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ABSTRACT: This paper includes the description af 
the species af Gastropoda: Ariuncu/us mortilieti (LES
SONA, 1881), Phenacolimax glacialis (FORBES, 1837) 
e Pruticicola sericea (MOLLER, 1774), which are recor
ded for the first time to the Azores. 

Nesta nota descrevem-se três espécies de Gasterópodes, citadas 
pela primeira vez para o Arquipélago dos Açores. Trata-se de Ariun
c'/úus munilleti (LESSONA, 1881), Phenacolimax glacialis (FOR
EES, 1837) e Fruficicola sericea (MÜLLER, 1774), pertencentes, 
respectivamente, às famílias Arionidae, Vitrinidae e Helicidae. 

* Nota n .U 13 sobre a colecção g eral de Invertebrados terrestres, colhidos 
pelo Major A. Bivar de Sousa. As espécies indicadas para a ilha de St. · Maria, 
foram colhidas por elementos do C. J. N. (Centro de Jovens Naturalistas) . 
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Família ARIONIDAE 
Género ARIUNCULUS LESSONA, 1881. 

ArÍllllculus mortilleti (LESSONA, 1881). 

o género Ariunculus distingue-se dos outros géneros da família 
ARIONIDAE pela localização do orifício genital anteriormente, por 
baixo do tentáculo ocular direito, enquanto que nos outros géneros 
este orifício situa-se junto do manto, perto do orifício respiratório 
(GEItMAIN, 1969). O material que estudámos era constituído por 
quatro exemplares, colhidos na ilha de S. Miguel, em locais e datas 
diferentes. 

Caracteres externos,' 

Corpo limaciforme, de pele fina, de cor castanha, com a face 
ventral mais clara. Manto quase a meio do corpo, com orifício res
piratório na margem direita posterior. Quilha dorsal bem marcada, 
nalguns exemplares só na parte posterior do corpo, noutros, da 
extremidade caudal até ao bordo posterior do manto. Tentáculos 
escuros. Poro genital situado anteriormente, por baixo do tentáculo 
ocular direito. Não tem limacela sob o manto (fig. 1). Comprimento 
do corpo: 18, 19, 20 e 24 mm. 

Caracteres internos .' 

Os quatro exemplares foram dissecados para observação do 
aparelho genital. Um deles era imaturo, não conseguia ver-se ne
nhuma estrutura bem desenvolvida. Dois (fig. 4) tinham o aparelho 
genital igual ao da espécie citada por GERMAIN (1969). Outro 
exemplar apresenta algumas diferenças (fig. 5) sendo mais notória 
a ausência do receptáculo seminal. Apresenta um átrio estreito e 
alongado, continuando-se pela vagina. O pénis é curto e largo, e dele 
sai um canal deferente, direito e estreito. A porção livre do oviducto 
é 4mito alongada e com uma dilatação a meio. A glândula da albu
mina muito desenvolvida, apresenta à saída do canal hermafrodita, 
uma vesícula seminal. A glândula hermafrodita não foi observada. 

Em virtude das diferenças observadas, não vamos considerar 
este exemplar como Ariunculus mortill€ti. Em toda a bibliografia 
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de que dispomos, o género Ariunculus apenas é descrito por GER
-MAIN (1969) que dá uma única espécie para França. Não podemos 
considerar uma espécie nova com o único exemplar que observámos. 
Fica portanto a aguardar novas colheitas que permitam posteriores 
observações e uma possível conclusão. 

Locais de colheita: 

Os quatro exemplares estudados foram colhidos em S. Miguel. 
Um exemplar de A riunculus mortilleti, de 18 mm. de comprimento, 
foi colhido a 27-2-79 entre Lagoa Raza e Lagoa de Santiago. 

Outro exemplar da mesma espécie, de 20 mm. de comprimento, 
foi colhido cm Arrifes (Ponta Delgada) a 20-11-79. 

Um exemplar imaturo, de 19 mm., colhido no Muro das Nove 
J anelas, aqueduto junto ao Pico do Carvão. 

Um exemplar de Ariunculos sp., de 24 mm. de comprimento, 
colhido a 1-6-79 em Serra Devassa. 

Família VITRINIDAE 
Género PHENACOLIMAX (STABlLE, 1859) 

Phenacolimax glacialis FORBES, 1837. 

Sin.: Vitrina glacialis FORBES, Magaz. of Zoo!., 1837, pg. 17. 

