenagrion 
mercuriale

zigópteros
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HáBITAT
Desenvolvemento larval sobre todo en augas correntes de pequenas dimen-
sións, soleadas e con vexetación emerxente ben desenvolvida  Tamén, en masas 
de augas estancadas de certo tamaño, con vexetación ben desenvolvida  Os re-
gos entre prados e as levadas dos muíños son medios especialmente axeitados 
para esta especie  Estes medios foron comúns ata hai poucos anos no noso país 
pero a mingua da agricultura tradicional levou ao seu enrarecemento, como xa 
ten acontecido noutros países onde a especie practicamente desapareceu  Por 
iso é unha das especies contempladas nas directivas europeas de conservación 

COSTUMeS
A posta dos ovos ten lugar coa parella en tándem o que dificulta o rapto das 
femias por parte doutros machos  Os ovos son inseridos, principalmente, na 
cara inferior de follas boiantes  Período de voo de abril a finais de setembro 

DISTRIBUCIÓn XeOGRáfICA
Restrinxida ao suroeste de Europa, practicamente ás penínsulas ibérica e itá-
lica, e norte de África  En Galicia aínda é unha especie común 

SITUACIÓn nO enIl
Especie común  Limitada ás proximidades das canles de auga doce e lenta do 
interior do espazo 

Donceliña de 
Mercurio macho. 
Coenagrion 
mercuriale

zigópteros



ZIGÓPTEROS

Donceliña vermella

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
c: doncella roja
i: Large Red Damsel, Large Red 
Damselfly

Suborde:
Zygoptera

Familia:
Coenagrionidae

Lonxitude:
31–37 mm

Grao de ameaza:
Galicia: nc
España: nc
Europa: nc

Xan Feb Mar
Abr Mai Xuñ
Xull Ago Set
Out Nov Dec
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IDenTIfICACIÓn
Doncela coa coloración xeral vermella e negra e patas negras  De ser ave, sería 
merla; é unha sorte que esta, que é posiblemente a libeliña máis frecuente de 
Galicia, sexa tan fermosa  Cabeza negra moi peluda, con ollos vermellos, cor 
que desaparece nos animais mortos, e sen manchas postoculares  Alas con 
pterostigma de cor vermella escura  O pronoto das femias co rebordo pos-
terior aplanado e non sobresaínte dorsalmente  O tórax é negro con franxas 
antehumerais vermellas nos machos e amarelas ou vermello amarelentas nas 
femias  O abdome combina o negro e un vermello intenso  Os apéndices anais 
inferiores dos machos son tan longos como os superiores, ou mesmo un pouco 
maiores, e tan longos como o 10º segmento do abdome  As femias carecen de 
espiña vulvar  As femias presentan tres formas distintas: a forma típica, que 
presentan máis da metade delas, co abdome vermello cunha liña delgada me-
diana e os segmentos 7º, 8º e 9º negros, e o tórax negro e vermello amarelen-
to; a forma fulvipes, preséntana un terzo das femias, coa coloración negra no 
abdome máis reducida e limitada a unha fina liña entre os 2º e 4º segmento, e 
o tórax negro e vermello amarelento; e a forma melanotum, a menos frecuen-
te, coa cara dorsal do abdome practicamente negra e co tórax amarelo e negro 

Caracteres de identificación  Só comparte a coloración xeral vermella e ne-
gra con Ceriagrion da que se diferenza doadamente polas patas negras  Tamén 
polo pterostigma maior que a celiña subxacente e os apéndices anais dos ma-
chos tan longos como o 10º segmento 

Donceliña vermella 
macho. Pyrrhosoma 
nymphula

zigópteros
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especies semellantes  Ceriagrion tenellum.

HáBITAT
Desenvólvese en todo tipo de correntes de augas limpas, practicamente in-
diferente ao ancho do leito e só permitindo certo grao de sombra  Tamén se 
pode atopar en augas encoradas, especialmente a unha certa altitude, solea-
das, non moi fondas e con vexetación acuática moi desenvolvida  Pódese ato-
par en augas lixeiramente salobres 

COSTUMeS
Os machos, aínda que non manteñen territorios claros, son agresivos con ou-
tros conxéneres  É unha das especies máis precoces na emerxencia, e anun-
cian a chegada da primavera emerxendo frecuentemente na primeira semana 
de marzo  Prolonga o período de voo ata outubro  O macho permanece xunto 
a femia, en tándem, durante a posta mesmo cando as femias se introducen na 
auga para inserir os ovos en partes libres das plantas somerxidas 

