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ABSTRACT: Short notes on the Orthoptera, Dictyoptera and 
Dermaptera from the Madeira Archipel are given, with some coments 
about these groups. 

Uma pequena colecção de Ortopteróides oferecida a este Museu pelo 
Prof. Eng. C. M. BAETA NEVES e alguns exemplares que, em diferentes datas, 
nos foram oferecidos pelos Drs. J. MATEU, J. A. QUARTAU e A. J. G. FIGUEIRA 
e por correspondentes deste Museu, constituem a base destas notas. 

A variedade de espécies representadas, assim como o número de exem
plares, são reduzidos, mas ' entendemos que devemos dá-la a conhecer, pois 
constituirã a primeira contribuição para o conhecimento deste grupo no 
Arquipélago da ' Madeira, tendo por base uma cblecção depositada num 
Museu Português. 

Além dos exemplares dessa colecção, estudãmos uma outra de 15 espé
cimes de Zetha simonyi (Krauss) pertencente ao Museu Municipal do Funchal, 
que nos foi gentilmente emprestada pelo Prof. G. E. MAUL. 

Até à data apenas é conhecido material proveniente das llhas da Madeira, 
Porto Santo e Desertas. Neste trabalho damos noticia de Ortópteros recolhi
dos na Selvagem Grande, o que acontece pela primeira vez. 

Se bem que administrativamente os ilhéus Selvagens façam parte do 
Arquipélago da Madeira, geogràficamente eles estão mais próximos das 
Canãrias. Este facto poderá ter influência sobre a composição da sua fauna. 

(1) Bolseiro do Instituto de Alta Cultura. (Projecto de Investigação LB 2). 
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São três ilhéus desabitados, sendo o maior a Selvagem Grande, que tem 
uma área de cerca de 2,46 km2. Consiste num «plateau» situado 1 00 metros 
acima do nível do mar e recoberto de vegetação rasteira, degradada pela 
introdução, séculos atrás, de coelhos e cabras. Este pequeno Arquipélago 
foi, recentemente, considerado oficialmente Reserva Natural. 

As colheitas ali efectuadas pelo Dr. J. A. QUARTAU foram, no entanto, 
reduzidas, dado que a sua preocupação fundamental incidiu na recolha de 
Homópteros. 

ORTHOPTERA 

TETTlGONIIDAE 

1. - Decticus albifrons (F.) 

Ilha da Madeira: Paúl da Serra, 25.8.1952, Baeta Neves leg., 2 QQ. 
Espécie já referida anteriormente por CHOPARD (1962) para esta ilha, 

onde é abundante e, por GARDNER (1968), para a Deserta Grande. 

2. - Platycleis (Platycleis) falx (F.) 

Ilha da Madeira: 17.8.1952, Baeta Neves leg. , 1 6. 
Descrita da Ilha por FABRIcrus, ela é ali bastante abundante. Citada 

por GARDNER (1968) da Deserta Grande. 

3. - Montana barretii (Burr) 

Ilha da Madeira: s/data, 2 00 e 4 QQ; Paúl da Serra, 28.8.1952, Baeta 
Neves leg., 1 O. 

Endemismo da Ilha da Madeira. O exemplar de Paúl da Serra é de 
coloração bastante mais clara que os restantes e um pouco mais pequeno. 
Trata-se apenas de uma característica individual. 

Além destas espécies, outras da mesma família habitam neste Arqui-
pélago, tais como: 

Phaneroptera nana nana (Fieb.) 
Homorocoryphus nitidu/us (Scop.) 
Psa/matophanes barretoi Chop. - endernismo. 

I 
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GRYLLIDAE 

4. - Tartarogry/lus burdigalensis (Latr.) 

Deserta Grande: 11.6.1957, 2 06 e I larva 
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É a primeira vez que é citada desta ilha. Trata-se da forma morfológica 
tipica, com élitros desenvolvidos e asas curtas. Já se encontra citada tanto 
da Ilha da Madeira como de Porto Santo. 

