CH.

Urb.

IPast.

Argiope bruennichi
(Scopoli, 1772)
Aranha-de-jardim (PT)
Orb-web spider, Wasp spider (EN)
Paulo A. V. Borges, Pedro Cardoso

Morfologia/ Morphology
Fêmea: O cefalotórax é cinzento prateado coberto com pêlos esbranquiçados.
O abdómen tem uma cor de fundo amarelo-claro coberto com padrão amarelo e
preto em forma de abelha. As pernas são
longas e amareladas, com poucas bandas.
Macho: Muito menor que a fêmea. O cefalotórax é castanho-claro com duas faixas pretas laterais. Está coberto de pêlos
esbranquiçados. O abdómen é amarelo-claro com um padrão multicolorido claro
(amarelo, avermelhado, preto). As pernas
são longas e amareladas, com alguns pontos pretos e bandas claras.
Female: The cephalothorax is silver
gray covered with whitish hairs. The
abdomen has a light yellow background
color covered with bee-like yellow and
black pattern. The legs are long and
yellowish brown with few annulations.
Male: Much smaller than the female.
The cephalothorax is pale brown with two
lateral black bands. It is covered with
sparsely whitish hairs. The abdomen is
light yellow with a pale multicolor
pattern (yellow, reddish, black). The legs
are long and yellowish brown with some
black dots and pale annulations.

Biologia e ecologia/
Biology and ecology
Este predador constrói uma grande teia
orbicular logo acima do nível do solo nas
gramíneas e outra vegetação baixa,
geralmente ligando plantas entre si. Esta
teia tem uma área com forma de
ziguezague no centro do círculo, chamada
de stabilimentum, que poderá ser usada
para informar animais voadores acerca
da presença da aranha, evitando a
destruição da teia.
This predator builds a large orb-web just
above ground level on grass and other
low vegetation, usually bridging plants.
This web has an area with a zigzag shape
at the center of the orb, called the
stabilimentum, which can be used to
alert large flying animals of the spider
presence, avoiding damage to the web.

Conservação/ Conservation
NE

Como observar a espécie/
How to find the species
Durante o Verão, é comum encontrar
grandes teias orbiculares desta espécie
em jardins e áreas urbanas abertas.

Habitat
Ocorre em vários habitats: pastagens,
jardins, florestas exóticas e habitats
costeiros. No entanto, dado o seu estatuto
de espécie nativa, pensa-se que o seu
habitat original seria as áreas costeiras.

During the summer, it is common to find
large orb webs of this species in gardens
and open urban areas.

Occurs in several habitats:
meadows/pastures, gardens, exotic forest,
and coastal habitats. However, given its
status as native species, it is believed that
the original habitat was coastal areas.
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Taxonomia/ Taxonomy
Arthropoda, Arachnida, Araneae,
Araneidae

Distribuição/ Distribution

COR FLO

FAI

PIC

SJG

GRA

TER

SMG

SMR

Colonização/ Colonization status
NAT

Comprimento/ Lenght
Fêmea/ Female: 14 - 20 mm
Macho/ Male: 4 - 4.5 mm

Paulo A. V. Borges

Financiamento/ Funding: MACDIV (FCT-PTDC/BIABIC/0054/2014)
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NatF.

Gibbaranea occidentalis
Wunderlich, 1989
Aranha-das-copas-das-árvores-dos-Açores (PT)
Canopy Azorean orb-web spider (EN)
Paulo A. V. Borges, Pedro Cardoso

Morfologia/ Morphology
O cefalotorax é castanho-amarelado com
uma marca triangular escura bastante visível. Duas pequenas saliências laterais
na parte superior do abdómen dão a este
uma forma triangular característica. O
abdómen é geralmente acastanhado com
um padrão esbranquiçado. Alguns espécimes também podem apresentar uma
mancha escura mediana no abdómen
que é bastante variável no padrão. As
pernas são amarelo-acastanhadas claras
com alguns anéis.
The cephalothorax is yellowish brown
with a visible dark triangular marking.
Two small lateral humps on the upper
part of the abdomen give to it its
characteristic triangular shape. The
abdomen is usually brownish with some
whitish pattern. Some specimens can
also present a dark median band on their
abdomen which is quite variable in
pattern. The legs are pale brown-yellow
with some annulations.

A espécie ocorre durante todo o ano, mas
com os adultos sendo mais abundantes
no Verão.
This spider builds an orb-web in the
canopies of endemic trees but also in the
shrubs Vaccinium cylindraceum and
Myrsine africana. The species occurs
across all seasons but with adults being
more abundant during the summer.

Conservação/ Conservation
IUCN - NT

Como observar a espécie/
How to find the species
Activa durante a noite, sendo fácil de
encontrar na parte central de grandes
teias orbiculares nas copas das árvores e
arbustos.
This species is active during the night,
when you can find it sitting in the middle
of large orb-webs in the tree canopies
and shrubs.

Habitat
Esta espécie ocorre na floresta nativa, mas
os juvenis podem também ser frequentemente encontrados noutros habitats.
This species occurs in native forest, but
juveniles can also be frequently found in
other habitats.

Biologia e ecologia/
Biology and ecology
Esta aranha constrói uma teia orbicular
nas copas de árvores endémicas, mas
também nos arbustos Vaccinium
cylindraceum e Myrsine africana.
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Taxonomia/ Taxonomy
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Araneidae

Distribuição/ Distribution

COR FLO

FAI

PIC

SJG

GRA

TER

SMG

SMR

Colonização/ Colonization status
END Açores

Comprimento/ Lenght
Fêmea/ Female: 6 mm
Macho/ Male: 5 mm

Paulo A. V. Borges

Financiamento/ Funding: MACDIV (FCT-PTDC/BIABIC/0054/2014)
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Orch.

Urb.

ExF.

NatF.

Clubiona decora
Blackwall, 1859
Aranha-das-copas (PT)
Sac spider, Two-clawed hunting spider (EN)
Paulo A. V. Borges, Pedro Cardoso

Morfologia/ Morphology
Esta aranha tem um cefalotórax laranja-acastanhado claro com imponentes
quelíceras de cor laranja. O abdómen é
claro com algumas marcas cardíacas
mais escuras. As pernas são castanho-claras. Todo o corpo está coberto de
pêlos grisalhos e finos.
This spider has a light brownish-orange
cephalothorax with imposing orange
chelicerae. The abdomen is pale with
some darker cardiac marks. The legs are
pale brown. The whole spider is covered
with thin grey hairs.

