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Seguiment de libèl·lules de Menorca

INTRODUCCIÓ
El odonats o libèl·lules (coneguts localment a Menorca com a tallanassos) és un grup
d’insectes constituït per dos sub-ordres: els anisòpters i els zigòpters. Tot dos tenen un
cicle vital complex que inclou ecosistemes terrestres i aquàtics encara que la major
part de la seva vida la passen a l’aigua en forma de larva. Tenen un paper clau en els
ecosistemes perquè són voraços depredadors i és coneguda la seva influència sobre
altres grups d’organismes (Laurila & Kusajalo 1999; Knight et al. 2005).
Tradicionalment, l’estudi dels odonats s’ha associat a l’avaluació de la qualitat de
l’aigua (Schmidt 1985). De fet, alguns dels índexs més emprats tenen en compte la
presència de les seves larves. No obstant això, és un grup que reacciona de manera
ràpida als canvis que afecten a la configuració i entorn dels punts d’aigua (Clausnitzer
2003; Foote et al. 2005) degut en part, a la capacitat de dispersió que tenen els adults i
de la seva manera de seleccionar l’hàbitat (Kadoya et al. 2004). Com a conseqüència,
no és sorprenent, que als darrers anys diferents índexs basats en el seguiment
d’adults

s’hagin

proposat

per

tal

d’avaluar

l’èxit

de

diferents

mesures

conservacionistes, tals com la restauració de basses o la creació de noves (Primack
2000; Simaika & Samways 2009; Simaika & Samways 2012; Rosset et al. 2013).
En aquest projecte de seguiment de libèl·lules a Menorca (SLiMe) no es partia de zero
pel que fa al coneixement del grup a l’illa. De fet, actualment, l’odonatofauna de
Menorca figura entre les més conegudes de les illes mediterrànies (Ocharan 1987;
Pons 1991; García-Avilés et al. 1995; Márquez-Rodriguez 2014; Soler Monzó 2015)
(Consulteu Annex 1).
Aquest fet té una gran importància per dues raons: l’estudi de les libèl·lules s’ha
incrementat en els darrers anys a tot Europa i l’Estat Espanyol, existint diferents xarxes
de seguiment arreu del territori. Segon, en el cas d’una illa, on la supervivència de les
espècies es pot veure més compromesa que al continent, aquest seguiment és de vital
importància. A l’arxipèlag maltès per exemple, ja s’ha constatat el declivi d’algunes
poblacions (Balzan 2012), i al darrer informe elaborat per experts, es va estimar que 1
de cada 5 libèl·lules està en risc d’extinció a l’àrea mediterrània (Kalkman et al. 2010).
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METODOLOGIA
Registre de les espècies
El seguiment de libèl·lules arreu el territori espanyol s’ha vist incrementat als darrers
anys com va quedar palès al darrer Simposi Ibèric d’Odonatologia celebrat a Còrdova
de l’1 al 3 de maig de 2015, on l’OBSAM va assistir (http://sio2015.blogspot.com.es/).
De fet, hi ha grups de treball a diverses comunitats autònomes: Galícia, La Rioja,
Catalunya, País Valencià, Murcia, Extremadura, Andalusia i Madrid. L’objectiu principal
d’aquests seguiments sol ser l’elaboració de monografies tipus Atlas, encara que les
dades obtingudes són requerides per organismes europeus per tal de poder establir
les prioritats de conservació dintre del grup.

Fig 1. Simposi Ibèric d’Odonatologia celebrat a Còrdova amb la representant menorquina a baix al centre.