DISTRIBUCIÓn XeOGRáfICA
Europa e Atlas norteafricano  Moi común e amplamente distribuída en Galicia 

SITUACIÓn nO enIl
Especie común nas proximidades dos distintos medios húmidos do espazo, 
non se afastan nunca deles 

Donceliña vermella 
femia. Pyrrhosoma 
nymphula

zigópteros



ZIGÓPTEROS

Donceliña fina

Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789)
c: doncella roja chica
i: Small Red Damsel, Small Red 
Damselfly

Suborde:
Zygoptera

Familia:
Coenagrionidae

Lonxitude:
27–36 mm

Grao de ameaza:
Galicia: nc
España: nc
Europa: nc

Xan Feb Mar
Abr Mai Xuñ
Xull Ago Set
Out Nov Dec
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IDenTIfICACIÓn
Donceliña con patas de cor vermella e cor xeral que combina o vermello e un 
verde moi escuro que semella negro con reflexos metálicos  Carecen de man-
chas postoculares  Nas alas o pterostigma é máis curto que a celiña subxacen-
te, de cor castaña avermellada nos machos e ocre nas femias 
Os apéndices anais do macho son moi curtos e as femias carecen de espiña 
vulvar e presentan o 10º segmento abdominal curto e fendido  Nas femias 
pódense distinguir catro formas de coloración: a typica, a máis frecuente, co 
abdome vermello cunha mancha negra no 1º segmento, un terzo do 3º negro, 
do 4º ao 7º totalmente negros, tres cuartos do 8º e unha mancha no 9º; a mela-
nogastrum, con toda a cara dorsal do abdome negra; a intermedium, co abdome 
vermello con aneis negros do 3º ao 6º segmento e co 7º cunha mancha negra; 
e a erythrogastrum, co abdome, ao igual que os machos, totalmente vermello 

Caracteres de identificación  Comparte a coloración xeral vermella e negra 
con Pyrrhosoma nymphula da que se diferenza doadamente polas patas verme-
llas  Tamén polo pterostigma de menor tamaño que a celiña subxacente e os 
apéndices anais do macho moito máis curtos que o 10º segmento do abdome 

especies semellantes  Pyrrhosoma nymphula.

Donceliña fina. 
Ceriagrion tenellum

zigópteros
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HáBITAT
Desenvolvemento larval principalmente en augas encoradas aínda que ta-
mén en augas de pouca corrente  Nas masas de certo tamaño con abundante 
vexetación acuática e soleadas acada densidades asombrosas como é o caso 
dalgunhas zonas húmidas litorais 

COSTUMeS
Aínda que os machos interactúan agresivamente con outros machos da súa 
especie non teñen territorios claros  A posta ten lugar, as máis das veces, coa 
parella en tándem  O período de voo comprende dende maio ata setembro 

DISTRIBUCIÓn XeOGRáfICA
Distribuída dende a Europa mediterránea e o norte de África, ata a Europa 
central  En Galicia é unha especie común e amplamente espallada 

SITUACIÓn nO enIl
Especie moi común e doada de observar  Sempre preto da auga é difícil obser-
vala lonxe dos medios húmidos  Nos bordos da xunqueira acada densidades 
asombrosas 

Donceliña fina. 
Ceriagrion tenellum

zigópteros



anisópteros

Libeliña de outono

Aeshna mixta (Latreille, 1805)
c: alguacil migrador
i: Migrant Hawker

Suborde:
Anisoptera

Familia:
Aeschnidae

Lonxitude:
56–64 mm

Grao de ameaza:
Galicia: nc
España: nc
Europa: nc

Xan Feb Mar
Abr Mai Xuñ
Xull Ago Set
Out Nov Dec

[ 64 – 65 ]
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IDenTIfICACIÓn
Quitaollos de alas hialinas pero nos animais de máis idade acadan un ton 
acastañado; caracterízanse por presentar tres celiñas no triángulo anal e un 
pterostigma de menos de 3,5 mm de lonxitude  Os costados do tórax son de 
cor castaña clara con dúas anchas bandas dunha cor amarela verdosa e coas 
suturas subliñadas dunha cor castaña moi escura  As franxas antehumerais, 
moi patentes especialmente nos machos doutros conxéneres, están reduci-
das a un breve risco nos dous sexos  O abdome dos machos é escuro con 
manchas azuis e o das femias de cor castaña arrubiada con manchas amarelas 