Habitat
Comum em diferentes habitats na copa
de muitas árvores e arbustos: pomares,
jardins, florestas exóticas e floresta
nativa.
Common in different habitats in the
canopy of many trees and shrubs:
orchards, urban gardens, exotic forest
and native forest.

Biologia e ecologia/
Biology and ecology
Esta espécie é uma caçadora activa nas
copas durante a noite e esconde-se
dentro de um abrigo de seda durante o
dia.
This species is an active hunter in the
canopies during the night and hides
inside a silk shelter during the day.

Conservação/ Conservation
NE

Como observar a espécie/
How to find the species
É possível encontrar o abrigo de seda sob
a casca solta de árvores, dentro de folhas
dobradas ou no solo entre a manta
morta.
It is possible to spot the silk shelter
under loose bark, inside folded leaves or
in the soil among the litter.
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Taxonomia/ Taxonomy
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Clubionidae

Distribuição/ Distribution

COR FLO

FAI

PIC

SJG

GRA

TER

SMG

SMR

Colonização/ Colonization status
NAT

Comprimento/ Lenght
Fêmea/ Female: 6 mm
Macho/ Male: 6 mm

Paulo A. V. Borges

Financiamento/ Funding: MACDIV (FCT-PTDC/BIABIC/0054/2014)
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Orch.

Urb.

ExF.

NatF.

Emblyna acoreensis
Wunderlich, 1992
Aranha-das-copas (PT)
Meshweb spider (EN)
Paulo A. V. Borges, Pedro Cardoso

Morfologia/ Morphology

Biologia e ecologia/
Biology and ecology

O cefalotórax é castanho-alaranjado,
enquanto o abdómen é castanho. Na
fêmea, uma “folium” esbranquiçada
ocorre no topo do abdómen. As pernas
são amareladas.

Estas aranhas tecem pequenas teias
irregulares com linhas em zig-zag no
chão ou na folhagem das copas e
esperam pelas presas escondidas sob a
teia.

The cephalothorax is orange-brown
while the abdomen is brown. On the
female, the abdomen has a whitish
folium. The legs are yellowish.

These spiders weave small irregular webs
with zig-zag lines on the ground or on
the canopy foliage, and wait for preys
under the web.

Habitat
Esta espécie está presente em diferentes
habitats dos 0 aos 800 m de altitude.
Ocorre em pomares, jardins e florestas
exóticas. Também está presente na
floresta nativa a media altitude onde está
associada às copas de Erica azorica e
Morella faya.
This species is present in different
habitats from 0 to 800 m of elevation. It
occurs in orchards, urban gardens and
exotic forest. It is also present in native
forest at mid altitude where it is mainly
associated with the canopies of Erica
azorica and Morella faya.

Conservação/ Conservation
IUCN - NT

Como observar a espécie/
How to find the species
Observe as folhas das árvores e a aranha
pode ser vista debaixo da teia à espera de
presas.
Look to the tree leaves and the spider
can be found resting under a web waiting
for the prey.
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Taxonomia/ Taxonomy
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Dictynidae

Distribuição/ Distribution

COR FLO

FAI

PIC

SJG

GRA

TER

SMG

SMR

Colonização/ Colonization status
END Açores

Comprimento/ Lenght
Fêmea/ Female: 2.8 mm
Macho/ Male: 2 mm

Paulo A. V. Borges

Financiamento/ Funding: MACDIV (FCT-PTDC/BIABIC/0054/2014)
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Urb.

ExF.

NatF.

IPast.

Dysdera crocata
C. L. Koch, 1838
Aranha-dos-bichos-de-conta (PT)
Woodlouse spider (EN)
Paulo A. V. Borges, Pedro Cardoso

Morfologia/ Morphology

Biologia e ecologia/
Biology and ecology

Cefalotórax e pernas com coloração
laranja-avermelhada, enquanto o
abdómen é cinza-acastanhado. As
quelíceras são grandes e robustas,
características desta espécie.

Esta espécie é uma caçadora activa
nocturna. É um predador especialista em
bichos-de-conta mas também caça
outros tipos de presas.

Cephalothorax and legs with a reddish
orange coloration, while the abdomen is
brownish gray. The chelicerae are large
and robust, characteristic of this species.

This species is an active nocturnal
hunter. It is a specialist predator on
woodlice but may also feed on other
prey.

Habitat

Conservação/ Conservation

Esta espécie está presente numa grande
variedade de habitats. Ocorre em áreas
urbanas, jardins, vegetação exótica,
plantações de Criptomeria japonica,
pastagens, prados ou floresta nativa.

NE

This species is present in a wide variety
of habitats. It occurs in urban areas,
gardens, exotic vegetation, Criptomeria
japonica plantations, pastures, meadows
or native forests.

Fácil de ver em muitos habitats perto do
solo, incluindo dentro de casas.

Como observar a espécie/
How to find the species

Easy to see in many habitats near the
ground, including inside houses.
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Taxonomia/ Taxonomy
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Dysderidae

Distribuição/ Distribution

COR FLO

FAI

PIC

SJG

GRA

TER

SMG

SMR

Colonização/ Colonization status
INT

Comprimento/ Lenght
Fêmea/ Female: 11.25 mm
Macho/ Male: 9.5 mm

Pedro Cardoso/ Paulo A. V. Borges

Financiamento/ Funding: MACDIV (FCT-PTDC/BIABIC/0054/2014)
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Cv.

Turinyphia cavernicola
Wunderlich, 2008
Aranha-cavernícola-do-Algar-do-Carvão (PT)
Algar do Carvão cave Sheetweb spider (EN)
Paulo A. V. Borges, Pedro Cardoso

Morfologia/ Morphology

Biologia e ecologia/
Biology and ecology

O cefalotórax desta pequena aranha é
amarelo-claro, enquanto o abdómen é
cinza-médio. As pernas são amarelo-claro, similar ao cefalotorax (Borges &
Wunderlich 2008).