En aquest context, l’únic grup que té una metodologia estandarditzada per fer el
monitoreig de libèl·lules és GEOC- Oxygastra, (www.oxygastra.org) i s’anomena SliC
(Seguiment de les libèl·lules de Catalunya) (Pere Luque & Mike Lockwood,
pers.comm). Aquesta metodologia està basada en la de transsectes lineals de Moore
(1975) i que Pollard (1977) va adaptar i emprar amb èxit en el prestigiós programa de
seguiment de lepidòpters diürns BMS (Butterfly Monitoring Scheme) britànic.
La metodologia SliC reuneix les següents característiques:
El transsectes s’han realitzat sempre a una velocitat constant i pel mateix
investigador.
Els transsectes han de recórrer, sempre que es pugui, un ambient homogeni.
Els transsectes no s’han realitzat sota les següents condicions climàtiques:
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- Dies de fort vent, amb més de 4 punts de l’escala de Beaufort.
- Temperatures inferiors als 18 ºC.
- Dies de pluja o amb una elevada nuvolositat que provoca molt poca llum i
escalfor.
- Dins del període horari amb poca radiació solar (abans de les 11:00 h i a partir de
les 17:00 h.)
En ocasions excepcionals es poden realitzar mostrejos en dies amb nuvolositat
intensa (de més del 75 % de cobertura del cel), però tractant-se sempre de núvols
prims i alts, que deixen passar una part important de la llum i escalfor solars.
La distància a recórrer en els transsectes lineals és de 100 m.
Els mostrejos tindran una freqüència quinzenal, i es realitzaran entre els mesos
d’abril i octubre, tots dos inclosos. Un total de 14 mostrejos.
Els recorreguts dels transsectes, sempre que sigui possible, discorreran pel costat
dels medis aquàtics o el més a prop possible. En zones on les aigües són
temporals i van disminuint al llarg de l’any (basses temporals per exemple), s’haurà
d’anar modificant el transsecte per tal de continuar passant al costat de la línia
d’aigua. Es comptabilitzen tots els odonats, identificats a nivell específic, en una
franja de 5 m d’amplada; aquesta franja potser tant de 2,5 m a cada costat de
l’investigador com de 5 m a un sol costat quan el transsecte ressegueix un curs
d’aigua i així ho cregui oportú l’observador.
No es comptabilitzen els exemplars procedents de la part de darrere de
l’observador i que pertanyen a una espècie ja comptabilitzada, per tal d’evitar
comptatges dobles.
El nombre d’odonats observats de cada espècie s’anota en una fitxa de camp i
sempre que és possible es separen segons el seu sexe.
En la fitxa de camp s’anoten la data i l’hora del mostreig, el grau de nuvolositat
(expressat en % de cobertura del cel), la intensitat del vent (segons l’escala de
Beaufort), la temperatura de l’aire i la temperatura del medi aquàtic.

La unitat de densitat de les poblacions és la de nombre d’individus per metre quadrat
(ind., m-2), resultat de dividir el nombre d’exemplars comptabilitzats d’una determinada
espècie per la superfície (en metres quadrats) mostrejada per aquella espècie. En el
cas d’exemplars dubtosos o interessants es procedirà a la seva captura i se li
realitzarà una fotografia digital en la que es puguin observar bé el tòrax, les ales, l’ull i
l’abdomen (si és possible es faran fotografies de detall dels apèndix abdominals).
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Aquestes imatges es trametran al coordinador o als experts del SliC per tal de procedir
a la seva determinació. Es molt recomanable, per tant, portar en el moment de la
determinació un caçapapallones i una càmera digital. Al llarg del mostreig també es
poden realitzar observacions de tipus etològic. A la fitxa de camp es poden anotar
informacions rellevants com el nombre d’exúvies, de tàndems, de còpules,
d’ovoposicions, el tipus d’ovoposició, etc.
El present treball agafa de base la metodologia SliC, però lleugerament modificada.
Les prospeccions van començar el 23 d’abril i van acabar el 30 d’octubre. Els
transsectes han tingut longitud variable, el seguiment no ha estat sempre quinzenal i
als punts de recompte el temps transcorregut ha estat pròxim als 5 minuts. A més a
més, a cada localitat de seguiment s’han establert tant transsectes i punts de
recompte, per tractar les dades de manera global per estació. El nombre de visites a
les estacions no ha assolit el nombre de 14 en cap cas, doncs les estacions
permanents que s’han pogut visitar regularment han acumulat 11 o 12 visites. A les
estacions només s’han comptabilitzat el nombre de mascles de cada espècie encara
que si s’han registrat comportaments reproductius. A l’Annex 2 podeu consultar un
model de fitxa de seguiment.