Além desta espécie, encontram-se no Arquipélago as seguintes espécies 
de Gry1Iidae: 

ACRIDIDAE 

Gryllus bimaculatus De Geer 
Acheta domesticus L. 
Acheta meridionalis Uv. 
Acheta hispanicus Ramb. 
Oecanthus pelluscens (Scop.) 
Mogoplistes squamiger (Fisch.) 

5. - Ca/liptamus madeirae Uv. 

Ilha da Madeira: 17.8.1952, Baeta Neves leg. , 1 Q; Pico do Serrado 
(1060 m alt.), 12.9.1971 , J. Quartau leg. , 4 06 e 6 QQ. 

U ma das espécies mais abundantes em quase todos os terrenos do Arqui
pélago. 

6. - Oedaleus decorus (Germ.) 

Ilha da Madeira: 17.8.1952, 2 00 e 2 Q~, Pinhal do Pico Areeiro, 18.8.1952, 
2 00 e 2 Q~, Baeta Neves leg. ; Pico do Serrado (1060 m alt.), 
12.9.1971 , J. Quartau leg., 1 O. 

Abundante na ilha, foi encontrado em clareiras com gramíneas, a 1700 m 
de altitude, no segundo dos locais citados. O exemplar de Pico do Serrado 
oferece a particularidade de ser muito escuro e possuir o apex da asa cas
tanho escuro, tipo de coloração que não conhecemos nesta espécie. 

7. - Sphingonothus rubescens rubescens (Walk.) 

Selvagem Grande: 19.9.1971, 3 00 e 8 QQ, J. Quartau lego 
Podemos distinguir nesta pequena amostra dois lotes bastante distintos 

pelas dimensões, tom geral da coloração, esbelteza, forma do ângulo poste-
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rior do pro noto, etc. Um deles, composto por 1 a e 4 çç, co:respon~e à 
descrição da forma Úpica, o outro, difere pelas dimensões mais reduzidas 
(Comp. corpo: aa -13-14 mm, ÇÇ- 17-19 mm; pron.; aa- 2,5 mm, 
ÇÇ -3,5-4 mm; élitro: aa- 15-16 mm, ÇÇ- 20-22 mm; fem. post.: 
aa - 7-8 mm, çç - 9-~ 1 mm ; tib. post.: aa - 6,5 mm, aa - 8-8,: ~m), 
asas menos estreitas (comprimento 2 vezes maior que a largura maxlma), 
coloração mais nitidamente ocrácea, ângulo posterior do pronoto mais agudo, 

aspecto geral mais esbelto, etc. . 
A escassez de exemplares, a coabitação, a identidade da forma do epifalo 

do macho a similitude da maioria dos caracteres, impedem-nos de chegar 
a conclusão distinta da de considerarmos ambos os lotes conspecíficos. 

8. - Ai%pus thalassinus (F.) 

Ilha da Madeira: Eira do Serrado, 17.8.1952, 1 a e 1 ç, Pinhal do Pico 
Areeiro, 18.8.1952, 1 a, s/data e local, 1 ç, Baeta Neves lego 

Um dos acridédeos mais comuns no Arquipélago, podendo alcançar 
os 1700 m de altitude, como é o caso do exemplar do pinhal do Pico Areeiro. 

9. - Ai%pus strepens (Latr.) 

Ilha da Madeira : Rabaçal, 13.4.1957; 1 a e 1 ç, Poiso, 8.4.1959, 1 a ; 
S. Vicente, 20.9.1971 , 1 ç, J. Quartau lego 

Tão comum como a espécie anterior. 

Esta família está, também, representada no Arquipélago pelas seguin-

tes outras espécies : 

DICTYOPTERA 

BLATIIDAE 

Locusta migratoria danica (L.) 
Euchorthippus madeirae UV. - endernismo 
Chorthippus apicalis (H.S.) 