Caracteres de identificación  Característica é a marca en forma de T ou cravo 
amarelo, no segundo segmento especialmente aparente nos machos maduros 

especies semellantes  Especialmente próxima a Aeshna affinis da que se dis-
tingue polas bandas amarelentas que presentan nos costados do tórax acas-
tañado  Os machos carecen do dente basal nos apéndices anais superiores 
propios desta mesma especie que se observan mellor nunha vista lateral  O 
ovopositor das femias acada o centro do 10º segmento abdominal  Pode ser 
confundido a distancia con Brachytron pratense de tamaño semellante 

HáBITAT
Desenvólvese en augas encoradas ou de corrente lenta de certo tamaño e con 
vexetación acuática ben desenvolvida  Soporta certa salobridade nos medios 
costeiros onde é frecuente 

Libeliña de outono. 
Aeshna mixta

anisópteros
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COSTUMeS
Especie moi veloz e áxil, caza en moitas ocasións por riba das copas das ár-
bores, especialmente á tardiña e ao solpor  As femias poñen os ovos, as máis 
das veces, en plantas boiantes mortas  Ten un desenvolvemento larval rápido 
para un anisóptero completándoo nun ano 
Realiza migracións, moitas veces formando grupos numerosos que se fan es-
pecialmente patentes ao norte do noso país onde a súa presenza se relaciona 
co final do verán e o outono cando acada estas latitudes en importantes des-
prazamentos  Cando caza ou durante as súas migracións pode ser atopado 
en calquera lugar  O período de voo comprende dende xuño ata mediados de 
novembro, sendo unha das últimas especies de odonato que se poden obser-
var no ano 

DISTRIBUCIÓn XeOGRáfICA
Dende a rexión mediterránea ata Xapón  En Galicia é unha especie común 
especialmente patente no outono, ao final da tempada anual 

SITUACIÓn nO enIl
Especie rara  Faise evidente a súa presenza a finais do verán en moitas oca-
sións alimentándose por riba das copas das árbores 

Libeliña de outono. 
Aeshna mixta

anisópteros



anisópteros

Libeliña de cu azul

Aeshna cyanea (Müller, 1764)
sin: Libellula grandis (Donovan, 1796)
c: alguacil verdiazul
i: Blue Hawker, Southern Hawker

Suborde:
Anisoptera

Familia:
Aeschnidae

Lonxitude:
63–80 mm

Grao de ameaza:
Galicia: nc
España: nc
Europa: nc

Xan Feb Mar
Abr Mai Xuñ
Xull Ago Set
Out Nov Dec

[ 68 – 69 ]
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IDenTIfICACIÓn
Quitaollos de gran tamaño, de franxas antehumerais anchas de cor verde e 
moi patentes  O abdome é escuro e ten pares de puntos de cor verde mazá 
na parte dorsal do abdome  No caso dos machos maduros dende o 1º ata o 7º 
segmento son verdes, mentres que dende o 8º ata o 10º son azuis e os dous úl-
timos cos puntos unidos  O segundo segmento abdominal presenta un trián-
gulo de cor amarela  Os apéndices anais superiores dos machos son ensan-
chados no seu centro e co ápice aguzado revirado cara abaixo que conforma 
unha espiña terminal que nunha visión lateral ten aspecto de cabeza de ave 

Caracteres de identificación  As franxas antehumerais anchas e verdes en-
marcadas por outras negras e anchas son moi características  O pterostigma é 
pequeno, como máximo 3,5 mm, de cor negra nos machos e castaña arrubiada 
nas femias  O triángulo anal dos machos conta con 3 celiñas 

especies semellantes  Polo gran tamaño podería ser confundido con Aeshna jun-
cea da que se distingue por ter estoutra especie as franxas antehumerais ama-
relas estreitas ou case inexistentes e o pterostigma de como mínimo 3,9 mm 

HáBITAT
O desenvolvemento larval ten lugar en calquera tipo de auga parada dende 
mínimos empozamentos temporais, charcas artificiais, pequenas lagoas ou 
mesmo treitos fluviais de escasa corrente en meandros  Semella preferir augas 
encoradas pequenas e sombrizas como lagoas forestais onde, moitas veces, o 

Libeliña de cu azul, 
macho maduro. 
Aeshna cyanea

anisópteros
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fondo está dominado por unha capa de follas das árbores  Nestes medios, pou-
co apetecibles para outras especies de odonatos, pode acadar altas densidades 