Estacions de seguiment
Es van seleccionar primerament 7 localitats: Es Murtar, Sa Mesquida, Bassa Verda de
s’Albufera des Comte (d’ara endavant, Bassa Verda), Algendar, Son Bou, Es Grau i
Lluriac. No obstant Lluriac es va haver de descartar perquè ja a la primera visita no es
va registrar la presència d’aigua. La zona humida localitzada a la Vall (darrere de la
platja des Bot) es va afegir com a nova localitat.
Les localitats van ser seleccionades per cobrir tant els hàbitats temporals com els
permanents encara que a efectes del grup estudiat és important remarcar que més
que la temporalitat, el que interessava incloure eren hàbitats lòtics (aigües corrents) i
lèntics (aigües aturades). Així, podem considerar Es Murtar, sa Bassa Verda, Sa
Mesquida, i Es Grau com a ecosistemes lèntics mentre que Algendar seria el millor
representant d’un ecosistema lòtic. A Son Bou i La Vall s’han observat torrents també
però que quan són prospectats formen aigües quietes.
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Descripció de les localitats
Es Murtar
Aquesta localitat inclou una bassa temporal inclosa al projecte LIFE Basses que a
efectes pràctics es separa en bassa gran i bassa petita doncs queda interrompuda per
una estreta franja de terra coberta per vegetació de matolls. En l’aspecte florístic
alberga una alta diversitat de caròfits. Té hidròfits habituals en ambients aquàtics
temporals propers als mar com Potamogeton pectinatus o Ruppia maritima. Hi ha
vegetació més perenne que cobreix bona part de la superfície d’inundació com
Bolboschoenus maritimus i Scirpus litoralis.
Aquí es van incloure 2 punts d’observació a la bassa gran i un transsecte que cobria el
recorregut entre ambdues basses i el perímetre de la bassa petita (Fig 2).

(a)

(b)

(c)

Fig.2. (a) Bassa gran (b) Bassa petita (c) Localització dels punts d’observació i del transsecte.

5

Programa de seguiment d’espècies de Menorca
Sa Mesquida
Aquesta localitat correspon a una bassa temporal formada darrere d’un sistema dunar
que podria tenir aigües salobres.
Està delimitada per una paret seca i
configura una zona d’aiguamoll. La
vegetació més característica és la
formada per tamarells i salicòrnies
però també per plantes herbàcies
associades al sistema dunar. Aquí
es van incloure un punt d’observació
i dos transsectes al llarg de la
passarel·la que la travessa per la
seva part externa (Fig. 3).

(a)

(b)
Fig. 3 (a) i (b) Aspecte de la bassa de Sa
Mesquida

i

(c)

Localització

del

punt

(c)

d’observació i dels transsectes seleccionats a
l’estació.

Es Grau
A s’Albufera des Grau es va seleccionar la part més pròxima a sa Gola. En aquesta
zona predominen els salicorniars (matollars de Sarcocornia fruticosa) de sòls argilosos
salins, temporalment inundats del litoral, que és correspon amb un hàbitat d’interès
comunitari. El seguiment es va fer mitjançant 2 punts d’observació i el transsecte que
hi havia entre tots dos punts. El primer punt es localitza a una petita bassa que es
6
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forma a la zona d’aiguamoll prèvia a la desembocadura, mentre que el punt 2 es troba
on la proximitat a la làmina d’aigua de s’Albufera és màxima (Fig. 4).

(a)

(c)

(d)
Fig. 4. (a) Bassa petita on es localitza punt d’observació 1; (b) Transsecte sobre zona inundable;
(c) Aspecte del punt d’observació 2 d’on es veu la llacuna i (d) Situació dels punts i del transsecte.
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Bassa Verda
Es coneix com la Bassa Verda de s’Albufera des Comte un conjunt de dues petites
basses endorreiques incloses també al projecte LIFE Basses. En el marc d’aquest
projecte va estar assenyalada com una de les més diverses, i no només des d’un punt
de vista odonatològic. També es va incloure en aquesta estació un transsecte que
transcorre paral·lel al Prat de Son Saura del Nord (Fig. 5). Aquesta estació es localitza
a una àmplia àrea de marina, roquissar i pinar i ha estat afectada per les recents
extraccions de biomassa, amb la qual cosa l’interès pel seu seguiment augmenta. La
vegetació més característica al Prat de Son Saura del Nord són les canyes
(Phragmites australis) i els joncs bovals (Scirpoides holoschoenus), mentre que a la
Bassa des Compte es registra una alta riquesa florística composta tant per plantes
exclusivament aquàtiques com Elatine macropoda o Ranunculus peltatus, i plantes
amfíbies com Carex divisa o Juncus articulatus.

(a)

(b)

(c)
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(d)
Fig. 5. (a) Transsecte paral·lel al Prat de Son Parc (b) Aspecte del Prat (c) Bassa Verda (les dues basses)
d) Localització de punts i transsecte a l’estació.