10. - Zetha simonyi (Krauss) 

Ilha da Madeira: Funchal (Barreiros), .6.1953, 1 a , (MP n.O 2159); S. Roque, 
24.5.1~53, 1 a , (MF n.O 2160); Funchal, 1 a (MF n.O 2161); Fun
chal, 24.6.1953, 5 aa e 2 çç, (MF n.O 2203, 2204, 2206, 2207, 2208, 
2210,2212); Funchal, 2.6.1953, 1 ç e 1 larva, (MF n.O 2219, 2220); 
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Funchal .8.1953, 2 aa e 1 çç (MF n.O 2351 , 2352, 2353) - Todos 
estes exemplares pertencem às Colecções do Museu Municipal do 
Funchal; Funchal, .4.1966, 2 aa, A. J . G. Figueira lego 

BOLlVAR (1894) descreveu de S. Miguel (Açores) a espécie Holocampsa 
chavesi que PRJNCIS (1963b) considerou sinónima .de Zetha vestita (BrulIé). 
Mais tarde o mesmo autor (1965) propoz que o nome vá1ido para esta espécie 
deve ser o de Zetha simonyi (Krauss) porque o específico vestita já se encontra 
referido no género Blatta. 

O género Zetha é mono específico e a espécie é considerada como sendo 
sinantrópica. Distribui-se pela América Central e do Sul, sendo encon
trada com relativa frequência na Macaronésia. PRlNCIS (l963a) considera 
que a sua origem é sul-americana, sendo as populações centro-americanas e 
macaronésicas de origem secundária, introduzidas pelo homem. 

Esta hipótese parece poder confirmar-se com os exemplares que estudámos, 
que, na sua totalidade, são provenientes de locais habitados, casas arruinadas 
ou em mau estado de conservação e ainda do próprio 
edifício do Museu do Funchal. Tudo parece radicar 
a ideia de que se trata de uma espécie importada, bem 
aclimatada e desde longa data, pois a sua larga distri
buição por todos os arquipélagos da Macaronésia 
assim o faz acreditar. 

Dado que não encontrámos referências descritivas 
da genitália interna dos machos desta espécie, conside
ramos útil dar alguns detalhes àcerca da sua morfologia. 

Forma geral do tipo Polyphagidae, valvas superiores 
e inferior direitas esclerificadas com a margem ondu
lada. Processo da valva superior direita (Falómero) em 
forma de bengala, tendo na sua extremidade, lateral
mente, um espinho agudo (Fig. 1). Este carácter parece
-nos muito importante para distinguir esta estrutura da 
dos géneros vizinhos como o gén. Tivia. Esclerito medio 
terminado em forma de bastão. 

11. - Pycnoscelis surinamensis (L.) 

Fig. 1- Extremidade 
do fal6mero de Ze-
tha simonyi (Krauss) 

llha da Madeira: Funchal, 5.1.1967, a ; Idem, 24.8.1967, 2 aa, 2 çç e 
7 larvas. 

Já citada do mesmo local por CHOPARD (1937). Cosmopolita, certa
mente importada por barco, com vegetais, parece estabelecida na cidade. 
Não conhecemos outras referências. 
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12. - Periplaneta americana (L.) 

Ilha da Madeira: Funchal, 2.8.1967, 1 6 e 1 ~ . 

Espécie cosmopolita bem estabelecida na ilha. Estes exemplares foram 
encontrados no Matadouro Municipal. 

13. - Blatte//a germanica (L.) 

Ilha da Madeira: Funchal, 24.8.1967, 2 66 e 2 ~~. 

Citada pela primeira vez por GARDNER (1968) para a mesma localidade. 
Não parece ser, nesta ilha, tão frequente como as restantes espécies cosmo
politas existentes no Arquipélago. 

14. - Loboptera decipiens (Germ.) 

Deserta Grande: 11.6.1967, 1 6 e 5 larvas. 
Ilha do Porto Santo: Pico Castelo, 27.3.1959, 1 larva. 
Ilha da Madeira: Pousada de Vinháticos, 3.4.1957, 1 larva; Fondoa-Ribeira 

de St.& Luzia, 23.3.1959, 1 larva. 
Espécie de larga distribuição no Arquipélago. Citada agora, pela 

primeira vez, para a llha do Porto Santo. 

15. -Ectobius (Ectobius) haeckeli BoI. (?) 

Ilha da Madeira: Rabaçal, 13.4.1957, 4 larvas; Queimadas; 30.4.1957, larvas. 
Só possuimos na colecção larvas que nos parecem ser atribuíveis a esta 

espécie. A falta de exemplares adultos impedem-nos uma certeza, tanto mais 
que são mais melânicos que os exemplares idênticos da Peninsula Ibérica e 
estarmos ainda longe de um acordo sobre o verdadeiro status desta espécie. 