COSTUMeS
Forte comportamento territorial no que un único macho pode facerse dono 
da totalidade da charca cando esta é de pequeno tamaño  As femias logo da 
cópula realizan longos voos erráticos na procura de novos medios  A posta as 
máis das veces ten lugar na lama das beiras dos encharcamentos  Caza habi-
tualmente a baixa altura nos lindeiros das sebes e corredoiras sombrizas onde 
prospecta de forma intensiva e serpeante a vexetación na procura de presas  
Síntese atraído polos mosquitos e tabáns que rodean os animais e mesmo aos 
humanos o que deu orixe á denominación popular do xénero  Aínda que o 
período de voo abrangue dende maio ata finais de novembro é unha especie 
característica do final do verán e son poucos os animais que se observan antes 
de xuño pero é unha das últimas especies en ser observada no outono 

DISTRIBUCIÓn XeOGRáfICA
Especie eurosiberiana, pero amplamente difundida na rexión mediterránea, 
distribúese por Europa ata o sur de Escandinavia, Asia menor ata o Cáucaso 
e norte de África  Aínda que de detección ocasional debido aos seus hábitos 
erráticos debe ser un dos quitaollos galegos máis comúns 

SITUACIÓn nO enIl
Pouco común  Voa nas proximidades do bosque de ribeira 

Libeliña de cu azul, 
macho inmaduro. 
Aeshna cyanea

anisópteros



Emperador grande

Anax imperator (Leach, 1815)
c: alguacil común
i: Blue Emperor, Emperor Dragonfly

Suborde:
Anisoptera

Familia:
Aeschnidae

Lonxitude:
64–79 mm

Grao de ameaza:
Galicia: nc
España: nc
Europa: nc

Xan Feb Mar
Abr Mai Xuñ
Xull Ago Set
Out Nov Dec

anisópteros [ 72 – 73 ]
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IDenTIfICACIÓn
Quitaollos de ollos azuis e verdes e tórax de cor verde mazá clara  As alas 
posteriores son arredondadas cunha membránula alar específica de dúas co-
res; coa base estreita branca e a parte externa cinsenta  As alas das femias 
preséntanse levemente afumadas  O abdome dos machos maduros é de cor 
azul brillante cunha liña media angulosa e negra mentres que o das femias é 
de cor variable, as máis das veces, verde agás o 2º e parte do 3º que teñen to-
nalidades azuis claras, e cunha liña media acastañada  Nas femias, coa idade, 
vai gañando extensión a cor azul 

Caracteres de identificación  Os apéndices anais superiores dos machos son 
arredondados no extremo  A lámina supraanal é longa, cadrada, sen dentes 
na súa cara externa e acada en tamaño un terzo dos apéndices superiores  As 
femias non teñen ningún tubérculo na parte posterior da cabeza 

Emperador grande 
femia. Anax 
imperator

anisópteros
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especies semellantes  Os machos poden ser confundidos con outros quitao-
llos de abdome e ollos azuis, como Aeshna affinis, pero son de menor tamaño 
e cun deseño de manchas en mosaico, ademais do tórax non completamente 
verde  As femias poden ofrecer unha maior dificultade para unha identifica-
ción a distancia 

HáBITAT
Todo tipo de augas encoradas, moi tolerante en canto ás condicións das au-
gas  Semella preferir as de certo tamaño e con abundante vexetación acuática 
nos bordos  Tamén está presente en augas de corrente lenta 

COSTUMeS
Máis fácil de observar que de capturar  Cando voan a modo os machos levan 
o abdome lixeiramente curvado cara abaixo  As femias poñen os ovos en soli-
tario sobre vexetación boiante  O período de voo comprende dende abril ata 
outubro 

DISTRIBUCIÓn XeOGRáfICA
Especie de orixe africana que se distribúe na actualidade, ademais de por toda 
África, por gran parte de Europa, agás o norte cara a onde se expandiu nas 
últimas décadas, e parte occidental de Asia  En Galicia é unha especie moi 
común e amplamente espallada 

SITUACIÓn nO enIl
Pouco común, pode ser vista alimentándose nos camiños do ENIL 

Emperador grande 
femia. Anax 
imperator

anisópteros



Libeliña teixa  
ou do luscofusco

Boyeria irene (Fonscolombe, 1838)
c: alguacil crepuscular
i: Western Spectre, Dusk Hawker