É um predador especialista cavernícola
(ou seja, uma espécie troglóbia). Tece
uma teia plana em lençol em pequenos
orifícios nas paredes de rocha basáltica.
It is a cavernicolous (i.e. a troglobitic
species) specialist predator. It weaves a
sheet-web across small holes in volcanic
basaltic rocks.

The cephalothorax of this small spider is
pale yellow, while the abdomen is
medium grey. The legs have similar
coloration to the cephalothorax, pale
yellow (Borges & Wunderlich 2008).

Conservação/ Conservation

Habitat
A espécie ocorre exclusivamente em
formações vulcânicas como tubos de lava
e algares vulcânicos em altitudes entre
500 e 600 m. Geralmente vive em zonas
de penumbra (perto da entrada) ou
mesmo em zonas de escuridão total.
The species occurs exclusively in volcanic
formations such as humid lava tubes and
volcanic pits at elevations between 500
and 600 m. It usually lives in the dim
light of the cave (close to the entrance) or
under total darkness.

IUCN - EN

Como observar a espécie/
How to find the species
O melhor local para ver a espécie é no
Algar do Carvão. Na descida do Algar
olhe para as paredes laterais.
The best site to see the species is in the
pit-cave of Algar do Carvão. Look at the
lateral walls when descending the cave.
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Taxonomia/ Taxonomy
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Linyphiidae

Distribuição/ Distribution

COR FLO

FAI

PIC

SJG

GRA

TER

SMG

SMR

Colonização/ Colonization status
END Açores

Comprimento/ Lenght
Fêmea/ Female: 2 mm
Macho/ Male: 2 mm

Paulo A. V. Borges/ Pedro Cardoso

Financiamento/ Funding: MACDIV (FCT-PTDC/BIABIC/0054/2014)
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FWH.

NatF.

NGL.

Agyneta depigmentata
Wunderlich, 1989
Aranha-das-turfeiras (PT)
Sheetweb spider, Dwarf spider (EN)
Paulo A. V. Borges, Pedro Cardoso

Morfologia/ Morphology
A coloração desta espécie é clara
(despigmentada). A área dos olhos e a
parte ventral é cinza-escuro. As patas são
finas e pálidas (Borges & Wunderlich
2008).
The coloration of this species is pale
(depigmented) while the eye region and
the ventral part are dark grey. Their legs
are slender and pale (Borges &
Wunderlich 2008).

Biologia e ecologia/
Biology and ecology
Este predador tece uma teia em forma de
lençol ao nível do solo entre pequenos
orifícios no musgão.
This predator weaves sheet webs at the
ground level between small holes in the
deep moss soil cover.

Conservação/ Conservation
IUCN - CR

Habitat
Esta espécie ocorre na floresta nativa
dominada pelo Cedro-do-Mato
Juniperus brevifolia onde o solo é
completamente coberto com musgão
(Shagnum spp.). Estes ecossistemas são
extremamente húmidos e são
constituídos em algumas áreas por
turfeiras. Ocorre igualmente em
altitudes elevadas em prados naturais
dominados por plantas vasculares
nativas e endémicas.

Como observar a espécie/
How to find the species
Procure a espécie em turfeiras de
Sphagnum ou prados naturais em
altitudes elevadas.
Look in Sphagnum bogs or natural
grasslands at high elevations.

This species occurs in native forest
dominated by Juniperus brevifolia
where the ground is completely covered
with the moss Sphagnum spp. Those
ecosystems are extremely humid and
constitute in some areas wet zones
peatlands and bogs. It can also occur in
high altitude in natural grassland
dominated by native and endemic
vascular plants and mosses.
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Taxonomia/ Taxonomy
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Linyphiidae

Distribuição/ Distribution

COR FLO

FAI

PIC

SJG

GRA

TER

SMG

SMR

Colonização/ Colonization status
END Açores

Comprimento/ Lenght
Fêmea/ Female: 1.7 mm

1 mm

Macho/ Male: 1.1 mm

Enésima Mendonça

Financiamento/ Funding: MACDIV (FCT-PTDC/BIABIC/0054/2014)
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IPast.

NatF.

Erigone atra
Blackwall, 1833
Aranha-das-pastagens (PT)
Money spider (EN)
Paulo A. V. Borges, Pedro Cardoso

Morfologia/ Morphology

Biologia e ecologia/
Biology and ecology

Esta aranha tem o cefalotórax e o
abdómen preto com pernas castanho-escuras.
This spider has the cephalothorax and
the abdomen black with dark brown legs.

Trata-se de uma aranha caçadora activa
ao nível do solo onde preda colembolos e
outros insectos pequenos.
It is an active hunting species at ground
level probably feeding mostly on
springtails and other minute insects.

Habitat
Esta espécie está presente em diversos
habitats. Ocorre principalmente em
pastagens intensivas, mas também está
ocasionalmente presente nas copas das
árvores da floresta nativa.

Conservação/ Conservation
NE

Como observar a espécie/
How to find the species

This species is present in diverse
habitats. It mainly occurs in pastures,
meadows, grasslands, but is also
occasionally present in the canopy of the
native forest.

Nas pastagens é fácil de encontrar no
solo entre as gramíneas.
In pastures, you may find it walking on
the soil between grasses.

Taxonomia/ Taxonomy
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Linyphiidae

Distribuição/ Distribution

COR FLO

FAI

PIC

SJG

GRA

TER

Colonização/ Colonization status
INT

Comprimento/ Lenght
Fêmea/ Female: 2.4 mm
Macho/ Male: 2.25 mm
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SMG

SMR

Jørgen Lissner

Financiamento/ Funding: MACDIV (FCT-PTDC/BIABIC/0054/2014)
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NatF.

Acorigone acoreensis
(Wunderlich, 1992)
Aranha-das-copas (PT)
Sheetweb spider, Dwarf spider (EN)
Paulo A. V. Borges, Pedro Cardoso

Morfologia/ Morphology

Biologia e ecologia/
Biology and ecology

Esta pequena aranha tem uma carapaça
laranja-acastanhada escura, bem como
as pernas, enquanto o abdómen é preto.
This very small spider has a dark orangebrownish carapace and legs, the
abdomen being black.

