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ABSTRACT: ln this note we present a }ist of species of 
Gastropoda, recolted from Madeira, Porto Santo, Deserta and 
Selvagem, during May 1980. 

Na presente nota apresentamos uma pequena lista de Gasterópodes 
terrestres, colhidos nas ilhas da Madeira, Porto Santo, Deserta e Selvagem 
Pequena, em Maio de 1980. Trata-se de quinze espécies diferentes, algumas 
das quais são endémicas da Madeira. Qualquer destas espécies já foi indi
cada para o arquipélago da Madeira por NOBRE (1931), COOK (1972) e 
BACKHUYS (1975) e alguns outros autores. Citamos apenas estes por nos 
parecerem de maior interesse e por nos terem servido de documentação para 
a determinação das espécies. 

Além da lista alfabética das espécies, apresentamos ainda indicação 
dos locais de colheita e das espécies colhidas em cada um dos locais. 

• Missão Zoológica da Faculdade de Ciências de Lisboa, do Museu Bocage e do 
Centro de Fauna, aos Arquipélagos da Madeira e Selvagens, de 30/4/80 a 15/5/80. 
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LOCAIS DE COLHEITA E ESPÉCIES COLHIDAS POR LOCAL 

MADEIRA 

Caldeirão, em 1/5/80 - Foram colhidas duas conchas de Clausilia deltos
toma (LoWE, 1854). 

Queimadas, em 1/5/80 - Dois exemplares de Vitrinopugio nivalis DE CHAR-
PENTIER, 1852. 

Margaridas, em 2/5/80 -Dois exemplares de Vitrina major DE FÉRUSSAC (1 807). 

Dois exemplares de Vitrina ruivensis (COTHOV, 1846). 

Montado do Puscas, em 2/5/80 - Dois exemplares de Vitrinopugio nivalis 
DE CHARPENTIER, 1852. 

Caniçal, em 3/5/80 - Cinco conchas de Geomitra polymorpha (LOWE, 1854). 

Uma concha de Geomitra nitidiuscula (SOWREBV). 

Porto do Abra, em 3/5/80 - Dezoito exemplares de Leptaxis undata 
(LOWE, 1867). 

Dez exemplares de Geomitra polymorpha (LOWE, 1854). 

Um exemplar de Hyalinea cel/aria (MÜLLER, 1774). 

St.' António-Buliqueime, em 4/5/80 - Dois exemplares de Helix aspersa 
(MÜLLER, 1774). 

Paul do Mar, em 12/5/80 - Dois exemplares de Geomitra tabel/ata (LOWE, 
1854). 

PORTO SANTO. 

Pico do Castelo, em 5/5/80 - Vi nte e cinco exemplares de Leptaxis erubescens 
erubescens (LOWE, 183 I). 

Farrobo, em 5/5/80 - Vinte el\empIares de Helix pisana (MÜLLER, 1774). 

Selvagem Pequena, em Maio dê 1980 - Um exemplar de Helix pisana 
(MÜLLER, 1774). 

Deserta, em 14/5/80 - Nove exemplares de Clausilia exigua (LOWE, 1854). 

U m exemplar de Clausilia deltostoma (LOWE, 1854). 

Dois exemplares de Geomitra tetrica (PAIVA, 186 1). 

Um exemplar de Coecilioides acicula (MÜLLER, 1774). 

Um exemplar de Leptaxis erubescens erubescens (LOWE, 183 1). 
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LISTA DAS ESPÉCIES DE GASTERÓPODES TERRESTRES, COLHIDAS 
NO ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA, DESERTAS E SELVAGEM PEQUENA 

SELVAGEM 
MADEIRA PORTO SANTO D ESERTA 

PEQUENA 

Coecilioides acicu/a I 
C/ausitia exigua 9 
C. de/fos/oma 2 I 
* Geomitra nitidiuscu/a I 
* G. po/ymorplw 5 
* G. /abeflata 2 
• G. tetrica 2 
Hefix aspersa 2 
He/ix pisana 20 I 
Hyafinia ceifaria I 
Lep/ax is erubescens 
erubescells * 25 I 
Lep/ax is Illlda/a * 18 
Vitrina major 2 
V. ruivensis 2 
Vitrinopugio nivafis 4 

• Espécies endémicas para o arquipélago da Madeira. 

CONCLUSÕES 

Um número tão reduzido de espécies, não nos permite tirar conclusões 
muito significativas. Só podemos dizer que não há nenhuma discordância 
no que respeita à distribuição das espécies, comparando os nossos resultados 
com os dos autores citados anter iormente. Segundo COOK (1972) há uma 
alta frequência de espécies endémicas no arquipélago da Madeira. Das 
estudadas por nós, podemos assinalar as espécies do género Leptaxis, Leptaxis 
undata e L. erubescens erubescens. Além destas, todas as espécies do género 
Geomitra, apenas são citadas por NOBRE (1931) ; BACKHUYS (1975) cita 
para os Açores um género afim, o género Heterostoma, pertencendo à sub
-família Geomitrinae. 
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