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Desenvolvimento larvar
Após a maturação do ovo eclode a larva do primeiro estádio ou prolarva. Trata-se de uma fase que tem a curta 
duração de alguns minutos e se destina a libertar o animal da casca do ovo e permitir o acesso à água. Nas 
posturas endofíticas a larva deixa-se cair sobre a água que se encontra por baixo da planta onde foi feita a pos-
tura. As larvas dos Odonata são carnívoras e ingerem diversos tipos de alimento como larvas de mosquito, de 
anfíbios e pequenos peixes. Por não serem seletivas há competição entre larvas das diversas espécies. Numa 
dada população, existem larvas da espécie em causa que são oriundas de posturas precoces e por isso são 
de maior tamanho. Esta diferença permite a coexistência intra-específi ca, pois as larvas mais desenvolvidas 
tendem a consumir animais de maior porte do que as mais pequenas. Ao contrário de muitos animais aquáti-
cos, as larvas de Odonata não procuram as presas deambulando pelo leito, mas antes através da ocultação 
ou dissimulação subterrânea ou entre a vegetação. O objetivo primário é capturar os animais à sua passagem 
servindo-se do aparelho bucal ou máscara (ver foto). A respiração é feita através do oxigénio dissolvido na água 
que é processada num complexo sistema de traqueias. À semelhança dos adultos, os olhos das larvas de Odo-
nata são compostos por milhares de lentes (omatídeos) que lhes fornecem uma visão muito apurada. Tal como 
na maioria dos insetos, as antenas ajudam na deteção de uma potencial presa. A duração do estado larvar está 
dependente de fatores como a espécie em causa e o clima local, o que origina longevidades distintas, podendo 
estas variar de escassas semanas a três ou mais anos.

Larval development
After maturation the eggs hatch originating a fi rst instar larva, also called prolarva. This phase lasts only a couple of min-
utes as its function is to liberate the animal from the egg shell and allow the access to the nearest water point. When the 
eggs result from an endophytic laying, the animal has to fall down to the water below the twig where the eggs have been 
laid. The larvae of the Odonata are carnivorous and feed on diverse matter of animal origin, as mosquito and amphibian 
larvae, and small fi shes. Due to the lack of selection, the food regime allows the larvae of different species to coexist in a 
given place. Within a given population some larvae hatch early then others, so the different size is a good way to balance 
competition, as the preys are of different size. Most of the aquatic animals chase their preys swimming or walking different 
distances. The Odonata larvae prefer to stay quiet in a given shelter, most of the times buried in the litter and attacking an 
animal passing nearby with the help of a mouth apparatus called mask (see photo). The larva breathes dissolved oxygen 
present in the water that is obtained by a complex tracheal system. As occurs with the adults, the Odonata larvae have 
an excellent vision allowed by thousands of micro lenses called omatidea. The antennae help on the detection a potential 
prey that passes in the surrounding area. The larval development can last a couple of weeks or two or three years, and 
more, depending on the species involved and the local climate. 

exúvia de anisóptero, mostrando a máscara (Aeshna juncea) | anisopteran exuvia, detail showing the mask
p. 180

 

Aeshna cyanea, larva | larva p. 178Aeshna cyanea larva | larva 178
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ZYGOPTERA
Morfologia da cabeça de uma libelinha  (vistas superior e frontal)
Morphology of a damselfl y head (upper and frontal view)
Lestes viridis (LESTIDAE)

ANISOPTERA
Morfologia da cabeça de uma libélula (vistas superior e frontal)
Morphology of a dragonfl y head (upper and frontal view)
Cordulegaster boltonii (CORDULEGASTRIDAE)m
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Os segmentos terminais variam de acordo com a espécie, devendo-se ter particular atenção aos géneros nu-
merosos com espécies morfologicamente próximas. Os insetos devem ser observados com uma lupa de bolso, 
procurando-se analisar a cor e a forma dos segmentos S8 a S10, bem como os cercos e os cercoides. Nas 
fêmeas procurar-se-ão os detalhes da escama vulvar ou do ovipositor, cuja extensão e cor ajudam a distinguir 
as espécies similares. A diagnose dos machos de certos géneros exige a observação da genitália secundária, 
localizada na base do abdómen (ver página seguinte).