Son Bou
Aquesta localitat inclou els límits del Prat de Son Bou. Es van seleccionar dos punts i
tres transsectes seguint la làmina d’aigua que existeix al marge del torrent de Son
Boter per darrere de la platja de Talis (Fig. 6). Al transsecte 1 i punt 1 i 2 la vegetació
característica a prop de la làmina d’aigua són canyissars sempre inundats mentre que
al costat oposat de la làmina d’aigua hi ha bosc mediterrani on predomina el pi blanc
(Pinus halepensis). Al transsecte 3 predominen les jonqueres de jonc boval (Scirpoides
holoschoenus)
i

berbassars

graminoides
que
constitueixen
un

hàbitat

d’interès
comunitari.
(a)
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(b)

Fig. 6. (a) Aspecte del Prat de Son Bou al llarg del qual
s’han fet el Punt 1, el Punt 2 i el transsecte 1; (b) Final del
transsecte 3 i (c) Localització de punts i transsectes.

(c)
Algendar
En aquesta localitat es va prospectar el
torrent del barranc d’Algendar al seu pas
per Son Pruna. Aquí es van incloure dos
punts d’observació i el transecte que els
separava. (Fig. 7).

La vegetació més

característica de l’estació va ser el canyar
(d'Arundo
permanent
(Equisetum

donax)
amb

i

el
coes

telmateia)

curs

d'aigua

de

cavall

i

mentes

aquàtiques (Mentha spp.).
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(a)

(b)
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(c)
Fig. 7. (a) Punts d’observació al barranc d’Algendar; (b) transsecte i (c) Localització de punts i transsectes.

La Vall
Aquesta localitat inclou la part de torrent d’Algaiarens i la llacuna que es forma per
darrere de la platja des Bot. A la vora del torrent es va fer un transsecte mentre que a
prop de la llacuna es va optar per un punt d’observació (Fig. 8). A la zona del punt
predomina el canyissar de Phragmites australis subsp chrysanthus. Al transsecte es
pot observar el mateix
canyissar juntament als
tamarellars (que és un
hàbitat

d’interès

prioritari). El final del
transsecte es correspon
amb una platja arenosa
sense vegetació.
(a)
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(c)

(b)

Fig. 8. (a) Transsecte; (b) Punt d’observació i
(c) Localització a l’estació de la Vall.

(c)
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RESULTATS
Aquest apartat es divideix en dues seccions: els resultats per a cada estació i la
informació que es desprèn de posar tota aquesta informació en comú. Per a cada
localitat es donen dades de les espècies més incidents i abundants. La incidència es
refereix al nombre de vegades detectada en funció de les visites que té cada localitat i
l’abundància es calcula com la proporció d’individus de les espècies en relació al total
d’individus registrats a cada localitat. A més a més, s’indica en quines espècies s’han
observat comportaments reproductors i si les espècies detectades ja estaven citades
per a la localitat. La taula 1 dona una visió panoràmica dels resultats i es troben les
abreviatures de les espècies que s’han fet servir per a les figures.
Espècies
Calopteryx haemorrhoidalis (Chae)
Sympecma fusca (Sfus)
Lestes barbarus ( Lbar) *
Lestes viridis ( Lvir)
Erythromma lindenii ( Elin) *
Ischnura elegans ( Iele) *
Ceriagrion tenellum ( Cten) *
Aeshna affinis ( Aaff)
Aeshna mixta ( Amix)
Anaciaeschna isoceles ( Aiso)
Anax imperator ( Aimp)
Anax parthenope ( Apar) *
Orthetrum cancellatum ( Ocan) *
Orthetrum coerulescens ( Ocan)
Crocothemis erythraea (Cery)
Sympetrum fonscolombii (Sfon)
Sympetrum striolatum (Sstr) *
Sympetrum meridionale (Smer)
Total especies
Nombre de mostres

Es Murtar

Sa Mesquida Algendar

2
5

1

Es Compte

18
1

Es Grau

1

7
14
1

Incidència

1
1

6
6

La Vall

1
3

1
1
23

2
1

1
2
2

1
2
1
2
5

4

1
3
9
3

1

1
2
2

1
6
7
1
3
3
2

2
9
2
2

9

3

12

8

13

6

8

3

11

3

12

6

Taula 1. Resum de la incidència de les espècies registrades (nombre d’estacions en les què s’ha observat
cada una). Nombre d’espècies totals per estació i nombre de visites a cada estació.

Anàlisi per localitat
Es Murtar
Aquesta bassa és temporal i per aquesta raó es va deixar de prospectar al quedar
eixuta. Per tant, les mostres no van tenir una freqüència quinzenal.