Suborde:
Anisoptera

Familia:
Aeschnidae

Lonxitude:
59–67 mm

Grao de ameaza:
Galicia: nc
España: nc
Europa: nc

Xan Feb Mar
Abr Mai Xuñ
Xull Ago Set
Out Nov Dec

anisópteros [ 76 – 77]





GUÍA DE ODONATOS DO ENIL XUNQUEIRA DE ALBA | 78

IDenTIfICACIÓn
Quitaollos de coloración e deseño como de camuflaxe militar  Os machos ma-
duros presentan as puntas das alas afumadas, nunha extensión variable, pero 
máis extensamente nas alas posteriores  As femias porén teñen unha pequena 
mancha basal afumada na base das alas  O pterostigma é de cor castaña clara ou 
amarela e moi longo ocupando de 4 a 7 das celiñas situadas baixo del  O triángu-
lo anal dos machos conta de 3 a 6 celiñas  Único da especie é que as alas, na súa 
base, teñen un espazo medio provisto de varias veas transversais típicas e tamén 
que a vea IR3 non está bifurcada no extremo  Tórax de cor castaña con franxas 
antehumerais verdosas e pardo claro nos dous sexos  Ollos verdes e patas casta-
ñas arrubiadas  Abdome cun deseño en castaño e verde, cor máis predominante 
nos machos maduros que nas femias  Os dous últimos segmentos do abdome 
dos machos son dun verde moito máis claro e rechamante especialmente nas 
condicións de penumbra nas que voan  As femias presentan os apéndices anais 
moi curtos, de menos de 2 mm, denominándose forma brachycerca, aínda que se 
describiu outra forma, a typica con apéndices moi longos, de entre 5,5 e 6 mm 

Caracteres de identificación  A coloración críptica diferenza claramente esta 
especie do resto dos quitaollos nos que contrastan as marcas e puntos azuis, 
verdes ou amarelos  Por outra parte a presenza das veas transversais (de 2 a 4) 
entre R + M e Cu son características desta especie 

especies semellantes  Ningunha 

HáBITAT
Treitos fluviais de regatos e ríos, de augas limpas, e con ribeiras cubertas de 
bosque de ribeira 

Libeliña do 
luscofusco. Boyeria 
irene

anisópteros
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COSTUMeS
Comportamento moi característico  Voo baixo, lento e zigzagueante que em-
pregan para patrullar as augas, arriba e abaixo, nos treitos máis sombrizos  Ao 
solpor poden ser observados en gran número voando en espazos abertos como 
no asfalto das estradas que cruzan os cursos onde habitan  Mesmo nas condi-
cións de penumbra fanse visibles polo extremo do abdome moito máis claro  
Voan ata o luscofusco, momento no que poden verse atraídas polas luces eléc-
tricas  Os machos voan lentamente nas partes cubertas polo bosque de ribeira 
buscando afanosamente cavidades sombrizas cubertas de mofos sobre o nivel 
da auga onde se depositan os ovos  Búscanas para asegurarse que os territo-
rios que defenden contan con elas e serán escollidas polas femias para realizar 
a posta  Para acceder a estes pequenos espazos, as femias chegan a enlamarse 
nas ribeiras a risco de danarse as alas  Pousan, as máis das veces, en soportes 
verticais e para descansar e pasar a noite prefiren colgarse en lugares sombri-
zos e cubertos como ocos en rochedos e valados e tamén cornixas ou tellados  
O período de voo comprende dende mediados de maio ata finais de novembro 

DISTRIBUCIÓn XeOGRáfICA
Endemismo do Mediterráneo occidental, presente na península ibérica, a maior 
parte de Francia, metade occidental de Italia, Córsega, Sardeña, Sicilia, áreas 
costeiras do norte de África  Especie moi espallada en Galicia por ser aínda 
común o seu hábitat, aínda que non adoita formar poboacións moi numerosas 

SITUACIÓn nO enIl
Pouco común, limitada ás beiras do río da Gándara  Pode ser vista alimentán-
dose coas últimas luces do día nas tardes de verán nas pistas asfaltadas que 
limitan o espazo 

Libeliña do 
luscofusco femia. 
Boyeria irene

anisópteros



tizón de Bolton

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)
c: alguacil fluvial
i: Common Goldenring, Golden–ringed 
Dragonfly