Caracteres externos : 

Corpo alongado, concha externa, não encerrando por completo 
o corpo do animal e em parte encoberta pelo lobo posterior do manto. 
(fig. 2). A concha é transparente, de cor amarelada, de espira baixa, 
com 1 a 1/2 voltas de espira. Abertura muito grande, mais longa 
que larga. Corpo de cor clara, com muito pigmento negro, mais 
abundante no manto. Poro genital por baixo do tentáculo oculdr 
direito. Parte dorsal com quilha bem marcada e extremidade pon
teaguda. Pé estreito, mais claro que o resto do corpo. Tentáculos 
negros. Comprimento do corpo: de 18 a 30 mm. 
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Caracteres internos: 

Aparelho genital bem desenvolvido (fig. 6). Pénis musculoso, 
dobrado em U, com canal deferente relativamente largo e direito. 
Receptáculo seminal piriforme, com canal curto. Porção livre do 
oviducto, direita e alongada. Canal hermafrodita direito e glândula 
hermafrodita acinosa. 

Local de colheita: 

Colheram-se 25 exemplares, na ilha de S." Maria, no local deno· 
minado Alto Nascente. 

Família HELICIDAE 
Género FRUTICICOLA HELD, 1774. 

Fn,ticicola seri.- (MÜLLER) 

Sin.: Helix serioea MÜLLER, II, 1774, pg. 62. 
Fruticicola sericea GERMAIN, 1929, pg. 219. 

Caracteres externos: 

Concha globosa, com 3 e 1/ 2-4 voltas de espira, castanha fulva, 
transparente, com uma estriação oblíqua muito fina e com nume
rosos pelos curtos, dispostos segundo as linhas de estriação. Umbi
lico profundo mas estreito. Perístoma cortante, um pouco flectido 
sobre o umbilico, apresentando internamente uma pequena calosi
dade branca. Corpo muito claro, com manchas de pigmento negro. 
(Fig. 3). 

Dimensões : diâmetro - 6 a 8 mm ; altura - 4 a 6 mm. 

Aparelho genital: 

Tentáculo ocular direito independente do aparelho genital. 
Pénis musculoso e dilatado, seguido de um epifalo alongado, ter-
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minando em ponta afilada, perto da qual sai um canal deferente 
fino e alongado, que vai terminar na próstata. Da vagina dilatada 
sai o receptáculo seminal em forma de moca e com um canal curto 
e largo. Duas glândulas multífidas, cada uma com dois filamentos. 
O oviducto é largo e relativamente curto. Glândula de albumina 
volumosa. Canal hermafrodita sinuoso. A glândula hermafrodita não 
foi observada. (Fig. 7). 

Locais de colheita : 

Colheram-se 7 exemplares em St:' Maria, no local designado 
Alto Nascente. 

Em S. Miguel foram colhidos 11 exemplares em Fajã do Capela, 
Mata das Quebradas (Feteira) e na Praia (margens da ribeira). 

Dans cette note on décrit trois especes de Gastéropodes: Ariun
culus mortilleti, (LESSONA, 1881), Phenacolimax glacialis (FOR
BES) , 1837) e Fruticicola sericea (MULLER, 1774), citées par la 
premiere fois pour les Açores. 
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Fig. 1- Dois exemplares do género Al'iunculus LESSONA, 1981. a e b - Ariunculus 
mortilleti L ESSONA, 1881, vista dor sa.l (a) e lateral (b). c e d-Ariunculus sp. 

vista dorsal (d) e lateral Cc). 



30 mm 

F ig. 2 - P henacolimll$ glaciaUs F ORBRS, 1837. Vista d o rsal e late ra l. 

li'i S'. 3 - Fruticfcola sericea MULLER, 1774. Conc ha. v is t a ven tral c lateralm ente do rsa.l. 



Fig. 4 ~ Aparelho genital d I! ATiunculu." mOTtilIch LF.SSONA, 1881. a - atrium; 
p - pé nis; r .s. - rcccpthculo seminul ; pr. - próstata: ov. - ovidu<: to; 

g. a . - g lâ ndula da albu m ina. 
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F ig, 5 - Aparelho senital de Arhmculu,., sp. a - atrium; p - pénis; c.d. - canal deferente: 
OV. I. - oviducto livre; ovo - ovidudo ; pr . - próstata; g.a. - glândula. d a albumina ; 

v.s. - veslcula seminal ; c. h . - canal he rmafrod ita. 
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Fig. 6 - ConCha e aparelho genital de Phenacolimax glaciaZis FORBES, 1937. c - concha: 
1> - p énis; c.d . - canal deferente: r.s. - receptáculo seminal ; pr. - próstata; 

OVo - oviducto; g.a. - glândula da albumina; c.h. - canal herma.frodita; 
g.h. - glândula hermafrodita. 
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Fig . 7 - Aparel h o genital de Fru tic-ico la sericea MULLE R, 1771. p. - péni:; ; ep . - epi falo; 
vago - vagina; c.d. - canal deferente; g.m. - glândulas multífidas; ovo - ovidu cto; 
rs. - receptáculo seminal; c.h. - canal hermafrodit a; g .a. - glândula da albumina . 