14

1
4
2
2
1
6
1
2
1
2
4
2
4
2
5
5
2
1
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S’han detectat 9 espècies. L’espècie amb una incidència més alta ha estat S.
fonscolombii seguida de L. barbarus i I. elegans (Fig. 10). I. elegans i S. foncolombii
van tenir una major abundància relativa (Fig. 10). De I. elegans i L. barbarus es van
registrar comportaments reproductors.
Mitjançant el punt d’observació 1 i el transsecte 1 s’han detectat més espècies que no
al punt d’observació 2.
La cita d’ O. cancellatum i A. parthenope són noves per a les localitats (Soler Monzó
2015) però hi ha fins tres espècies que han estat citades per aquesta localitat (C.
caerulescens, C. scitulum i S. stiolatum) que no s’han detectat aquest any (GarcíaAvilés et al. 1995; Soler Monzó 2015).

Espècie

Incidè
ncia

Ab.
Relativa

S.fusca

2

0.050

L.barbarus

3

0.200

I.elegans

3

0.175

A.mixta

1

0.025

A.imperator

1

0.025

A.parthenope

1

0.075

O.cancellatum

1

0.025

C.erythraea

2

0.150

S.fonscolombii 4

0.275

Fig.9 Ceriagrion tenellum. Autoria Margi Egiguren

Taula 2: Nombre de vegades que s’ha detectat
cada espècie (l’estació es va visitar en 8 ocasions)
i la seva abundància relativa (d’un total de 40 ind).
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Fig. 10. Incidència (dalt) i abundància relativa (baix) de les espècies registrades a Es Murtar.

Sa Mesquida
D’aquesta localitat només es van registrar espècies en tres ocasions degut a que a
mitjans de maig va quedar eixuta i al final de setembre encara no s’havia recuperat. De
cara a futures prospeccions potser s’hauria de descartar. De les tres espècies
detectades, S.fonscolombii va ser la més incident i abundant (Fig.11).
S’han detectat el mateix nombre d’espècies als punt d’observació com al transsecte.
Si comprarem aquesta informació amb dades anteriors, la cita de S.fusca es nova per
a la localitat però hi ha dues espècies citades anteriorment que en aquesta campanya
no s’han detectat (A. pathenope, S.striolatum) (Crick 2009 pers. comm; Soler Monzó
2015).
Espècie

Incidència Abundància
relativa

S.fusca

1

0.170

I.elegans

1

0.170

S.fonscolombii

3

0.660

Taula 3: Nombre de vegades que s’ha detectat cada espècie (l’estació es va visitar en 8 ocasions) i la
seva abundància relativa (d’un total de 6 individus).
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Fig.11. Incidència (dalt) i abundància relativa (baix) de les espècies registrades a Sa Mesquida.

Es Grau
Al llarg del seu seguiment, a s’Albufera des Grau s’han detectat 13 espècies. Aquesta
estació ha acumulat el màxim nombre de visites (12). Les espècies més incidents van
ser I. elegans, O. cancellatum i A. parthenope. I. elegans va presentar l’abundància
relativa més alta, seguida per O. cancellatum i A. parthenope, però amb proporcions
prou més baixes (Fig. 13). Es van registrar comportaments reproductors per a les
espècies A.parthenope, S. striolatum, I. elegans i E.lindenii.
Al transsecte i al punt d’observació 2 s’han observat el mateix nombre d’espècies
mentre que al punt d’observació 1, la diversitat ha estat menor.
17
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Si tenim en compte registres anteriors, es pot dir que la presència de L. barbarus, O.
cancellatum i O. coerulescens és nova per a l’estació mentre que A. mixta i C.
caerulescens havien estat citades a la zona però no s’han detectat aquest any (K.
Crick pers.comm; Soler Monzó 2015).

Espècie

Incidèn Ab.
cia
relativa

L.barbarus

2

0.006

C.viridis

2

0.012

E.lindenii

3

0.017

I.elegans

11

0.697

A.affinis

2

0.006

A.imperator

5

0.014

A.parthenope

8

0.049

O.cancellatum

9

0.084

O.coerulescens

1

0.009

C.erythraea

6

0.037

S.fonscolombii

5

0.049

S.striolatum

1

0.017

Taula 4: Nombre de vegades que s’ha detectat cada
espècie (l’estació es va visitar en 12 ocasions) i
la seva abundància relativa (d’un total de 347 ind.).

Fig.12. Ishnura elegans en còpula. Autoria: Margi
Egiguren.
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Fig. 13. Incidència (dalt) i abundància relativa (baix) de les espècies registrades a Es Grau.