Habitat
A espécie ocorre exclusivamente em
formações vulcânicas como tubos de lava
e algares vulcanicos em altitudes entre
500 e 600 m. Geralmente vive em zonas
de penumbra (perto da entrada) ou
mesmo em zonas de escuridão total.
The species occurs exclusively in volcanic
formations such as humid lava tubes and
volcanic pits at elevations between 500
and 600 m. It usually lives in the dim
light of the cave (close to the entrance) or
under total darkness.

Este predador constrói uma teia em
forma de lençol entre a vegetação, de
preferência nas copas das árvores. O
estado adulto é mais abundante no
Verão.
This predator builds a sheet web in
between native vegetation, preferentially
on the canopy. The adult stage is more
abundant during the summer.

Conservação/ Conservation
IUCN - VU

Como observar a espécie/
How to find the species
Pode ser encontrada nas copas e troncos
de árvores com musgos e líquenes.
It can be found in the canopy and trunks
of trees associated with mosses and
lichens.
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0.5 mm
Taxonomia/ Taxonomy
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Linyphiidae

Distribuição/ Distribution

COR FLO

FAI

PIC

SJG

GRA

TER

SMG

SMR

Colonização/ Colonization status
END Açores

Comprimento/ Lenght
Fêmea/ Female: 1.4 mm
Macho/ Male: 1.2 mm

Pedro Cardoso

Financiamento/ Funding: MACDIV (FCT-PTDC/BIABIC/0054/2014)
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NatF.

Canariphantes acoreensis
(Wunderlich, 1992)
Aranha-da-manta-morta (PT)
Sheetweb spider, Dwarf spider (EN)
Paulo A. V. Borges, Sophie Wallon, Pedro Cardoso

Morfologia/ Morphology
Fêmea: O cefalotórax desta aranha é
amarelado. O abdómen é amarelado com
um padrão preto em forma de W, por
vezes muito difuso, resultando em alguns
pontos mais claros num abdómen negro.
As patas possuem uma coloração
castanho-amarelada.
Machos: O cefalotórax é amarelado,
enquanto o abdómen é esbranquiçado
com um padrão dorsal em forma de W,
geralmente menos difuso que na fêmea.
As patas possuem uma coloração
castanho-amarelada.

Biologia e ecologia/
Biology and ecology
Este predador constrói pequenas teias
em forma de lençol ao nível do solo
usando pequenos orifícios existentes na
cobertura do solo.
This predator builds small sheet-webs at
ground level using existing small holes
on the ground cover.

Conservação/ Conservation
IUCN - EN

Female: The carapace of this spider is
yellowish. The abdomen is yellowish
with a W-shaped black pattern,
sometimes large and difficult to discern,
resulting in some clear dots on a black
abdomen. The legs are brownish-yellow.
Male: The carapace is yellowish, while
the abdomen is whitish with a W-shaped
dorsal pattern, usually clearer than on
the female. The legs are brownishyellow.

Como observar a espécie/
How to find the species
Durante a noite procure as aranhas em
teias localizadas ao nível do solo da
floresta em pequenos orifícios.
At night look for spiders in webs located
at the forest soil level in small holes.

Habitat
Esta espécie está restrita a manchas de
floresta nativa. Encontra-se entre os 350
e os 1100 m de altitude, embora seja
particularmente abundante acima dos
700 m em florestas pristinas.
This species is restricted to patches of
native forest. Its elevation range goes
from 350 to 1100 m, but it is particularly
abundant above 700 m in pristine
forests.
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Taxonomia/ Taxonomy
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Linyphiidae

Distribuição/ Distribution

COR FLO

FAI

PIC

SJG

GRA

TER

SMG

SMR

Colonização/ Colonization status
END Açores

Comprimento/ Lenght
Fêmea/ Female: 2.58 mm

1 mm

Macho/ Male: 2.05 mm

Enésima Mendonça

Financiamento/ Funding: MACDIV (FCT-PTDC/BIABIC/0054/2014)

— 103 —

NatF.

ExF.

Savigniorrhipis acoreensis
(Wunderlich, 1992)
Aranha-das-copas-do-cedro-do-mato (PT)
Sheetweb spider, Dwarf spider (EN)
Paulo A. V. Borges, Pedro Cardoso

Morfologia/ Morphology
O cefalotórax desta pequena aranha é
castanho uniforme. O abdómen é
castanho-alaranjado e apresenta um
padrão dorsal com manchas castanhas.
As pernas são castanho claras com anéis
claros.
The cephalothorax of this small spider is
uniform brown. The abdomen is
brownish-orange and presents a dorsal
pattern with brown patches. The legs are
light brown with lighter annulation.

Habitat
Esta espécie ocorre na floresta nativa
dominada por Juniperus brevifolia.
Ocorre também frequentemente em
habitats marginais como as copas da
Cryptomeria japonica.
This species occurs in native forest
dominated by Juniperus brevifolia. It
also frequently occurs in marginal
habitats such as the canopies
of Cryptomeria japonica.

Biologia e ecologia/
Biology and ecology
É um predador generalista activo
durante a noite. A aranha tece a teia em
forma de lençol nas copas de todas as
árvores endémicas, com preferência por
Juniperus brevifolia. Ocorre durante
todo o ano com uma maior abundância
de adultos durante o Verão e início do
Outono.
It is a generalist predator active during
the night. The spider weaves its sheet
web in the canopies of all endemic trees,
with a preference for Juniperus
brevifolia. Occurs during all year with a
higher abundancy of adults during the
summer and early autumn.

Conservação/ Conservation
IUCN - VU

Como observar a espécie/
How to find the species
A maneira mais fácil de encontrar esta
espécie é observar os galhos do cedro do
mato Juniperus brevifolia.
The easier way to find this species is
observing the branches of the Azorean
Cedar Juniperus brevifolia.
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Taxonomia/ Taxonomy
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Linyphiidae

Distribuição/ Distribution

COR FLO

FAI

PIC

SJG

GRA

TER

SMG

SMR

Colonização/ Colonization status
END Açores

Comprimento/ Lenght
Fêmea/ Female: 1.88 mm
Macho/ Male: 1.75 mm

Paulo A. V. Borges

Financiamento/ Funding: MACDIV (FCT-PTDC/BIABIC/0054/2014)
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NatF.