Suborde:
Anisoptera

Familia:
Cordulegasteridae

Lonxitude:
64–82 mm

Grao de ameaza:
Galicia: nc
España: nc
Europa: nc

Xan Feb Mar
Abr Mai Xuñ
Xull Ago Set
Out Nov Dec

anisópteros [ 80 – 81 ]
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IDenTIfICACIÓn
Quitaollos grande, de coloración xeral negra e amarela  Os ollos están en con-
tacto entre eles nun único punto  Alas hialinas cun pterostigma longo e estreito, 
máis longo nas alas anteriores que nas posteriores  As alas posteriores dos ma-
chos presentan ángulo anal e un triángulo anal de 3 ou máis celiñas  O tórax ten 
4 bandas amarelas nos costados das que a 3ª pode presentarse interrompida  Os 
apéndices anais superiores dos machos aparecen moi próximos na base pero 
logo diverxen e lateralmente obsérvase neles un dente inferior  As femias teñen 
un longo ovopositor de cor negra cunha mancha amarela na base  Especie cunha 
moi alta variabilidade na península ibérica, tanto a nivel individual como po-
boacional  A diferenciación das subespecies baseouse tradicionalmente na dis-
tribución das manchas e foi moi cuestionada  De todos os xeitos a maioría dos 
exemplares de Galicia adscribíronse á subespecie Cordulegaster boltonii boltonii 

Caracteres de identificación  Aínda que os animais galegos foron adscritos á 
subespecie Cordulegarter boltonii boltonii algúns exemplares amosan singula-
ridades respecto á descrición deste taxon  Así algunhas das Cordulegaster de 
Galicia carecen da barra negra sobre a fronte e presentan manchas amarelas 
adicionais o que, ao parecer, non xustifica a súa distinción da devandita sub-
especie  Estas mesmas características esténdense a individuos do norte de 
Portugal, cornixa cantábrica e extremo sur de Francia 

especies semellantes  Podería confundirse con Macromia splendens da que se 
diferenza por presentar esta o tórax dun fermoso verde metalizado con ban-
das amarelas  Tamén son característicos desta especie: o amarelo que presen-

Tizón de Bolton. 
Cordulegaster 
boltonii

anisópteros
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ta diante das alas anteriores na parte superior do tórax; un distintivo deseño 
facial; unha mancha amarela de gran tamaño no segmento 7º do abdome; e 
unhas patas especialmente longas 

HáBITAT
Desenvolvemento larval en augas correntes, dende regatos ata grandes ríos, 
independentemente da sombra ou vexetación acuática que presenten  Está au-
sente, iso si, en cursos de auga moi lenta  Pódense observar estas libeliñas lonxe 
da auga, como en claros de matogueira nos planaltos, camiños e pistas forestais 

COSTUMeS
Pousan a baixa altura sobre algunha póla deixando pendurar o abdome de xei-
to vertical  As femias poñen os ovos a salvo de depredadores e da corrente, de 
xeito solitario, na lama das beiras dos cursos onde habita, afundindo vertical 
e repetidamente o abdome no substrato  O período de voo comprende dende 
xuño ata finais de setembro 

DISTRIBUCIÓn XeOGRáfICA
O complexo de taxons que engloba Cordulegaster boltonii distribúese por Eu-
ropa, noroeste de África e parte de Asia Menor  En Galicia é unha especie moi 
frecuente e amplamente espallada 

SITUACIÓn nO enIl
Pouco comúns no extremo norte do espazo, aparecen próximos ao río da Gán-
dara, aínda que se fan moi evidentes polo tamaño e singularidade da especie 

Tizón de Bolton. 
Cordulegaster 
boltonii

anisópteros



Libélula celeste

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
c: caminero común
i: Keeled Skimmer