PIuNCIS (1971) considera nomenclaturalmente mais correcto o uso do nome 
específico haeckeli BoI. em substituição do nome servil/ei que propusemos 
em 1962. No nosso trabalho (FERNANDES 1962), dado o mau estado de conser
vação do único exemplar, tipo da espécie de Bolivar, sem abdome, portanto sem 
a maior parte dos caracteres sistemàticamente importantes para a diagnose e, por 
se tratar de uma forma melânica, pouco frequente nas populações desta espécie, 
considerámos com dúvida a sua inclusão neste táxone. Se se tratar realmente de 
um exemplar desta espécie, consideramos válida a conclusão de PRINC{S (1971), 
mas toma-se necessária uma revisão profunda deste assunto, tanto mais que 
a observação fina das fossetas glandulares dos machos de diversas proveniên
cias, parece indicar a existência de duas formas distintas (Roth 1969). 

As duas citações anteriores para a Ilha da Madeira são de CHOPARD (1937) 
e GARDNER (1968) e mantém-se como referentes a esta espécie, até ser possível 
esclarecer o assunto com a revisão do material disponível. 
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Outras espécies deste grupo que estão representadas no Arquipélago: 

DERMAPfERA 

Leucophaea maderae (Fabr.) 
Periplaneta brunnea Burm. 
Blatta orientalis L. 
Phoetalia circumvagans (Burm.) 
Loboptera fortunata Krauss 
Phy//odromica (Arbiblatta) infumata (Br. W.) 
Phy//odromica (Arbiblatta) chaves; (BoI.) 
Mantis religiosa L. 

BRINDLE (1969) publicou um excelente trabalho de síntese sobre os 
Dermápteros das Ilhas Atlânticas, em especial Açores e Madeira. Neste 
trabalho, assim como em outro do mesmo autor, BRINDLE (1968), vem publi
cadas chaves dicotómicas cuja clareza satisfaz perfeitamente os seus propósitos 
de auxiliarem a identificação dos Dermápteros daquelas ilhas. 

Nas notas que se seguem, limitar-nos-emos a acrescentar alguns apon
tamentos suscitados pelo estudo da pequena colecção deste Museu. 

No decorrer desse estudo tivemos a oportunidade de poder comparar 
os nossos exemplares do género Perirrhytus com material que nos foi gentil
mente emprestado pelo Museu Britânico de História Natural e pelo Museu 
de História Natural de Estocolmo. 

CARCINOPHORIDAE 

1. - Anisolabis maritima (Géné) 

ilha da Madeira: Pousada de Vinháticos, 3.4.1957, 3 ~~; Monte, 4.1957, l~; 
Fondoa (Ribeira de St.& Luzia), 23.4.1959, 2 ~~. 

Deserta Grande: 11.4.1957, 1 ~ e 1 larva. 
Espécie cosmopolita, que talvez seja mais comum nestas ilhas do que 

supõe BRINDLE (1969). Citada agora, pela primeira vez, para a Deserta Grande. 

LABIDURIDAE 

2. - Labidura riparia (PalIas) 

llha da Madeira: Pico do Gato, 9.4.1959, 1 6. 
Uma das espécies mais comuns na llha. Esta localização é uma das 

situadas mais no interior. 

• . 
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FORFICULIDAE 

3. - Perirrhytus edentulus (Woll.) 

Ilha da Madeira: Cruzinhas, 16.4.1955, 1 c3 e 1 Q; Rabaçal, 13.4.1957, 1 c3 
e 2 QQ ; Poiso, 8.4.1959, 1 c3 e 1 Q. 

Como afirma BRINDLE (I969), esta parece ser a espécie do género Perir
rhytus mais frequente na ilha. 

4. - Perirrhy tus madeirensis (Borelli) 

Ilha da Madeira: Rabaçal, 13.4.1957, 1 c3 e 1 Q; Serra d'Água, 11.4.1959, 
2 QQ. 

