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Es dona a coneixer la primera cita del cavall de serp africa (Sphodromantis viridis,
Forskal) a Mallorca, aportant dades sobre la seva distribució i es discuteix la seva possible introducció antropica.
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Introducció
A les Illes Balears, han estan citades fins
ara 7 especies de mfmtids (Taula 1). La seva
distribució no esta aclarida pero sembla que
es troben repartides per tot l'arxipelag
(Morales, 1947). Compte (1967) recull la
informació coneguda de Menorca i
Canyelles (2003) recull la presencia de set
especies de mantids de les Illes Balears
(Taula 1). Malgrat tot, la informació disponible és fragmentaria en general per tota la

península lberica i Balears (Harz i
Kaltenback, 1976). Colom (1964) cita
Empusa pennata (Thunberg, 1815) de
Mallorca, possiblement recollint la cita de
Mallorca (Navás, 1909) encara que no ha
estat retrobada i possiblement no hi viu. En
tot cas són necessaries prospeccions actuals.
Des de 2004 s'han anat observant els
primers exemplars de Sphodromantis viridis
a Mallorca.
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Especies citadesillles
Mantis relif<iosa Linnaeus, 1758
Iris oratoria Linnaeus, 1758
Perlamantis alliberti
Guerin-Meneville, 1843
Ameles obiecta (-spallanziana) Rossi, 1792
Ameles picteti Saussure, 1869
Ameles decolor Charpentier, 1825
Ameles africana Bolivar, 1914
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Taula 1. Mimtids de les Illes Balears.
TlÚJle 1. Mantoidea of the Balearic Islands.

Descripció
El cavall de serp afridt Sphodromantis
viridis (Forskal, 1775) és un mfmtid de gran
mida, <:;>: 62- 77 mm / d': 60 - 70 mm d'
(Chopard, 1943) i de coloració molt variable, passant per a tota una gama de verds i
marrons. Cap gros i ample amb un característic tubercle frontal de petita mida situat
al' espai existent entre la base de les antenes
i el bord intern deIs ulls (Chopard, 1943).
Escut facial quadrangular (Morales, 1947).
Antenes més llargues en el d'. Peces bucals
de coloració vermell brillant a la part interna Potes anteriors molt agrandades, especialment en la <:;> i armades d'espines. Coxes
anteriors amb tubercles al bord extern i
manca d'oceHes de funció defensiva, a la
cara interna. Al seu lloc compta amb 3
franges transversals de color groc cIar.
Pronot allargat i ample, de forma semiromboidal, llis en el d' i amb quilla central en la
<:;> (Morales, 1947). Pronot deprimit després
de la dilatació humeral amb els laterals
Bisos en el d' i asserrats en la <:;> (Chopard,
1943). Elitres i ales ben desarrollats en els 2
sexes, sobrepassant l'extrem posterior de
l'abdomen (Chopard, 1943), pero només el
d' és exceHent volador, sovint atret de nit
per la llum deIs fanals (Ruíz como pers.).
Ales anteriors (tegmens) amb un característic estigma lateral blanc o groc, de forma

oval i molt conspicu (Morales, 1947).
Meitat posterior deIs elitres transparenta en
el d' i opac en la <:;> (Chopard, 1943) (Fig. 1).

Distribució
El genere Sphodromantis té una distribució general repartida pel Nord d' África:
AIgeria, Tunísia i Marroc (Chopard, 1943),
Sud d'Europa (Espanya i Grecia, arribant a
colonitzar l'illa de Xipre), est asiatic
(Turquía, Síria, Israel, ... ) (Delfosse, 2000;
2001; www.faunaeur.org) i que esta estretament emparentada amb S. lineola
(Burmeister, 1838). A la península Iberica,
és relativament freqüent a Andalusia
(Prestom-Matham, 1990) i bona part de la
meitat delllevant Iberic.

