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Resum
Menorca quasi no ha rebut atenció en el camp de l’aracnologia fins avui dia. Pocs han estat els
treballs que s’han centrat a l’illa, bàsicament Febrer 1.979 i Pons GX 2003. La majoria són unes
poques cites a publicacions d’alguns investigadors dedicades a àrees geogràfiques més amples,
entre tots sumaven sols 103 especies citades.
Durant dos anys s’ha mostrejat intensament l’illa de Menorca, s’han capturat 6.146
espècimens d’aranyes que han permès identificar 176 especies, 12 de les quals sols a nivell de
gènere. La feina de camp ha estat realitzada en la seva totalitat per Febrer J.B., i les
identificacions són del Dr. Barrientos J.A.
Amb aquests treball s’amplia a 219 les especies (set a nivell de gènere) d’aranyes ara
conegudes a l’illa, la qual cosa significa que hi afegim 116 cites noves, 61 d’aquestes també
són cites noves per la fauna balear, i sis per la zona ibèrica-balear.
Tot i que és un estudi bàsicament faunístic de l’ordre dels araneae, alhora s’aporta nombroses
dades ecològiques i biogeogràfiques. Es realitzen algunes estimacions de la riquesa faunística
illenca que permeten, per una banda, considerar que actualment es coneix entorn al 80% de la
aranéofauna, i per altra indiquen que alguns hàbitats han estat encara insuficientment
estudiats.
Annex a l’informe aportem taules excell amb totes les dades de ambdues campanyes, el llistat
dels araneae citats a l’illa amb indicació dels autors, i una sèrie de taules de les comunitats
estudiades, i en especial un ckecklist del Parc Natural de l’Albufera d’es Grao.
Els resultats de la campanya de 2016 han estat publicats al numero 31, desembre 2017, de la
Revista Iberica de Aracnologia (Barrientos, J. A. & Febrer, J.-Bosco, (2017). Arañas (Arachnida,
Araneae) de Menorca (Islas Baleares, España). Nuevos datos).
Les dades de la campanya 2017 són encara inèdites, pendents de publicació a la mateixa
revista, possiblement al número de juny 2019.

L’aracnologia a l’actualitat
Les aranyes ( araneae) és un dels ordres més diversificat del regne animal. Sols els ordres
megadiversificats dels insectes com els coleòpters, himenòpters, lepidòpters i hemípters, i els
àcars ( aràcnids com les aranyes) tenen més especies conegudes (Morano E., 2004) . Tot i
l’interès científic d’aquest grup és encara relativament mal conegut, dona cada any diversos
centenars d’espècies noves, i guarda moltes incògnites. Són els consumidors més importants
d’insectes i semblen ser un bons bioindicadors de la salut mediambiental . Tenen una
distribució mundial, s’estenen per la majoria dels ecosistemes, i es coneixen des del període
Carbonífer.
Històricament la taxonomia i sistemàtica de l’ordre araneae ha estat confusa, basada només
en la descripció, i de vegades dibuixos, dels caràcters que cada autor ha considerat rellevants.
Les publicacions no sempre foren tingudes en compte o conegudes pels demés autors i
aquesta forma de procedir ha portat a que nombroses especies hagin estat o encara siguin
dubtoses, hagin canviat de nom, hagin resultat sinonímies o senzillament errors de
identificació. En no pocs casos, en les revisions de treballs anteriors han canviat de gènere i
fins i tot de família.
En les ultimes dècades s’han fet importants avanços en la descripció de noves especies i en
especial en la sistematització de l’ordre, amb importants treballs centrats en clarificar
l’extensió i contingut d’ algunes famílies, gèneres i grups d’espècies, tasca en la qual cada
vegada hi juga un paper més important la filogenètica.
També hem destacar que les noves tecnologies de comunicació faciliten en gran mesura la
difusió de les treballs, i han permès la creació d’eines web, que s’actualitzen constantment, i
que ara ja són imprescindibles en la investigació de l’aràcnofauna.
Entre aquestes eines cal destacar en primer lloc el web “The World Spider Catalog, 2018 “
(https://wsc.nmbe.ch/) . El catàleg mundial d’aranyes, WSC, és actualment una eina
imprescindible en la sistemàtica i taxonomia de les aranyes. És reconegut a nivell mundial com
el centre de registre de la aranéofauna, valora i decideix quins treballs i espècies han de ser
considerats, recull i permet la consulta de les publicacions en les quals es basa, així com dels
treballs que intenten posar ordre a la sistemàtica i taxonomia, i determina quins són els
taxons actualment vàlids i quins altres resten com a simples sinonímies mitjançant un catàleg
per a cada espècie. Aquest es un projecte que es va ser iniciat l’any 2003 (PLATNICK, N.I) i
que es continuat per destacats aracnòlegs.
Des del inici d’aquest projecte, les identificacions dels araneae segueixen la taxonomia i la
sistemàtica establertes per World Spider Catalog. Evidentment el present treball també s’ha
adaptat al WSC.
Actualment el WSC reconeix 47.731 (dia 21/09/18) especies acceptades -registrades –, però
com ja hem dit aquest número augmenta en diversos centenars cada any. A l’inici de l’estudi
de la fauna menorquina, l’any 2015, aquest número era inferior 46.000 i s’han fet estimacions
que indiquen que la riquesa faunística podria estar entre les 76.000 i les 170.000 especies
d’aranyes al món (PLATNICK, 1999) i (CODDINGTON i LEVI,1991).