Onychogomphus forcipatus 
GOMPHIDAE

S 9

S10

S9
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Sympetrum sanguineum LIBELLULIDAE p. 274
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Aeshna cyanea AESHNIDAE p. 178m

S10S8 S9

apêndice anal
anal appendage

S10S8 S9

paraproctum

LESTIDAE

The terminal appendages are quite variable according the species involved and deserve our attention when we try to 
identify a species belonging to a diverse genus, as Lestes, Aeshna, Anax, Orthetrum, Sympetrum, etc.. To get all 
the details a magnifi er has to be used and we’ll try to focus on the segments S8 to S10, as well as the cerci and cercoides. 
The females can be separated by the aspect and size of the vulvar scale or the ovipositor. The diagnose of the males 
of certain genus needs the observation of the secondary genitalia, placed at the basis of the abdomen (see next page).

Lestes barbarus LESTIDAE f p. 98 15 f
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Onychogomphus forcipatus 
GOMPHIDAE

p. 216m
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Lagoas de Bertiandos, Ponte de Lima, 48

Rio Beça, Penalonga, Ribeira de Pena, 42

Rio Ferreira (Couce), Valongo, 57

Salreu, Estarreja, 34, 58

Corrente dos Foros, Mira, 45
Lagoa da Vela, Fig. da Foz, 49

Lagoa de Valado dos  Frades
Nazaré, 49

Poça do Vau
Óbidos, 54

Canal, Coimbra, 45

Ribeira de Odelouca
Silves, 57

Charca da Vidoeira 
Vinhais, 51

Barragem do Azibo 
Macedo de Cavaleiros
52

Lagoas, Lagoa Comprida, Seia, 45

Rio Ocreza, Proença-a-Nova, 43

Rio Guadiana, Pulo do Lobo, Mértola, 43

Linha de água 
Viana do Castelo, 40

Ludo, Faro, 55

Lagoa (Herdade da Casa Velha) 
Cercal, Santiago do Cacém, 53

Quinta de Marachão
Esposende, 46

Ribeiro, Campia, Vouzela, 41
Rio Alfusqueiro, Porto da Várzea, Vouzela, 43

Sapal de Castro Marim, Castro Marim, 55

Lótico Lotic
Lêntico Lentic

Ecossistema | Ecosystem 

Barragem da Corte Ligeira, Beja, 53

Rio Torno, Vila Pouca de Aguiar, 41

Ribeira da Asseca, Pego do Inferno, Tavira, 41

Ribeira da Asseca, Moínhos da Rocha, Tavira, 41

Ribeiro do Couto, Antigo, Boticas, p. 38

Onde e quando encontrar libélulas em Portugal continental
Cada espécie de Odonata vive num determinado ecosistema. Umas habitam meios meios lóticos, onde a água 
é corrente, outras em meios lênticos onde a corrente é quase nula. Há espécies que se adaptaram a vários tipos 
de ecosistemas, pelo que são ubiquistas. Se se quiser observar um leque satisfatório de espécies numa deter-
minada época e local, dever-se-á procurar diferentes tipos de habitat: ribeiros e rios de certa dimensão, charcas, 
lagos e albufeiras de barragens. Em Portugal é possível encontrar libélulas um pouco por todo o lado, sendo 
mais fácil observar adultos na proximidade das massas de água. Como os Odonata são predadores, por vezes 
encontram-se adultos longe da água onde caçam outros insetos, especialmente nos corredores das fl orestas 
e nas zonas com mato. Por se encontrarem preservadas, as áreas protegidas apresentam uma interessante 
fauna de Odonata que varia consoante a região. 