O"se",ocions 11 MllllorclI
Sembla que aquesta especie es troba ben
adaptada a Mallorca, i de fet és a la zona de
Calvia on esta més localitzada i és freqüent.
De moment no hi ha cites a l'interior de l'illa. Les dates coincideixen amb la bibliografia: de setembre a novembre (Morales,
1947).
- Portal s Nous, Calvia (DD 4.63/43.76; 50
m). 03/09/04. 1 ex. <:;> (nimfa). (com. pers. A.
Cortés).
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Fig. 1. Habitus d'Sphodroman/is vi/Mis. a) ooteca vista lateralment. b) ooteca vista dorsa lment. c)
detall de la part interna de les potes anteriors en una 9; d) detall del rostre facial d ' un o ; e) detall de
pota anterior esqu erra .
Fig. ./. Habi/us o( Sphodromantis viridis. a) ootheca, latera! view. b) ootheca, dorsal view. c) delail
o( Ih e inlema! parlo/ Ihe an lerior !egs in a / enwle. d) /a cial de/ai! o/ male. e) delails o/ Iefl anterior
!eg.
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- Portals Nous, Calvia (DD 4.63/43.76; 50
m). 12/09/04. 1 ex. 9. (com. pers. A. Cortés).
- Portals Nous, Calvia (DD 4.63/43.76; 50
m). 11/10/04. 1 ex. (j. (com. pers. C.
Vizcaino).
EIs 3 exemplars en qüestió foren mantinguts
en captivitat aconseguint l' aparellament, la
producció d'ooteques i el naixement de
nimfes durant la primavera del 2005. Cap
nimfa va sobreviure a la 2a muda.
- Sometimes, Palma (DD 4.77/43.75; 10 m).
16/ 10/04. (X. Canyelles & l M. Serra). 1
ex. 9 . Conservat a coHecció particular de
lM. Serra.
L' exemplar en qüestió fou mantingut en
captivitat durant 3 mesos sense aconseguir
la seva reproducció per falta d'aparellament.
- Urbanització de Costa d'en Blanes, Calvia
(DD 4.62/43.76; 75 m). 13/10/05. 1 ex. (j.
(com. pers. A. Cortés).
- Urbanització de Costa d'en Blanes, Calvia
(DD 4.62/43.76; 75 m). 25/10/05. 1 ex. (j.
(com. pers. A. Cortés). Conservat a col'lecció particular de X. Canyelles.
- Urbanització de Son Vida, Palma (DD
4.64/43.82; 150 m). 27110/05. 1 ex. 9.
Conservat a coHecció particular de X.
Canyelles.
- Colonia de Sant Pere, Arta (EE 5.27/44.00;
5 m). 16/08/05. 1 ex. (j.
- Benzinera Ctra. de Valldemossa. (DD
4.66/43.95; 31 m). 01/10/06. 1 ex. (j.
Conservat a coHecció particular de X.
Canyelles.
- Son Ferriol. (DD 4.75/43.80; 18 m).
04110/06. 1 ex. (j. Conservat a coHecció
Museu Ciencies Naturals de Costitx
(Mallorca).
- Urbanització de Son Vida, Palma (DD
4.64/43.82; 150 m). 07110/06. 1 ex. 9.
Conservat a col'lecció Museu Ciencies
Naturals de Costitx (Mallorca).
- Portals Nous, Calvia (DD 4.63/43.76; 50

m). 11/10/06. 1 ex. 9 (com. pers. A. Cortés).

Discussió
L'autoctonia d'aquesta especie no esta
gens clara. Al tractar-se d'un insecte de gran
mida i mal volador, especialment pel que fa
a les femelles, és molt difícil una possible
arribada natural d'exemplars arribats per si
mateixos des del Llevant Iberic o del Nord
d' África.creuant la mar. En tot cas es tractaria d'exemplars transportats per fortes onades de vent. F enomen que sí ha succelt amb
altres especies d'insectes, com és el cas de
la papallona tigre (Danaus chrysippus L.)
(Alomar et al., 1989-90). Així doncs, la possibilitat d'introducció més plausible és l'intervenció humana directa, la qual en aquest
cas es pot haver manifestat de dues maneres.
O bé com a una introducció voluntaria,
doncs és un insecte utilitzat en terrariofília.
(ex: es pot comprar Sphodromantis sp. a 12
€
per exemplar). Podria tractar-se d'una
introducció d'aquest tipus que ha donat lloc
a alguna fuita, de la mateixa manera que
s 'han escapat accidentalment o alliberat
expressament ocells i reptils exotics. (l
Oliver como pers,). O bé una introducció
involuntaria, mitjanyant la importació d'exemplars adults o fíns i tot d'ooteques, juntament amb diverses especies d'arbres i
arbusts procedents de la Península Iberica,
per ús en jardineria, i/o material de construcció (troncs, terra i pedres), com ha passat també amb altres especies de reptils (l
Oliver como pers.) i insectes.
En qualsevol cas, sembla que el focus
inicial s' establí a la zona de Calvia.
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