Bassa Verda de S’Albufera des Comte (Bassa Verda)
En aquesta localitat es van detectar vuit espècies malgrat haver estat prospectada
només en tres ocasions. Per qüestions logístiques quan van començar les
prospeccions, els punts localitzats a les basses temporals pròpiament dites estaven
eixutes i no s’han observat amb aigua en aquesta campanya. I.elegans va ser
l’espècie més incident i més abundant (Fig. 14). De fet, va ser l’única espècie de la
qual es va registrar un comportament reproductor.
Al transsecte 1 es van detectar més espècies que a l’altre transsecte i al punt
d’observació però la sequera de la bassa podria haver influït en aquest fet.
La presència d’ E. lindenii a la bassa des Compte constitueix una novetat. Per contra,
hi ha quatre espècies que no s’han detectat aquest any i que han estades citades:
A.mixta, A. pathenope, A. imperator i O. cancellatum (Soler Monzó 2015) encara que
aquesta darrera s’ha registrat fora de transsecte.
Espècie
S.fusca

Incidència Abundància
relativa
1
0.05

L.barbarus

1

0.11

E.lindenii

1

0.05

I.elegans

2

0.21
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A.isoceles

1

0.16

C.erythraea

1

0.05

S.striolatum

1

0.21

S.meridionale

1

0.16

Taula 5: Nombre de vegades que s’ha detectat cada espècie (l’estació es va visitar en 3 ocasions) i la
seva abundància relativa (d’un total de 19 individus).

Fig. 14. Incidència (dalt) i abundància relativa (baix) de les espècies registrades a Sa Bassa des Compte.

Son Bou
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Aquesta estació es va visitar en 11 ocasions. Si mirem el nombre d’individus respecte
el nombre de visites per a totes les estacions veiem que Son Bou es troba molt per
sobre de les altres (Figura 15). Podríem pensar que aquest elevat nombre sigui degut
a que hi ha més punts de mostreig i que els transsectes són més llargs que en les
altres estacions però fent els càlculs d’abundància per 100 metres veiem que les
dades de Son Bou segueixen essent anòmales (Figura 16). Si ens fixem en les dades
de l’estació, el que fa augmentar de manera desmesurada les dades d’individus totals
és el nombre d’O. cancellatum del tram 1. A banda de les comparacions numèriques,
hi ha algunes raons relacionades amb la pròpia biologia de l’espècie que també
pensem que s’han de tenir en compte. L’abundància anormalment alta d’O.
cancellatum podria correspondre’s a una emergència massiva d’individus. No obstant,
aquest tipus de fenomen no està gaire registrat a la bibliografia, més propi d’alguns
zigòpters com L. Barbarus o I. elegans o espècies migradores com S. Fonscolombii.
De fet, això no s’ha observat a Menorca per aquesta espècie ni tampoc a altres llocs
on està fent-se seguiment de libèl·lules doncs estem parlant d’una espècie amb
marcada territorialitat. A més, si fos així no es mantindria en nombres elevats durant el
període de seguiment.
Tenint en compte les anteriors consideracions, les dades de l’estació no poden ser
incloses per ser analitzades. Aquesta estació ha de ser supervisada amb cura en
propers anys.

Fig. 15. Diagrama de dispersió que mostra la relació entre el nombre de visites i el nombre d’individus
registrats a cada estació. L’estació de Son Bou és l’encerclada en vermell i constitueix un outlier. Això
significa que les dades d’aquesta estació no segueixen la mateixa tendència que la resta i no poden ser
comparades.
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Fig. 16. Abundància (Ind./ 100 m) a cadascun dels trams de les diverses estacions analitzades.

Algendar
Al barranc d’Algendar es van detectar 12 espècies. En aquesta localitat s’ha tingut un
seguiment continuat (11 visites). Les espècies amb major incidència i abundància van
ser C. haemorrhoidalis, C. tenellum i C. erythraea (Fig. 18) encara que només es va
registrar comportaments reproductius de C. tenellum. La presència de L. barbarus
s’hauria de confirmar.
On més espècies s’han detectat ha estat al punt d’observació 1 seguit del transsecte.
A aquesta localitat s’han citat per primera vegada fins a 6 espècies: A. affinis, A.
isoceles, A. imperator, O. cancellatum, C. erythraea i S. fonscolombii mentre que hi ha
quatre espècies que s’havien citat que no s’han trobat (A. mixta, C. caerulescens, A.
parthenope i S. striolatum) (García Avilés et al. 1995; Soler Monzó 2015).
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Espècie