L’aracnologia a Europa
A Europa, especialment als països centreeuropeus, s’ ha tingut especial interès en la
investigació de l’ aranéofauna i ha comptat en destacats aracnòlegs des del segle XVIII, interès
que es manté fins avui dia. Tot i així els coneixements han estat dispersos en multitud de
publicacions, de vegades fins i tot reservats, cosa que ha dificultat l’estudi i identificacions
aracnològiques. Es van intentar en diversos territoris europeus elaborar llistats (checklist)
d’aranyes amb més o menys èxit, però els coneixements no varen ser unificats en cap treball
que els tractes de forma conjunta a la regió europea.
L’any 1991 es va fer una primera publicació per facilitar la identificació de la fauna d’Europa
central (Spinnen Mitteleuropas ("European Central Spiders"), de la qual foren editors Stefan
Heimer i Wolfgang Nentwig, (Paul Parey Publishing, Berlín) amb la col·laboració d’un bon grup
d’aracnòlegs, i l’any 1998 es la varen adaptar a internet amb HTML i fou actualitzada.
Posteriorment es va transferir aquest versió HTML a una base de dades utilitzable online i
ampliaren l’àrea a tota Europa, la qual cosa ha donat lloc al web “Araneae spiders of Europe”
(Nentwig W, Blick T, Gloor D, Hänggi A, Kropf C (2018) . Version 11.2018. online
https://araneae.nmbe.ch/ ) , actual centre de tractament i divulgació de les dades
d’aràcnofauna europea.
Aquest web és una eina imprescindible per a la investigació actual a Europa, recopila totes les
publicacions i estudis sobre taxonomia i sistemàtica, i analitza i decideix la seva validesa i, en
cas d’acceptar-les, les addiciona a la base de dates que potser consultada online , facilita claus
dicotòmiques online per fer-ne determinacions -tot i que són basades en la fauna
centreeuropea-, la distribució per països, les descripcions, dibuixos i fins i tot fotografies de
bona part de les especies citades a Europa, i n’indica els autors i treballs que les han tractat.
Actualment a Europa la riquesa dels araneae a dia 11/11/2018, arriba a 4.534 especies
(repartides entre 62 famílies i 658 generes), segons el web https://araneae.nmbe.ch/statistics .