ExF.

NGL.

Tenuiphantes miguelensis
(Wunderlich, 1992)
Aranha-da-manta-morta (PT)
Sheetweb spider, Dwarf spider (EN)
Paulo A. V. Borges, Pedro Cardoso

Morfologia/ Morphology

Biologia e ecologia/
Biology and ecology

Esta aranha tem um cefalotórax
castanho-escuro. O abdómen é preto
com um padrão castanho-escuro e as
pernas são castanho-amareladas.

Este predador constrói pequenas teias,
em forma de lençol, ao nível do solo,
usando pequenos orifícios existentes na
cobertura do solo.

This spider has a dark brown
cephalothorax. The abdomen is black
with a dark brown pattern and the legs
are yellowish-brown.

This predator builds small sheet-webs at
ground level using existing small holes in
the ground cover.

Habitat

Conservação/ Conservation

Esta espécie é especialmente comum
em floresta nativa, mas também pode
ocorrer em florestas exóticas, em
plantações de Cryptomeria japonica,
em pastagens e até mesmo em área de
turfeiras.

NE

Como observar a espécie/
How to find the species

This species is more common in native
forest, but can also occur in exotic forest,
in Cryptomeria japonica plantations, in
grassland, and even in bogs and
peatlands.

Durante a noite, procure as aranhas em
teias localizadas ao nível do solo da
floresta em pequenos orifícios.
At night look for spiders in webs located
at the forest soil level in small holes.
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Taxonomia/ Taxonomy
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Linyphiidae

Distribuição/ Distribution

COR FLO

FAI

PIC

SJG

GRA

TER

SMG

SMR

Colonização/ Colonization status
END Mac.

Comprimento/ Lenght
Fêmea/ Female: 2.65 mm
Macho/ Male: 2.025 mm

Pedro Cardoso

Financiamento/ Funding: MACDIV (FCT-PTDC/BIABIC/0054/2014)
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NGL.

Walckenaeria grandis
(Wunderlich, 1992)
Aranha-dos-prados-naturais (PT)
Sheetweb spider, Dwarf spider (EN)
Paulo A. V. Borges, Pedro Cardoso

Morfologia/ Morphology
O cefalotórax desta pequena aranha tem
uma coloração castanho-amarelada.
Uma forma de coloração em V mais
escura surge do centro em direcção à
parte frontal do cefalotórax. O abdómen
é castanho-acinzentado, com um padrão
mais claro em forma de W. As pernas são
castanho-amareladas com bandas mais
claras nas articulações.
The cephalothorax of this small species
has a yellowish-brown coloration. A
darker V-shape appears from the center
of the cephalothorax to its frontal part.
The abdomen is grayish-brown with
some lighter W-shaped pattern. The legs
are yellowish-brown with lighter
annulations at the junctions.

Habitat
Principalmente restrita a florestas
nativas hiper-húmidas de elevada
altitude dominadas por Juniperus
brevifolia e densamente cobertas por
musgos e fetos. É particularmente
abundante nas poucas áreas de prados
nativos de altitude.

Biologia e ecologia/
Biology and ecology
Este predador é mais abundante durante
o Verão e activo durante a noite.
Constrói a teia em forma de lençol
aplanado ao nível do solo.
This predator is more abundant during
the summer and active during the night.
Builds its sheet web at the ground level.

Conservação/ Conservation
IUCN - EN

Como observar a espécie/
How to find the species
Procure a espécie em turfeiras de
Sphagnum ou prados naturais em
altitudes elevadas.
Look in Sphagnum bogs or natural
grassland at high elevations.

Mostly restricted to hyper-humid high
elevation native forests dominated by
Juniperus brevifolia and densely
covered by mosses and ferns. It is
particularly abundant in the few
remnants of high elevation native
grasslands.
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0.5
mm
Taxonomia/ Taxonomy
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Linyphiidae

Distribuição/ Distribution

COR FLO

FAI

PIC

SJG

GRA

TER

SMG

SMR

Colonização/ Colonization status
END Açores

Comprimento/ Lenght
Fêmea/ Female: 2.9 mm
Macho/ Male: 2.3 mm

Enésima Mendonça

Financiamento/ Funding: MACDIV (FCT-PTDC/BIABIC/0054/2014)
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NGL.

SNP.

IPast.

Pardosa acorensis
Simon, 1883
Aranha-lobo (PT)
Wolf spider (EN)
Paulo A. V. Borges, Pedro Cardoso

Morfologia/ Morphology
O cefalotórax desta aranha é castanho-escuro, cruzado por uma linha mediana
amarelada. O abdómen é castanho com
manchas mais escuras, enquanto as
pernas possuem uma coloração
marmoreada e são peludas.

Biologia e ecologia/
Biology and ecology
Os adultos estão activos durante o dia e
noite. É um predador activo que caça as
presas no nível do solo e podem ser
corredoras rápidas. As fêmeas carregam
sacos de ovos na Primavera e no Verão.
Adults are active during both day and
night. It is an active predator, which does
not use a web to capture prey, but hunts
at the ground level and can be a fast
runner. Females carry the egg sacs
during spring and summer.

The cephalothorax of this spider is dark
brown, crossed by a yellowish median
line. The abdomen is brown with darker
patches while the legs are marbled and
hairy.

Habitat

Conservação/ Conservation

Esta é a aranha endémica mais
generalista dos Açores, ocorrendo em
quase todos os habitats. Ocorre desde o
nível do mar até aos pontos mais
elevados da montanha do Pico. No
entanto, a espécie é particularmente
abundante entre os 400 e 800 m em
turfeiras, pastagens semi-naturais e
prados naturais, estando também
presente em pastagens intensivas.

IUCN - LC

Como observar a espécie/
How to find the species
Em dias ensolarados correndo no solo em
habitats abertos (turfeiras, pastagens).
In sunny days running on the soil of
open habitats (bogs, grasslands).