A observação dos Odonata pode fazer-se durante todo o ano. Nos meios aquáticos há sempre larvas, algumas 
com desenvolvimento plurianual e em todos os meses consegue-se encontrá-las. Os adultos são heliófi los 
e gostam dos dias quentes e solarengos. As libelinhas adultas toleram algum ensombramento, sendo pos-
sível encontrá-las em dias nublados e frescos. A única espécie de Odonata que hiberna enquanto adulto em 
Portugal é uma libelinha: Sympecma fusca (LESTIDAE). Os Odonata dependem da temperatura do ar para 
se aquecerem pelo que os primeiros indivíduos só aparecem na Primavera. Nos primeiros dias de janeiro, se 
a temperatura do ar rondar os 15º C. é possível observar adultos resistentes de Sympetrum striolatum. O 
normal é os Odonata aparecerem primeiro no sul (Algarve e Alentejo litoral) e, conforme o tempo aquece, vão 
aparecendo a maiores latitudes e em altitude. 

Where and when to fi nd dragonfl ies in continental Portugal
Each Odonata species inhabits a certain ecosystem. Some are fond of lotic systems where water fl ows freely and others 
can be seen only in lentic waters as lakes, where the fl ow is none or very slow. There are some ubiquist species that can 
be seen in different ecosystems. To see a certain number of species in an area at a time, we have to search in creeks, 
rivers, lakes and ponds and dams. In Portugal its possible to watch dragonfl ies anywhere being more easy to spot near 
the waterbodies. As the Odonata are predators sometimes we fi nd the adults away from the water where they chase other 
insects, especially in forest corridors and in scrubland. Because they are preserved the protected areas have an interesting 
Odonatofauna. 
The Odonata can be observed throughout the year. The breeding places are full of larvae of several species, some of them 
with plurianual development, this allowing us to see the animals in any month of the year. The adults are heliophilous and 
are fond of warm  and sunny days. Damselfl ies can be found in dull days, tolerating a certain shade and mild temperatures. 
The only species that hibernates in Portugal is a damselfl y: Sympecma fusca (LESTIDAE). The Odonata are conditioned 
by air temperature, so the fi rst adults usually fl y only in the Spring. If the air temperature is around 15º C we can see resisting 
adults of Sympetrum striolatum. The usual is the appearance of the Odonata in the South (Algarve and coastal districts 
of the Alentejo) and as the temperature rises they appear at higher latitudes and at higher places.

foto | photo

Rio Mondego, Carvalhal da Louça, 
Seia, 57

Barragem da Marateca
Castelo Branco, 59

Lagoa, Sintra, 59

Rio Jamor, Oeiras
 57

Lagoa, Casal da Pateira, 
Sesimbra,  59

Lagoa, Landeira,Vendas Novas, 59

Barragem da Meimoa, Sabugal, 59

Lagoachos (3), Cortes Pereiras, Alcoutim, 59

Lagoa, Fonte Ferrenha, Aljezur, 59

Rio Ardila, Noudar, Barrancos, 57

Rio Coura (paúl), Caminha, 58

Rio Tejo , Ponta da Erva 
V. F. Xira, 57

Rio Sever, Marvão, 57

Ribeiro, Caldas de Monchique, 314

Rio Mira, Santa-Clara-a-Velha
Odemira,  57

Rio Criz, Campo de Besteiros, Tondela, 57

Lagoa dos Lameirões
Quintã, Vila Real, 58Lagoacho (Parque da Cidade), Porto, 58

Ribeiro, Europarque, Feira, 58

Barragem do Caia, Campo Maior, 59

Lagoa, Parque Urbano de São Lourenço, Abrantes, 59

Charca, Figueira de Castelo Rodrigo, 58

Ribeiro, Parque Verde, Baião, 57

Barragem do Castelo de Bode
Ferreira do Zêzere, 59

Rio Sorraia, Mora, 57
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Ribeira de Alvacarejo, Benviúda, Mértola, 57
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Rivers 
These are the lotic systems more rich and diverse, due to different substrate and fl ow types. Generally the larvae of the 
Odonata are fond of the more calm parts of rivers and of places with abundant aquatic vegetation where they can hide.  
Because they are ectothermic they search for sunny and warm places. Several rivers are margined by riparian woods where 
the adults found shelter. Rivers can be quite deep so one has to be careful when approaching the margins.   