L’aracnologia a la Península Ibèrica i Balears
A la península ibèrica l’estudi de l’aracnologia es va iniciar en el segle XIX, però el coneixement
de la fauna d’aranyes no va prendre embranzida fins els anys 70.
Tot i que a principis de segle XX hi havia uns pocs especialistes espanyols i portuguesos
(Franganillo, Machado, Bacelar, Fernandez Galiano, etc.) que fan diversos estudis i uns primers
llistats faunístics, la major part dels les publicacions són realitzades per uns quants
investigadors, principalment centreeuropeus, que visitaren esporàdicament la península com
a part d’estudis aracnològics més amples.
A partir dels anys 70 i fins a l’actualitat ha aparegut un grup important de grans especialistes
com Barrientos, Rivera, Urones, Morano, Melic, Cardoso, etc.; que han donat una
importantíssim avanç a l’aracnologia ibèrica, han augmentat de forma rellevant el nombre
d’espècies conegudes, han aconseguit llistats molt complerts a algunes comarques i províncies,
i han col·laborat a l’ordenació i sistematització de l’ordre de les aranyes amb estudis de
diverses famílies i generes.

Actualment noves generacions d’aracnòlegs dediquen els esforços a noves àrees d’estudi com
la filogenètica, a les comunitats d’aranyes, a la importància ecològica del grup en el
manteniment de la salut ambiental, al valor com a bioindicadors, o al paper que juguen com a
consumidors d’artròpodes en la lluita ecològica contra plagues en els conreus.
Aquesta generació de aracnòlegs ibèrics ha donat una important empenta i continuïtat a la
investigació de la aranéofauna. L’any 2000 van crear el Grupo Ibérico de Aracnologia (GIA),
entitat que vol fomentar els estudis i persones interessades en l’aracnologia – en sentit ample,
de tot els grup dels quelicerats-, i d’entre altres coses publica la única revista científica
especialitzada en l’aracnologia en llengua castellana – Revista Iberica de Aracnologia, RIA- i
organitza jornades anuals on es presenten les darreres investigacions.
Ja ha estat dins aquest segle XXI quan els aracnòlegs ibèrics han reunit en un sol llistat la
relació d’aranyes conegudes de la península ibèrica i balears.
L’any 2004, E. Morano publica “Introducción a la diversidad de las arañas Iberobaleares”, on
revisa totes les publicacions hagudes fins el moment i fa un llistat de 1352 especies citades,
n’apunta la validesa o els dubtes que puguin presentar i la distribució geogràfica per
províncies.
El llistat va ser revistat el 2010 per P. Cardoso i E. Morano - “The Iberian spider checklist
(Araneae)” - i l’acompanyaren d’un catàleg en línia que ha estat actualitzat per darrera vegada
l’any 2014, en el qual n’hi ha 1382 de reconegudes.
El llistat ibèric-balear “The Iberian spider checklist (Araneae)” es consultable als web :
http://seaentomologia.org/gia/docs/checklist_araneae.pdf ,
http://www.ennor.org/iberia/
Més de la meitat d’aquestes espècies han estat citades en els darrers 40 anys. Tot i així, si
comparem la biodiversitat coneguda de la Península Iberica amb les dades d’altres zones
properes com Italià o França, ens adonarem del molt camí que ens queda per fer.
A la península italiana i a França , les aranyes conegudes són quasi 1.600. Un treball de A.
Melic, J.A. Barrientos , C. Urones i E. Morano, publicat a la revista Idea, estima que la riquesa
de la zona ibèrica-balear, degut a la seva ubicació geogràfica, és més elevada i que ha d’estar
entre les 1500 i les 2000 espècies.
A les Illes Balears la historia no ha estat diferent. Fins la dècada de 1970 sols hi ha hagut
investigadors estrangers que visitaven les illes, especialment Mallorca, en feien una llista de
troballes i descrivien les que consideren noves espècies.
És a partir de 1975 quan han aparegut alguns estudis, especialment a l’àmbit de la fauna
espeleològica (Ribera, Ginés, Pons, etc.), els quals aporten alguns avenços en l’aracnologia.
Durant els anys 90, Pons G.X. fa noves aportacions, especialment quan a fauna endèmica, que
augmenten el número d’espècies conegudes a Mallorca i Cabrera; i al 2003, amb la tesis
doctoral, G. X. Pons aporta per primera vegada un visió amplia de aranéofauna balear, afegeix
un nombre important de noves cites, i elabora un llistat de les 277 d’espècies que han estat
trobades a les illes amb importants dades ecològiques i biogeogràfiques. Si bé aquest treball
es centra principalment a Mallorca, també fa noves aportacions a aranéofauna de Menorca.