This is the most generalist Azorean
endemic spider, occurring in almost all
known Azorean native and
anthropogenic habitats. It occurs from
sea level to the highest elevation at Pico
mountain with 2351 m (Pico Island).
However, the species is particularly
abundant at mid elevations in
bogs/peatlands, semi-natural pastures
and the natural grasslands which
constitute a rare high elevation habitat.
The species is also present in intensively
managed pastures for dairy cattle.
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Taxonomia/ Taxonomy
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Lycosidae

Distribuição/ Distribution

COR FLO

FAI

PIC

SJG

GRA

TER

SMG

SMR

Colonização/ Colonization status
END Açores

Comprimento/ Lenght
Fêmea/ Female: 6 mm
Macho/ Male: 5 mm

Pedro Cardoso

Financiamento/ Funding: MACDIV (FCT-PTDC/BIABIC/0054/2014)
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NGL.

SNP.

NatF.

Pisaura acoreensis
Wunderlich, 1992
Aranha-creche (PT)
Nurseryweb spider (EN)
Paulo A. V. Borges, Pedro Cardoso

Morfologia/ Morphology
Esta é a aranha endémica do arquipélago
com maiores dimensões. O cefalotórax tem
uma coloração castanho-bege (mais ou
menos escura dependendo do espécime)
com uma área mediana mais clara. O
abdómen é bastante variável no padrão de
coloração. As pernas são finas, longas e
com a mesma coloração castanho-bege e
são cobertas de pêlos.
This is the largest endemic spider of the
archipelago. Its cephalothorax has a
brown-beige coloration (more or less
dark depending on the specimen) with a
lighter median area. The abdomen is
quite variable on the pattern. The legs are
thin, long and with the same brown-beige
coloration and are covered with hairs.
Habitat
Esta espécie ocorre em espaços abertos
no solo de floresta nativa, mas também
nas copas de árvores endémicas.
Também pode ser encontrado em
pastagens naturais, turfeiras e pastagens
semi-naturais. Mais abundante entre os
700 e 1100 m em locais pristinos.

This species occurs in open spaces in
native forest floor but also in the canopies
of endemic trees. Can also be found in
natural grasslands, bogs and semi-natural
pastures. More abundant between 700
and 1100 m in very pristine sites.
Biologia e ecologia/
Biology and ecology
Este predador está activo durante o dia.
Prefere espaços abertos e com luz solar. A
fêmea carrega com ela um saco de ovos
durante a Primavera ou Verão,
construindo uma teia que envolve a
vegetação baixa, funcionado como creche
para proteger os juvenis. A fêmea fica por
perto para proteger a estructura até que as
crias sejam capazes de sobreviver por si só.
This predator is active during the day,
preferring open spaces and sunlight. The
female carries with her an egg-sac during
the spring or summer. It builds a typical
web that wraps the vegetation (like a
nursery) in the low vegetation in order to
protect her young during their first
weeks of life. The female stays around to
protect the structure until the juveniles
are ready to survive on their own.
Conservação/ Conservation
IUCN - VU
Como observar a espécie/
How to find the species
É comum ver teias-creche por volta de
Maio até Setembro em Calluna vulgaris
e em gramíneas ou fetos.
It is common to see nursery webs around
May until September in Calluna vulgaris
and in grasses and ferns.
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Taxonomia/ Taxonomy
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Pisauridae

Distribuição/ Distribution

COR FLO

FAI

PIC

SJG

GRA

TER

SMG

SMR

Colonização/ Colonization status
END Açores

Comprimento/ Lenght: 10.5 mm

Paulo A. V. Borges

Financiamento/ Funding: MACDIV (FCT-PTDC/BIABIC/0054/2014)
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NatF.

Macaroeris cata
(Blackwall, 1867)
Aranha-saltadora-das-copas (PT)
Jumping spider (EN)
Paulo A. V. Borges, Pedro Cardoso

Morfologia/ Morphology
Esta aranha tem a forma robusta
característica de uma aranha saltadora.
Tem um cefalotórax castanho-escuro
com pêlos brancos. Os olhos são grandes
e rodeados por uma fina linha laranja. A
área entre os olhos e as quelíceras é
coberta de pêlos brancos. O corpo é
castanho-escuro e coberto com cabelos
brancos curtos. É fácil distinguir de
Macaroeris diligens pela ausência de
uma borda branca no abdómen.
This spider has the characteristically
robust shape of a jumping spider. It has a
dark brownish cephalothorax with white
hairs. The eyes are large and surrounded
by a thin orange line. The area between
the eyes and the chelicerae is covered
with white hairs. The body is dark brown
and covered with short white hair. It is
easy to distinguish from Macaroeris
diligens by the absence of a white border
in the abdomen.

Biologia e ecologia/
Biology and ecology
Este predador não usa uma teia para
capturar as suas presas. É uma caçadora
activa e caça saltando em cima das presas.
This predator does not use a web to catch
its prey. It is an active hunter and
captures its prey by leaping over it.

Conservação/ Conservation
NE

Como observar a espécie/
How to find the species
Esta espécie é fácil de detectar nas folhas
de árvores e arbustos caçando as suas
presas.
This species is easy to spot in the leaves
of trees and shrubs hunting its prey.

Habitat
Esta espécie ocorre na floresta nativa,
onde tende a favorecer as copas das
plantas endémicas. Também pode ser
encontrada em alguns habitats marginais
a estas florestas.
This species occurs in native forest where
it tends to favour the canopies of
endemic plants. Can also be found in
some marginal habitats.
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Taxonomia/ Taxonomy
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Salticidae

Distribuição/ Distribution

COR FLO

FAI

PIC

SJG

GRA

TER

SMG

SMR

Colonização/ Colonization status
NAT

Comprimento/ Lenght
Fêmea/ Female: 5.5 mm
Macho/ Male: 4.75 mm

Paulo A. V. Borges

Financiamento/ Funding: MACDIV (FCT-PTDC/BIABIC/0054/2014)
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NatF.