Suborde:
Anisoptera

Familia:
Cordulegasteridae

Lonxitude:
36–45 mm

Grao de ameaza:
Galicia: nc
España: nc
Europa: nc

Xan Feb Mar
Abr Mai Xuñ
Xull Ago Set
Out Nov Dec

anisópteros [ 84 – 85 ]
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IDenTIfICACIÓn
Azulino relativamente pequeno  As alas contan cun pterostigma grande, duns 
4 mm de longo, de cor amarela alaranxada e de 11 a 13 veas transversais an-
tenodais, cunha membránula alar branca  As alas dos machos son practica-
mente hialinas coa base, as máis das veces, cunha moi pequena zona de cor 
azafranada  O abdome dos machos maduros conta cunha pruína azul e carece 
de cor negra no seu extremo  O abdome das femias e dos machos novos é de 
cor castaña cunha carena dorsal media negra dos uritos 3º ao 9º  O macho 
maduro desenvolve pouca pruína sobre o tórax o que contrasta co abdome e 
fai que o animal semelle de dúas cores  As máis das veces pódense distinguir 
as dúas liñas antehumerais pálidas no tórax  A subespecie Orthetrum coeru-
lescens anceps, presente no norte de África e Oriente Próximo, carece destas 
características de contraste entre a pruína do tórax e o abdome, aparecendo 
de xeito uniformemente azul, así como contando con pequenas diferenzas na 
xenitalia  No sur da penísula ibérica están presentes fenotipos intermedios 
entre a subespecie africana e a tipo, europea 

Caracteres de identificación  Os machos desta especie son os únicos do xé-
nero, agás o Orthetrum cancellatum caracterizado polo pterostigma negro, 
que nunca teñen azul na cara  Definitivo para distinguir esta especie de Or-
thetrum brunneum, pero que precisa dunha observación de maior precisión e 
posiblemente unicamente en man ou nunha boa fotografía, é a fileira única 
de celiñas —tendo como máximo 5 celiñas duplicadas— que se desenvolven 
asociada á vea Rspl 

Libélula celeste 
macho. Orthetrum 
coerulescens

anisópteros
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especies semellantes  Os machos son semellantes aos do seu mesmo xénero, 
especialmente confundido con Orthetrum brunneum. As femias e os machos 
novos poden ser confundidos con Sympetrum 

HáBITAT
O desenvolvemento larval ten lugar tanto en augas encoradas como corren-
tes, tendo certa preferencia polas augas de corrente lenta, de leito estreito, 
soleadas e case cubertas de vexetación acuática ben desenvolvida  Tamén se 
coñece a súa presenza en augas salobres 

COSTUMeS
Pousa xeralmente na vexetación e rara vez o fai no chan ou sobre pedras 
Período de voo de abril a outubro; máis abundante de xuño a agosto 

DISTRIBUCIÓn XeOGRáfICA
Habita a Europa central e meridional  En Galicia é unha especie moi frecuente 
e abundante 

SITUACIÓn nO enIl
Moi común, especialmente nos prados e bordos dos camiños onde descansa 
e se alimenta 

Libélula celeste 
femia. Orthetrum 
coerulescens

anisópteros



Lavacú estriado

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
c: tizón franjado
i: Common Darter

Suborde:
Anisoptera

Familia:
Libellulidae

Lonxitude:
35–44 mm

Grao de ameaza:
Galicia: nc
España: nc
Europa: nc

Xan Feb Mar
Abr Mai Xuñ
Xull Ago Set
Out Nov Dec
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IDenTIfICACIÓn
Libélula de alas practicamente hialinas, coa base azafranada de xeito moi re-
ducido, e cun pterostigma louro acastañado no macho e castaño na femia  
Patas negras cunha risca amarela ao longo das tibias e os fémures  Macho co 
abdome vermello alaranxado cun estreitamento moi débil  A base da fronte 
cunha liña negra que non se prolonga ao longo dos ollos a diferenza de case 
todos os outros Sympetrum  As dúas pólas do hámulo moi diverxentes, coa 
póla interna máis longa que a externa, rematada nun garfo e algo espatulada 
apicalmente  Lámina vulvar das femias prominente e arredondada no seu ápi-
ce que está un pouco afundido 

Caracteres de identificación  Patas negras raiadas de amarelo (o que o di-
ferenza de Sympetrum sanguineum de patas totalmente negras); suturas 
torácicas subliñadas por liñas negras ben marcadas (o que o diferenza de Sym-
petrum meridionale e Sympetrum ibericum); e manchas azafranadas das alas 
posteriores de extensión reducida que como máximo acada as veas transver-
sais cúbito-anais e o ápice da membránula (a diferenza de Sympetrum flaveo-
lum e Sympetrum fonscolombii).

especies semellantes  Especialmente confundido con Sympetrum meridionale 
e Sympetrum ibericum.