Breu història de l’aracnologia a Menorca:
Els autors i els treballs que han tractat l’aracnologia a Menorca no van més enllà d’una
dotzena.Com ja hem dit anteriorment el més freqüent és que siguin estudis que tracten una
àrea geogràfica més ample o un grup taxonòmic en el que s’inclou alguna dada referida a
aranyes de l’illa. També es donen els casos en que algun viatger recull alguns exemplar per ser
examinats per aracnòlegs centreeuropeus.
A continuació es detallen els treballs i els autors que han aportat alguna dada aracnològica
referida a Menorca.

Ramis i Ramis, 1814. Specimen animalium vegetabilium et miner.
L’any 1814 en Joan Ramis i Ramis (1746-1819) publicà “ Specimen animalium vegetabilium et
miner , in insula Minorca frequentiorum ad norman Linnaeani sistemes”, el primer estudi
naturalístic de l’illa en el qual es mencionen sis aranyes existents a Menorca .
Si bé la publicació actualment no té valor taxonòmic, com a curiositat hem de remarcar la
indicació de noms vulgar, dels que es pot deduir l’existència de l’aranya vermella (Dysdera ),
les aranyes tigre (Argiopes) i les marrons de jardí (Araneus), aranyes de mida i coloració que les
fan prou visibles i identificables.

KOCH, L. 1882. Zoologische Ergebnisse von excursionen auf den Balearen
Ludwig Carl Christian KOCH (1825-1908). Tot i que durant el segles XIX l’aracnologia -i la major
part de les ciències naturals- adquireixen un fort creixement, de Menorca no es tenen més
noticies fins quasi a finals de segle XIX, quan el britànic L. Koch publica els resultats dels
artròpodes recollits per uns amics de viatge a les Balears.
KOCH, L. 1882. Zoologische Ergebnisse von excursionen auf den Balearen. II: Arachniden und
Myriapoden. Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in
Wien, 31: 625-678)
En aquest treball es mencionen 28 especies d’aranyes de les illes Balears, moltes d’elles són
descrites per primera vegada, la majoria són mostres de Mallorca, només tres són trobades a
Menorca:
Nemesia brauni L. Koch, 1882
Cheiracanthium occidentale L. Koch, 1882
Prosthesima semirufa L. Koch, 1882
L. Koch ha estat un dels grans aracnòlegs del segle XIX, i va descriure nombroses espècies. Tot i
així, aquest treball ha estat objecte de revisió per diversos autors actuals (Bosselaers et al.
(2009) Decae & Cardoso (2006), Bosmans & Van Keer (1999), Wunderlich in: Merrett &,
Lugetti & Tongiorgi (1965), Wunderlich (1984), Snazell (1975), Senglet (2011), Denis (1952),
Roewer (1942).
La darrera revisió ha estat efectuada el 2012 per BOSMANS, R. & VAN J. KEER 2012. On the
spider species described by L. Koch in 1882 from the Balearic Islands araneae). (Arachnologisc,
e Mitteilungen, 43: 5-16), en la qual descriuen diverses espècies com sinonímies. En el nostre
cas han considerat que la Prothesima semirufa era la mateixa espècie que Eugene Simon havia
descrit quatre anys abans com Zelotes callidus (Simon, 1878).