Parece ser menos abundante que a anterior e mais localizada. Encon
tra-se nos mesmos locais que aquela, mas distingue-se fàcilmente pelo seu 
maior tamanho e pela presença de um dente interno no forceps do macho. 

5. - Perirrhytus lundhladi Hincks 

Ilha da Madeira: Queimadas, 30.4.1957, 1 Q. 
Deserta Grande, 11.4.1959, 3 QQ. 

Consideramos com certas dúvidas que o exemplar de Queimadas per
tença a esta espécie dado que se podem confundir as fêmeas com as da espécie 
anterior. A forma dos artículos das antenas e o paralelismo acentuado 
das margens do abdome, levam-nos a inclui-la nesta espécie. 

Este endemismo do Arquipélago é agora referido pela primeira vez 
das ilhas Desertas e apresenta uma variabilidade de pigmentação, nos três 
exemplares observados, mais vasta que a indicada por BRlNDLE (1969). 
Como só possui mos fêmeas desta espécie, descrita por HINCKS em 1938, 
nada podemos acrescentar àcerca de idêntica variabilidade, que podemos 
suspeitar existir nos machos, em função do que observámos nos nossos 
exemplares. 

Estes exemplares são mais claros que P. madeirensis, tanto o corpo 
como as patas. Embora mais esbeltos, as suas dimensões são semelhantes 
às das daquela espécie. O limite superior indicado por aquele autor, para 
o comprimento do corpo, 13 mm, é ultrapassado por um dos exemplares 
que estudámos que tem 14,5 mm. O mesmo acontece com o comprimento 
do forceps que ao contrário dos 3,5 mm indicados pelo mesmo autor, atinge 
em dois dos nossos' exemplares o valor de 5 mm. 

Dado o interesse desta espécie e as pequenas variações que encontrámos, 
representamos na Fig. 2 a e b, o aspecto geral e os forceps de uma das fêmeas 
da ilha Deserta Grande, em que se verifica o acentuado paralelismo das mar
gens do abdome, mesmo nas fêmeas. 
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Fig. 2 - 8 . Perirrhytus lundbladi Hincks : ~ colhida no ilhéu Deserta Grande; 
b. Extremidade abdominal e forceps da mesma. 

Fig. 3 - 8. Forficula auricularia L.: r3 colhido em Queimadas; 
b. Extremidade abdominal e forceps do mesmo. 
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6. - Forficula auricularia L. 

Ilha da Madeira: Queimadas! 30.4.1957, 1 a, 1 ~ e 1 larva; Poiso, 8.4.1959, 
1 a e 1 ~ ~ Pico do Gato, 9.4.1959, 1 ~ . 

Parece ser a espécie mais comum na ilha. Cosmopolita, poderá, pela 
sua ubiquidade e facilidade de adaptação, ser uma séria concorrente das 
espécies endémicas da ilhá. Só uma prospecção mais profunda e vasta 
poderá confirmar ou desmentir este receio. 

O especimen macho proveniente de Queimadas oferece uma parti
~ularidade que não vimos citada na bibliografia desta esp~cie: A margem 
mterna da base do forceps não possui o característico dente terminal. 

Como podemos observar na figo 3 b, esta margem é irregularmente den
teada, mas não se observa aquela formação tão característica da espécie. Em 
todas as restantes características morfológicas, o nosso exemplar coincide 
as da forma típica dos especimenes com forceps da variedade cyclolabia. 
Comparámos também as genitálias internas e encontrámos uma corres
pondência exacta. 

Assinalamos esta «anomalia» por a supormos inédita. 
Mais uma vez a escassez do material de que dispusemos nos não permite 

avaliar se s.e trata de uma variação, de tipo individual ou se de algum carácter 
mais generalizado na população. 

7. - Forficula brevitarsis Chop. 

flha da Madeira: Queimadas, 30.4.1957, 1 ~ . 

Esta espécie, descrita por CHOPARD sobre um exemplar ~ de Porto Novo, 
volta a ser encontrada pela segunda vez. Trata-se também de uma fêmea , 
proveniente de Queimadas, local afastado daquele. 

Continuamos sem conhecer o macho, pelo que a inclusão desta espécie 
no género Forficula continua em dúvida. 