Lavacú estriado. 
Sympetrum striolatum

anisópteros
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HáBITAT
Ocupa unha ampla variedade de augas encoradas, pouco fondas e con es-
casa vexetación por comportarse como o típico colonizador de charcas que 
se acaban de crear  A actividade humana facilítalle frecuentemente este tipo 
de medio  Tamén en augas de escasa corrente e mesmo augas algo salobres 

COSTUMeS
Período de voo moi amplo, dende maio a finais de decembro polo que adoita 
ser unha das especies que pecha a temporada das libeliñas no noso país  É 
un dos protagonistas máis comúns das grandes migracións de libeliñas que 
periodicamente teñen lugar 

DISTRIBUCIÓn XeOGRáfICA
Especie eurosiberiana que se distribúe por Europa, norte de África e centro e 
norte de Asia chegando ata Xapón  En Galicia é moi frecuente e abundante 

SITUACIÓn nO enIl
Especie común que pode ser observada en calquera punto do espazo pro-
texido 

Lavacú estriado 
inmaduro. 
(Sympetrum 
striolatum) 

anisópteros
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Outras especies

Ademais das 14 especies descritas que se teñen detectado dentro dos límites do ENIL Xunqueira 
de Alba, coñécese a presenza doutras en medios próximos ou ocasionalmente no propio ENIL sen 
que se poda asegurar na actualidade o seu desenvolvemento larvario dentro do espazo  Son as se-
guintes:

Coenagrion caerulescens                                                          Donceliña mediterrénea
Crocothemis erythraea                                                            Lavacú escarlata
Enallagma cyathigerum                                                          Donceliña de copa
Erythroma lindenii                                                                  Donceliña de Linden
Ischnura elegans                                                                     Donceliña litoral ou elegante
Lestes virens                                                                          Gaiteiriño verdescente
Libellula depressa                                                                   Libélula azuleira
Libellula quadrimaculata                                                         Libélula maculada
Oxygastra curtisii                                                                   Esmeralda de Curtis
Platycnemis acutipennis                                                          Patexa rubia
Platycnemis latipes                                                                                 Patexa branca
Sympecma fusca                                                                     Gaiteiriño de inverno
Sympetrum fonscolombii                                                         Lavacú de Foloscombe
Sympetrum vulgatum                                                              Lavacú vadío
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Libeliña teixa: 76
Libélula celeste: 84

M
Migrant hawker: 64

O
Orthetrum coerulescens: 84

P
Pyrrhosoma nymphula: 56

S
Small red damsel: 60
Small red damselfly: 60
Southern damselfly: 52
Southern hawker: 68
Sympetrum striolatum: 88

T
Tizón de Bolton: 80

W
Western spectre: 76
Western willow spreadwing: 44
Willow emerald damselfly: 44

A
Aeshna cyanea: 68
Aeshna mixta: 64
Alguacil común: 72
Alguacil crepuscular: 76
Alguacil fluvial: 80
Alguacil migrador: 64
Alguacil verdiazul: 68
Anax imperator: 72

B
Beatiful demoiselle: 36
Blue emperor: 72
Blue hawker: 68
Boyeria irene: 76

C
Caballito arbóreo: 44
Caballito azul: 36
Caballito del diablo azul: 36
Caballito rojo: 40
Calopteryx haemorrhoidalis 

asturica: 40
Calopteryx virgo: 36
Caminero común: 84
Ceriagrion tenellum: 60
Coenagrion mercuriale: 52
Common darter: 88
Common goldenring: 80
Copper demoiselle: 40
Cordulegaster boltonii: 80

D
Donceliña de Graells: 48
Donceliña de Mercurio: 52
Donceliña fina: 60

Donceliña ibérica: 48
Donceliña vermella: 56
Doncella ibérica: 48
Doncella molinera: 52
Doncella roja chica: 60
Doncella roja: 56
Dusk hawker: 76

E
Emperador grande: 72
Emperor dragonfly: 72

G
Gaiteiriño forestal: 44
Gaiteiriño verde: 44
Gaiteiro azul: 36
Gaiteiro vermello: 40
Golden-ringed dragonfly: 80

I
Iberian bluetail: 48
Ischnura graellsii: 48

K
Keeled skimmer: 84

L
Large red damsel: 56
Large red damselfly: 56
Lavacú estriado: 88
Lestes viridis: 44
Lestes (Chalcolestes) viridis: 44
Libellula grandis: 68
Libeliña de cu azul: 68
Libeliña de outono: 64
Libeliña do luscofusco: 76

apéndice

Índice dos odonatos da guía

No índice os nomes en galego dos odonatos da guía aparecen en letra grosa; os nomes científi-
cos, en cursiva; os nomes en castelán, en versaletas e os nomes en inglés en redonda. Os núme-
ros remiten ás páxinas da ficha de cada especie.
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