Incidència
C.haemorrhoidalis 10

Ab.
relativa
0.279

S.fusca

1

0.011

C.viridis

4

0.071

I.elegans

4

0.0437

C.tenellum

8

0.202

A.affinis

1

0.011

A.isoceles

1

0.011

A.imperator

1

0.016

O.cancellatum

4

0.0923

O.coerulescens

1

0.039

C.erythraea

7

0.197

S.fonscolombii

1

0.055

Taula 7: Nombre de vegades que s’ha detectat cada espècie (l’estació es va visitar en 11 ocasions) i la
seva abundància relativa (d’un total de 47 individus). Fig 17. C. haemorrhoidalis. Autoria: Margi Egiguren.
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Fig. 18. Incidència (dalt) i abundància relativa (baix) de les espècies registrades al barranc d’Algendar.

La Vall
Aquesta localitat no entrava en la planificació inicial però ha estat seguida des de juny
fins octubre. S’han registrat sis espècies de les quals O. cancellatum ha estat l’espècie
més vegades detectada en comparació de la resta. Les espècies amb una abundància
relativa major han estat O. cancellatum, I. elegans i S. fonscolombii. O. cancellatum
(Fig. 19) i I. elegans van exhibir comportaments reproductors. La presència d’ O.
coerulescens s’hauria de confirmar encara que la presència en aquesta localitat ha
estat registrada (Soler Monzó 2015).
La diversitat d’espècies detectades ha estat molt semblant al punt d’observació i al
transsecte emprat.
En aquesta estació les cites prèvies i les recollides en l’actualitat són les que més
difereixen essent només la presència de I. elegans coincident (García Avilés et al.
1995; Soler Monzó 2015). El nombre d’espècies detectades és menor a les no
detectades (vuit): C. tenellum, A. mixta, S. striolatum, S. fusca, C. viridis, E. lindenii, S.
striolatum.
Espècie

Incidè
ncia

Ab.
relativa

I.elegans

2

0.096

A.affinis

1

0.039

A.imperator

2

0.038
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O.cancellatum

5

0.634

C.erythraea

2

0.058

S.fonscolombii 2

0.134

Taula 8. nombre de vegades que s’ha
detectat cada espècie (l’estació es va visitar
en 9 ocasions) i la seva abundància relativa
(d’un total de 52 individus)

Fig. 19. Incidència (dalt) i abundància relativa (baix) de les espècies registrades a l’estació de La Vall.

Fig. 20. Crocothemis erytraea. Autoria: Margi Egiguren.
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Anàlisi conjunta
En aquesta anàlisi conjunta prenen part sis de les set estacions mostrejades, ja que
les dades anòmales registrades a Son Bou, no les fan comparables a la resta. Amb el
seguiment iniciat aquest any, s’han detectat un total de 18 espècies de libèl·lules a
Menorca. Tenint en compte que per aquesta illa es té constància de 21 espècies (Soler
Monzó 2015), açò indica que amb només sis localitats s’ha registrat el 85% de la
diversitat que existeix per aquest grup.

Fig. 17. Abundància relativa de les espècies registrades al conjunt d’estacions.

Segons les nostres dades, la localitat on més espècies s’han detectat ha estat el
barranc d’Algendar (Taula 1). L’espècie amb un grau d’incidència major ha estat I.
elegans seguida per C. erythraea i S. fonscolombii (Taula 1).

En total, s’han

comptabilitzat 652 individus mascles. I. elegans i O. cancellatum han estat les
espècies més abundants (Fig. 17)
No obstant això, cal remarcar la importància que té incloure diferents tipus d’hàbitats
per poder detectar el màxim d’espècies. A més a més, les diferents espècies formen
comunitats ben diferenciades, tal i com s’observa a la Fig. 18, on les estacions han
estat representades a un espai bidimensional en funció de la composició de
l’odonatofauna i de la proporció dels individus de cada espècie. Així, les estacions són
més semblants quan més a prop queden representades. Segons les nostres dades la
Bassa Verda seria l’estació amb una odonatofauna més diferenciada mentre que La
Vall i Es Grau serien les més semblants.
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Fig. 18. Representació de l’anàlisi NMDS calculat amb la distancia de Bray-Curtis per a l’odonatofauna de
cada estació. Amb els dos eixos representats es va explicar el 67% de la variació estadística.