O nosso exemplar corresponde com exactidão à: diagnose original de 
CHOPARD, mas como aquele autor não nos indica o número de artículos da 
antena, acrescentamos que ela é constituída por 13 segmentos. 

Dimensões do exemplar observado: 

Comprimento do corpo: 
Comprimento do élitro: 
Comprimento do forceps: 

10,5 mm. 
1,8' mm. 
1,6 mm. 
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CONCLUSÕES 

Do estudo que fizemos da colecção de Ortópteros, DictiÓpteros e Der
mápteros do Arquivo da Madeira, mau grado o pequeno número de exem
plares estudados, distribuídos por vinte e duas espécies, menos de metade 
das já referidas para aquelas ilhas, pudemos verificar a necessidade de uma 
prospecção mais cuidada, pois contínuam por resolver muitos dos proble
mas que se relacionam com esta fauna de insecto·s. 

Os Dermápteros mostram um interesse muito particular, em virtude 
da abundância de endemismos, alguns deles conhecidos por um só dos sexos 
e por um ou dois exemplares, càsos de Forficula laeviforceps Chop. e' F. bre
vitarsis Chop. 

As espécies que, observámos e que merecem um estudo mais detalhado, 
baseado em material mais abundante, são, como assinalámos oportunamente, 
Montana barretii (Burr), Sphingonothus rubescens rubescens (Walk.), Zetha 
simonyi (Krauss), Ectobius (Ectobius) haeckeli BoI. (?), Perirrhytus lundbladi 
Hincks e as duas Forficula assinaladas acima. 

Na nossa lista de Dermápteros não indicámos, como o fizemos nos 
outros dois grupos, a relação das espécies já conhecidas do 'Arquipélago, 
pois que a encontramos em BRINDLE (1969). 

Nestas ilhas foi já reconhecido o seguinte número de espécies com a 
respectiva percentagem de endemismos: 

ORTHOPTERA: 21 espécies com 4 endemismos (19 %) 
DICTYOPTERA: 14 espécies com 1 endemismo (0,6 %) 
DERMAPTERA: 13 espécies com 6 endemismos (46 %) 

Elaborámos a Bibliografia dividindo-a em duas partes: a p'rimeira engloba 
a totalidade dos trabalhos referentes a esta fauna, actualizando a organizada 
por VIEIRA (1954), a segunda relaciona as obras que utilizámos na elaboração 
deste texto e não dizem respeito directamente àquela fauna. 

* * * 
Apro.veitamos a oportunidade para agradecer ao Prof. Eng. C. M. BAETA NEVES, 

Drs. J. MAnu, J. A. QUARTAU e A. J. C. FIGUEIRA, a oferta dos exemplares que consti
tuem a colecção estudada, aos ·Drs. J. HuxLEY e P. I. PERSSON o empréstimo de exem
plares de Dermápteros dos Museus BritânicO de História Natural e de História Natural 
de Estocolmo, ao Pror. G. E. MAUL o empréstimo da colecção d~ Zetha simonyi do 
Museu Municipal do Funchal, ao Dr. BRlNDLE as informações gentilmente prestadas e 
ao Pror. Dr. G. F. SAcARRÃO· o estimulo· que nos tem oferecido pará a prossecução dos 
nossos trabalhos. 
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SUMMARY 

The author studies a short collection of Orthoptera, Dictyoptera and 
Dermaptera from Madeira Archipel. 

The Dermapteran fauna is the more interesting, because the abundance 
of endemic forros. The author refers the finding of a non typical morpho
logy of the forceps of one male of Forficula auricularia L., characterized by 
the lack of the terminal tooth of its base, and a second specimen, a female, 
of Forficula brevitarsis Chop. 

Some species studied need a more detailed study, as for example: Mon
tana barretii (Burr), Sphingonothus rubescens rubescens (Walk.), Zetha simonyi 
(Krauss), Ectobius (Ectobius) haeckeli BoI. (?), Perirrhytus lundbladi Hincks, 
Forficula laeviforceps Chop. and Forficula brevitarsis Chop., as the author 
may conclude from bis study, based on the morphological variability that 
he has found. 

An actualized bibliographical list about this fauna is added. 
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