Habitats

Rio Beça, Ribeira de Pena, Vila Real, 550 m, 29TPG0510, V-IX. 
Calopteryx xanthostoma, Aeshna cyanea, Boyeria irene, Gomphus graslinii, O. uncatus, Macromia splendens.  

Rios
São os meios lóticos mais ricos em espécies, devido à diversidade de substratos e tipos de corrente. Geral-
mente, as larvas de Odonata gostam de zonas calmas e de locais com abundante vegetação aquática para 
se esconderem dos predadores. Porque são ectotérmicas procuram os locais aquecidos pelo sol. Muitos rios 
encontram-se ladeados por galerias ripícolas onde os Odonata adultos se abrigam. Os rios podem ser profun-
dos pelo que deveremos ter cuidado ao aproximar-nos das margens. 

p y , y , y , p g , , p

Rio Ocreza, Proença-a-Nova, Castelo Branco, 120 m, 29SPD0564, V-IX.
Coenagrion scitulum, Paragomphus genei, Orthetrum chrysostigma.  
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Rio Alfusqueiro, Vouzela, Viseu, 370 m, 29TNF6503, VI-IX.
Calopteryx virgo, Enallagma cyathigerum, Platycnemis acutipennis, Platycnemis latipes, Sympetrum fonscolombii  

Pulo do Lobo, Mértola, Beja, 50 m, 29SPB2085, IV-IX. 
Platycnemis acutipennis, Gomphus pulchellus, Onychogomphus costae, Orthetrum chrysostigma,

 Trithemis annulata.   
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Aeshna Fabricius, 1775  Escnas | Hawkers Aeschnes, Mosaikjungfern

f

Genitália de Aeshna | Aeshna genitalia 
A genitália masculina possui variabilidade sufi ciente para ajudar na iden-
tifi cação da espécie. Já a genitália feminina, incaracterística, tem pouco 
interesse, pelo que não é representada neste guia.
The male genitalia is quite varied and helps to identify the species. The 
female genitalia is uncharacteristic and isn’t represented in this book.

m fAeshna cyanea
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p. 174p. 172 p. 176

A. cyanea
p. 178 p. 180
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AESHNIDAEBrachytron pratense (Müller, 1764) 
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Tira-olhos-peludo 
Distribuição Europa Central e Meridional, estende-se a leste até ao Cáucaso. 
Ausente do Norte de África. Em Portugal é conhecida apenas do noroeste onde se 
encontra muito localizada. Habita zonas baixas até aos 60 metros de altitude. 
Descrição Aeshnídeo pequeno, peludo, com uma mancha circular amarela no 
segmento abdominal S1. Tórax com marcas antehumerais largas. Abdómen preto 
com manchas azuis. Fêmea preta e amarela, mais peluda e robusta.
Biologia Habita valas na proximidade de lagoas, tolerando águas moderadamente 
salobras.  
Conservação A área de distribuição reduzida favorece a extinção. Deve ser feito 
um levantamento de todos os locais potenciais para a espécie e implementado um 
plano de monitorização das suas populações.
Espécies similares Aeshna mixta, mais escura e com o voo mais tardio.

envergadura wingspan 54-63 mm 
abdómen abdomen 37-46 mm

Hairy dragonfl y, Hairy Hawker L’Aeschne printannière, Früher Schilfjäger
Distribution Central Europe, with scattered populations in the Mediterranean, eastwards reaches the Caucasus. Absent 
from Africa. In Portugal is restricted to the northwest where it is quite localized. Inhabits lowlands up to 60 meters asl. 
Description A small Aeshnid with a hairy body and a round yellow dot on S1. Thorax with wide antehumeral bands. Black 
abdomen with bluish marks. Female black and yellow, a bit more hairy and robust.
Biology One of the more localized species in Portugal. Inhabits ditches in the vicinity of ponds and lagoons and is tolerant 
to brackish waters.

Conservation The reduced area favours extinction. An au-
toecological study should be held, based on population moni-
toring. There is some potential to fi nd new populations.
Similar species Aeshna mixta darker and with a late 
fl ight.
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pp. 25, 166, 192, 193

Segmentos terminais do macho, vista superior e vista lateral
male abdominal appendages, dorsal and lateral view
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