De les 18 espècies detectades, només set d’elles han mostrat algun tipus de
comportament reproductor (Taula 1) encara que se sap que la totalitat d’espècies
citades a Menorca es reprodueixen als seus ecosistemes (Boix et al. 2010; Soler
Monzó 2015).
S’ha de remarcar que a totes les estacions s’ha observat una variació de
l’odonatofuana respecte a dades anteriors, especialment al cas de La Vall. Encara que
el dinamisme de les comunitats de libèl·lules està documentat (Soler Monzó 2015), és
possible que aquestes variacions siguin degudes a que quan s’han comparat cites
prèvies amb les d’aquest treball no s’ha diferenciat entre estat adult i larvari. La no
coherència entre la diversitat dels dos estats de desenvolupament s’explica per la
pròpia biologia del grup, doncs la presència d’adults a un lloc no implica
necessàriament que es pugui reproduir exitosament (Raebel et al. 2010).
27

Programa de seguiment d’espècies de Menorca
Pel que fa a la metodologia, en línies generals s’ha comprovat que tant els punts
d’observació com els transsectes tenen potencial semblant a l’hora de detectar
espècies.
Malgrat no constituir una sèrie de monitoreig completa i desconèixer la situació actual
de totes les espècies, les nostres dades reforcen la idea que la situació de les
poblacions d’odonats a Menorca , en general, és bona.

ALGUNES CONSIDERACIONS
Per aquest any el seguiment de libèl·lules va ser plantejat com un treball preliminar per
provar metodologia i formar a les persones encarregades de dur-lo a terme. Per
aquestes raons, es considera important remarcar algunes qüestions de cara a la
continuació del projecte.
1. Les persones que han participat al SLIMe han posat tot de la seva part per tal de
realitzar una bona feina. No obstant això, la identificació de les espècies requereix de
pràctica i coneixements que s’han hagut d’adquirir alhora que es feia el seguiment. En
aquest sentit, es proposa la realització de sessions formatives durant els mesos que
no es faci el seguiment.
2. En alguns moments de l’any el nombre d’individus que volen a una localitat concreta
pot ser molt alt. En aquests casos el recompte exacte és dubtós, sobretot si s’han
d’identificar altres espècies. Es planteja la possibilitat de recórrer a categories
d’abundància per tal d’agilitzar el treball de camp.
3. De cara a la continuïtat del seguiment de libèl·lules es recomana complementar la
detecció d’adults amb la captura de larves. D’aquesta manera es podria establir una
categorització de les localitats en funció de l’ús que fan els adults (reproducció,
alimentació, pastura). Així, es tindria una visió més real de les necessitats del grup pel
que fa a les característiques de l’entorn i per a plantejar possibles mesures de gestió.
Aquesta experiència seria totalment innovadora.
4. De cara a l’any que ve convindrà seguir amb cura l’estació de Son Bou per poder
verificar la causa de les anomalies.
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ANNEXES
ANNEX 1: Llistat d’espècies citades a Menorca de les quals es té evidència empírica.
SUBORDRE ZYGOPTERA
Calopterygidae
Calopteryx haemorrhoidalis
Lestidae
Lestes barbarus
Chalcolestes viridis
Sympecma fusca
Coenagrionidae
Ischnura elegans
Coenagrion scitulum
Coenagrion caerulescens
Erythromma lindenii
Ceriagrion tenellum

SUBORDRE ANISOPTERA
Aeshnidae
Aeshna mixta
Aeshna affinis
Aeshna isoceles
Anax imperator
Anax parthenope
Libellulidae
Orthetrum cancellatum
Orthetrum coerulescens
Orthetrum brunneum
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum striolatum
Sympetrum meridionale
Crocothemis erythraea
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ANNEX 2: Model de fitxa de camp per fer el seguiment de libèl·lules a Menorca
(SLiMe).

SLiMe
DATA:

INVESTIGADOR:

LLOC:
VENT:

HORA INICI:
TEMPERATURA:

ESPÈCIE / SECCIÓ

Passarel·la Transsecte 1

HORA FINAL:
% SOL/NÚVOL:

Passarel·la
Punt 1

Vorera Transsecte
2

TOTAL

Calopteryx haemorrhoidalis
Sympecma fusca
Lestes barbarus
Chalcolestes viridis
Erythromma lindenii
Coenagrion caerulescens
Coenagrion. cf. scitulum
Ischnura elegans
Ceriagrion tenellum
Aeshna affinis
Aeshna mixta
Aeshna isoceles
Anax imperator
Anax parthenope
Orthetrum cancellatum
Orthetrum coerulescens
Orthetrum brunneum
Crocothemis erythraea
Sympetrum fonscolombei
Sympetrum striolatum
Sympetrum meridionale
Observacions de la secció

SOL

individus

Total espècies

sp.

Observacions generals
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