Sancus acoreensis
(Wunderlich, 1992)
Aranha-amarela-da-uva-da serra (PT)
Long-jawed orbweb spiders (EN)
Paulo A. V. Borges, Pedro Cardoso

Morfologia/ Morphology
Esta aranha alongada apresenta uma
gradação de cores, do meio para as
bordas indo de castanho a avermelhado a
amarelo-claro. Isso resulta numa forma
em V castanho no topo do cefalotórax.
Uma faixa castanha circula o cefalotórax
nas suas bordas. O abdómen é castanho-avermelhado no dorso e castanho no
ventre. De cada lado, aparece uma
grande faixa amarela. As pernas são
longas e estreitas com uma coloração
amarelo-esverdeada. Anéis castanhos
aparecem ao nível das junções das patas.
This slender spider has a color gradient
from the middle to the edges of the
cephalothorax going from brown to
reddish to light yellow. This results in a
brown V shape on the top of the
cephalothorax. A brown band then circles
the cephalothorax on the edge. The
abdomen is brown reddish at dorsal view
and brown at ventral view. A big yellow
band is visible on each side. The legs are
long and skinny with a greenish-yellow
coloration. Brown annulations appear at
the level of the leg junctions.

shrubs of Vaccinium cylindraceum and
Myrsine spp. Nevertheless, its elevation
range goes from sea level to Pico
mountain at 2200 m.

Biologia e ecologia/
Biology and ecology
Este predador generalista tende a preferir
as copas das árvores e arbustos endémicos
para tecer a teia orbicular com um
pequeno buraco no centro. Activa durante
a noite, com maior abundância de adultos
no final da Primavera e no Verão.
This generalist predator tends to favor
the canopies of endemic trees and shrubs
to weave its orb web with a small hole in
the hub. It is active during the night.
Active during the whole year, with higher
abundance of adults in late spring and
summer.

Conservação/ Conservation
IUCN - VU

Como observar a espécie/
How to find the species

Habitat
Esta espécie ocorre principalmente na
floresta nativa dominada por Juniperus
brevifolia com o sub-bosque densamente
coberto por arbustos de Vaccinium
cylindraceum e Myrsine spp. No entanto,
pode ocorrer desde o nível do mar até aos
2200 m na montanha do Pico.

As teias e a própria aranha são muito
conspícuas principalmente em
Vaccinium cylindraceum e Myrsine spp.
Its webs and the spider itself are very
conspicuous in Vaccinium cylindraceum
and Myrsine spp.

This species occurs mostly in native
forest dominated by Juniperus brevifolia
with the understory densely covered by
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Taxonomia/ Taxonomy
Arthropoda, Arachnida,
Araneae, Tetragnathidae

Distribuição/ Distribution

COR FLO

FAI

PIC

SJG

GRA

TER

SMG

SMR

Colonização/ Colonization status
END Açores

Comprimento/ Lenght
Fêmea/ Female: 4.05 mm
Macho/ Male: 2.85 mm
Pedro Cardoso

Financiamento/ Funding: MACDIV (FCT-PTDC/BIABIC/0054/2014)
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Cv.

Rugathodes pico
(Merrett & Ashmole, 1989)
Aranha-cavernícola (PT)
Cave comb-footed spider (EN)
Paulo A. V. Borges, Pedro Cardoso

Morfologia/ Morphology
Esta espécie tem várias adaptações à vida
nas cavidades vulcânicas. O seu
cefalotórax é branco-bege-claro, com
poucos pêlos longos na linha média e na
região ocular. O abdómen tem a mesma
coloração, esparsamente coberto de
pêlos escuros. As pernas desta aranha
são muito longas e finas, com uma
coloração amarelo-clara e cobertas com
pêlos longos (Merrett & Ashmole, 1989).
This species has several adaptations to
cave life. Its cephalothorax is very pale
white-beige with few long hairs in the
midline and in the eye region. The
abdomen has the same coloration,
sparsely covered with dark hair. The legs
of this spider are very long and thin, with
a pale yellow coloration and covered with
long hairs (Merrett & Ashmole, 1989).

Habitat
A espécie ocorre em formações
vulcânicas como tubos de lava húmidos e
algares vulcânicos. Geralmente está
presente perto da entrada das grutas em
condições de crepúsculo, mas também
pode ocorrer na parte mais profunda da
gruta na escuridão total.

Biologia e ecologia/
Biology and ecology
É um predador especialista cavernícola
(ou seja, uma espécie troglóbia). Tece a
teia tridimensional nas paredes de rocha
basáltica das grutas vulcânicas.
It is a cavernicolous (i.e. a troglobitic
species) specialist predator. It weaves
cobwebs, with a 3D structure, on the
walls of volcanic basaltic caves.

Conservação/ Conservation
IUCN - VU

Como observar a espécie/
How to find the species
Olhe para as paredes laterais das grutas e
a aranha costuma estar na parte de baixo
das teias, pendurada ao contrário.
Look at the lateral walls of the caves, and
the spider should be hanging upsidedown under a web.

The species occurs in volcanic
formations such as humid lava tubes and
volcanic pits. It is usually present close to
the entrance of the caves in twilight
conditions but can also occur in the
deepest part of the cave in complete
darkness.
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Taxonomia/ Taxonomy
Arthropoda, Arachnida,
Araneae, Theridiidae

Distribuição/ Distribution

COR FLO

FAI

PIC

SJG

GRA

TER

SMG

SMR

Colonização/ Colonization status
END Açores

Comprimento/ Lenght
Fêmea/ Female: 2.45-2.95 mm
Macho/ Male: 2.45 mm (Merrett & Ashmole, 1989)
Pedro Cardoso

Financiamento/ Funding: MACDIV (FCT-PTDC/BIABIC/0054/2014)

— 119 —

NatF.

ExF.

Lasaeola oceanica
Simon, 1883
Aranha-negrinha-das-copas (PT)
Comb-footed spider (EN)
Paulo A. V. Borges, Pedro Cardoso

Morfologia/ Morphology
Esta pequena aranha tem um cefalotórax
castanho-amarelado com uma área preta
ao redor dos olhos no seu topo. O
abdómen é preto uniforme e coberto com
pêlos grisalhos. As patas são castanho-claras e cobertas de pêlos curtos.
This small spider has a yellowish-brown
cephalothorax with a black area
surrounding the eyes on its top. The
abdomen is uniform black covered with
grey hair. The legs are pale brown and
covered with short hair.

Habitat

Biologia e ecologia/
Biology and ecology
Este predador constrói uma teia
tridimensional nas copas de árvores e
arbustos endémicos e exóticos.
This predator builds a tridimensional
web in the canopies of endemic and
exotic trees and shrubs.