SIMON, E. 1914-1937. Les arachnides de France. Synopsis Générale et catalogue des espèces
françaises de l'ordre des Araneae.
Eugene Simon (1848-1924), un eminent naturalista del segles XIX, va dedicar la major part del
seus estudis a l’aracnologia -camp poc desenvolupat en el seu temps- . Va ser un dels primers
autors en esclarir la taxonomia, realitza un important feina classificatòria dels araneae i va
descriure nombroses especies i generes nous.
Entre les obres de E. Simon hi ha “Les arachnides de France. Synopsis Générale et catalogue
des espèces françaises de l'ordre des Araneae. Tome VI” SIMON, E. 1914-1937. , uns del
principals textos emprats fins fa pocs anys per a la determinació de les aranyes, en especial fou
la més emprada per la identificació de les mostres del treball efectuat pel redactor d’aquest
informe durant els anys 1984-86. Altra important obra es Histoire naturelle des araignées.
E. Simon va viatjar per molts països i illes de la mediterrània d’on recollia mostres pròpies i
també en rebia d’ altres naturalistes. En les seves obres cita diverses vegades Balears, i indica
llocs de Mallorca, però tot i la seva a la seva amplíssima literatura no té cites concretes de
Menorca, no obstant algunes de les indicades genèricament com balears poden ser
menorquines.

BRISTOWE, W. S. 1939. The Comity of Spiders
William Syer Bristowe (1901-1979), tot i dedicar-se a l’aracnologia com afició, va publicar en
especial entre els anys 20 i 40 nombroses estudis d’etologia, classificació i distribució
geogràfica de les aranyes, a més de les moltes llistes de cites aracnològiques dels països que va
visitar.
Al catàleg The Comity of Spiders. Ray Society, London, vol. 1, 228 pp., BRISTOWE, W. S. 1939.
en fa nombroses cites a Mallorca però una sola trobada a Menorca:
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)

DENIS, J. 1961. Quelques araignées de Minorque.
Jacques Denis (1902-1972). No es fins la dècada dels 50 i 60, quan J. Denis, enginyer francès
que també s’aficionà a l’aracnologia i arribà a ser un important aracnòleg, fa el primer treball
centrat a Menorca:
DENIS, J. 1961. Quelques araignées de Minorque. Archives de Zoologie Expérimentale et
générale 99: 235-243.
En un parell de viatges a l’illa al setembre i desembre de 1958 , el seu amic L.H. Coifait recull
algunes aranyes que aporten 20 especies, entre les qual hi ha un primer endemisme, Theonoe
major, trobat a un avenc a s’Albufereta (La Mola de Fornells) del que en treu 7 femelles i un
juvenil.
Tot i que durant els anys 80 hi ha diversos estudis centrats a coves, aquest endemisme no ha
estat retrobat. Tot i així està ben prou descrit com per mantenir-se com espècie acceptada.
Arctosa villica (Lucas, 1846)
Chalcoscirtus atratus (Thorell, 1875)
Crustulina sticta (O. P.-Cambridge, 1861)
Cyrba algerina (Lucas, 1846)
Dysdera crocata C. L. Koch, 1838
Enoplognatha mandibularis (Lucas, 1846)
Enoplognatha mordax (Thorell, 1875)

Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)
Gonatium ensipotens (Simon, 1881)
Harpactea dufouri (Thorell, 1873)
Lepthyphantes balearicus Denis, 1961
Lycosoides coarctata (Dufour, 1831)
Metellina merianae (Scopoli, 1763)
Nomisia exornata (C.L. Koch, 1839)
Phlegra bresnieri (Lucas, 1846)
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)
Spermophora senoculata (Dugès, 1836)
Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1805)
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802)
Theonoe major Denis, 1961