Conservação/ Conservation
IUCN - LC

Como observar a espécie/
How to find the species

Esta espécie ocorre na floresta nativa de
grande altitude e em matas de árvores
exóticas de Cryptomeria japonica e
Pittosporum undulatum em média e
baixa altitude. Ocorre desde o nível do
mar até aos 1000 m, mas é particularmente abundante a baixa e média
altitude.

A maneira mais fácil de encontrar esta
espécie é observar os galhos das árvores.
The easier way to find this species is
observing the branches of trees.

This species occurs in high-altitude
native forest and mid and low elevation
in sites dominated by the exotic
Cryptomeria japonica and Pittosporum
undulatum. Its elevation range goes
from sea level to 1000 m, but the species
is particularly abundant from low to mid
elevations.
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Taxonomia/ Taxonomy
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Theridiidae

Distribuição/ Distribution

COR FLO

FAI

PIC

SJG

GRA

TER

SMG

SMR

Colonização/ Colonization status
END Açores

Comprimento/ Lenght
Fêmea/ Female: 2.75 mm
Macho/ Male: 2.5 mm

Jørgen Lissner

Financiamento/ Funding: MACDIV (FCT-PTDC/BIABIC/0054/2014)

— 121 —

NatF.

Rugathodes acoreensis
Wunderlich, 1992
Aranha-de-tira-negra-das-copas (PT)
Comb-footed spider (EN)
Paulo A. V. Borges, Pedro Cardoso

Morfologia/ Morphology
Esta pequena aranha tem um cefalotórax
amarelo com uma faixa mediana
castanho-escura, quase preta. O
abdómen é castanho-claro com uma
faixa escura média contínua similar. As
pernas são amarelas como o cefalotórax.
This small spider has a yellow
cephalothorax with a dark brown, almost
black, median band. The abdomen is
pale brown with a similar continuous
median black band. The legs are yellow
as the cephalothorax.

Habitat
Ocorre principalmente na floresta nativa
associada às copas das árvores
endémicas e a vegetação herbácea.
Ocorre entre o nível do mar e os 1100 m
de altitude, sendo mais abundante em
altitudes elevadas em locais com pouca
perturbação.
This species occurs mostly in native
forests associated with the canopies of
endemic trees, but also herbaceous
vegetation. Its elevation range goes from
sea level to 1100 m, but tends to be more
abundant at high elevation in pristine
sites.

Biologia e ecologia/
Biology and ecology
Este predador generalista e mais activo
durante a noite e constrói a teia
tridimensional nas copas de árvores
endémicas, arbustos e vegetação
herbácea. Ocorre durante todo o ano,
sendo os adultos mais abundantes no
final da Primavera e no Verão.
This generalist predator is active during
the night and builds its tridimensional
web in the canopies of endemic trees,
shrubs and herbaceous vegetation.
Occurs during the whole year, with
adults being more abundant in late
spring and summer.

Conservação/ Conservation
IUCN - VU

Como observar a espécie/
How to find the species
A maneira mais fácil de encontrar esta
espécie é observar os galhos das árvores.
The easier way to find this species is
observing the branches of trees.

— 122 —

0.5 mm
Taxonomia/ Taxonomy
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Theridiidae

Distribuição/ Distribution

COR FLO

FAI

PIC

SJG

GRA

TER

SMG

SMR

Colonização/ Colonization status
END Açores

Comprimento/ Lenght
Fêmea/ Female: 1.8 mm
Macho/ Male: 1.6 mm

Enésima Mendonça

Financiamento/ Funding: MACDIV (FCT-PTDC/BIABIC/0054/2014)
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NatF.

Orch.

Xysticus cor
Canestrini, 1873
Aranha-caranguejo (PT)
Crab spider (EN)
Paulo A. V. Borges, Pedro Cardoso

Morfologia/ Morphology
Os dois pares de pernas anteriores
maiores quando comparados com os
posteriores são característicos da família
e espécie. O cefalotórax é acastanhado-bege com duas bandas laterais mais
escuras e alguns pêlos escuros. Uma área
triangular castanho-clara é projectada
por linhas finas começando a meio do
cefalotórax em direcção à sua borda
frontal. O abdómen é também bege-acastanhado com um “folium” acinzentado
mais escuro (mais ou menos visível) e
poucos pêlos escuros. As pernas têm a
mesma coloração que o cefalotórax, com
alguns pontos pretos e pêlos pretos.
The two large front pairs of legs
compared with the rear ones are very
characteristic of this family and species.
The cephalothorax is brownish-beige
with two lateral darker bands and some
dark hairs. A light brown triangular area
is delineated by thin lines starting at the
middle of the cephalothorax in direction
of its front edge. The abdomen is also
brownish-beige covered with a darker
grayish folium (more or less visible) and
few dark hairs. The legs have the same
coloration as the cephalothorax, with
some black dots and black hair.

Biologia e ecologia/
Biology and ecology
Este predador generalista tende a caçar
as presas nas inflorescências das flores
de muitas árvores e arbustos endémicos
e nativos.
This generalist predator tends to hunt
the prey on the flower inflorescence of
many endemic and native trees and
shrubs.

Conservação/ Conservation
NE

Como observar a espécie/
How to find the species
Observe as copas de árvores e arbustos, a
aranha geralmente caça as suas presas
sobre as folhas e flores.
Look in the canopies of trees and shrubs,
the spider is usually hunting the prey
over the leaves and flowers.

Habitat
Esta espécie ocorre principalmente nas
copas da floresta nativa. No entanto,
também pode ocorrer em outros
habitats, incluindo pomares costeiros.
This species occurs mostly in the
canopies of the native forest. However, it
can occur also in other habitats including
coastal orchards.
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Taxonomia/ Taxonomy
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Thomisidae

Distribuição/ Distribution

COR FLO

FAI

PIC

SJG

GRA

TER

SMG

SMR

Colonização/ Colonization status
NAT

Comprimento/ Lenght
Fêmea/ Female: 7 mm
Macho/ Male: 5 mm

Paulo A. V. Borges

Financiamento/ Funding: MACDIV (FCT-PTDC/BIABIC/0054/2014)
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