COMPTE, A. 1968 . La fauna de Menorca y su origen.
Artur Compte Sart (1933), funcionari del Museo Nacional de Ciencias Naturales, uns anys més
tard, va publicar: La fauna de Menorca y su origen (Síntesis de la fauna de Menorca, su
naturaleza y un ensayo acerca de su origen). Revista de Menorca, Número extraordinario: 7212. COMPTE, A. 1968.
En aquest treball es fa un relació del que es coneixia fins aquell moment i n’afegeix quatre de
noves. En total relaciona 21 especies:
Araneus diadematus Clerck, 1757
Argiope trifasciata (Forskål, 1775)
Lycosa munieri Simon, 1876
Synema globosum (Fabricius, 1775)
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)
Arctosa villica (Lucas, 1846)
Chalcoscirtus atratus (Thorell, 1875)
Crustulina sticta (O. P.-Cambridge, 1861)
Enoplognatha mandibularis (Lucas, 1846)
Enoplognatha mordax (Thorell, 1875)
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)
Gonatium ensipotens (Simon, 1881)
Harpactea dufouri (Thorell, 1873)
Lepthyphantes balearicus Denis, 1961
Lycosoides coarctata (Dufour, 1831)
Metellina merianae (Scopoli, 1763)
Nomisia exornata (C.L. Koch, 1839)
Phlegra bresnieri (Lucas, 1846)
Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1805)
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802)
Theonoe major Denis, 1961
Cal destacar que cita per primera vegada quatre espècies tan evidents i/o abundants com
Araneus diadematus, Argiope trifasciata, Synema globosum i la taràntula Lycosa narbonensis,
sinonímia de L. munieri . Si be aquesta molt bé podria tractar-se de la Hogna radiata, la qual és
molt abundant.

L. munieri és una cita que es posa en dubte (Pons 2003) . Ja en Koch va fer diverses cites de
Taràntules a Balears com endèmiques, les quals han estat reubicades . La cita de L munieri be
podria tractar-se de una identificació basada en la cita anterior de Koch.
Aquesta espècie en el últims anys sols és citada per PLANAS, E., C. FERNÁNDEZ-MONTRAVETA
& C. RIBERA 2013 en un treball sobre la filogènia dels licòsits mediterranis, tot i que les
taràntules són molt abundants als camps de Menorca i adquireixen una mida sorprenent de
fins 2,5 cm, més les potes.

Araneus diadematus

RIBERA, C. 1989 . Araneidos cavernícolas de la isla de Menorca.
Carles Ribera Almerje, professor de la UB, aquest autor durant els anys 80’ va dedicar tres
publicacions a la fauna aracnològica de coves de les Balears. Dos dels treballs foren publicats a
Rapports de la Commission Internationale pour la Mer Méditerranée, en els quals es citen
algunes especies de Menorca, es tracta de :
RIBERA, C. 1981. Breves consideraciones sobre los araneidos cavernícoles de Baleares.
Rapports de la Commission Internationale pour la Mer Méditerranée, 27: 91.
RIBERA, C. 1983. Nuevos datos sobre los araneidos cavernícolas de Baleares. Rapports de la
Commission Internationale pour la Mer Méditerranée, 28: 127.
I al 1989 en fa una recopilació de les dades especifiques de Menorca a la revista endins:
RIBERA, C. 1989. Araneidos cavernícolas de la isla de Menorca. Endins, 14-15: 81-83.
en la qual cita les troballes següents:
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841)

Eidmannella pallida (Emerton, 1875)
Loxosceles rufescens (Dufour, 1820)
Meta bourneti Simon, 1922
Metellina merianae (Scopoli, 1763)
Tegenaria domestica (Clerck, 1757)
Tegenaria pagana C.L. Koch, 1840
Dysdera crocata C. L. Koch, 1838
Lepthyphantes balearicus Denis, 1961
Lessertia dentichelis (Simon, 1884)

Dysdera crocata

Febrer J.B. . Invertebrats Artròpodes (II), Enciclopèdia de Menorca
Febrer J.B. va iniciar, entre els anys 1984-86, un estudi ampli de la fauna d’aranyes a Menorca,
del que sols va publicar un resum a dos fascicles de la Enciclopèdia de Menorca Tom
artròpodes, que no es va acabar.
FEBRER, J.B. 1979. Invertebrats Artròpodes (II). In: Enciclopèdia de Menorca, Maó, 2: 155-175.
Aquest treball vol ser una aproximació al coneixement de les aranyes i fa una recopilació de les
més conegudes i/o evidents i abundants, en total menciona l’existència d’ unes 50 especies,
entre les citades pels autors anteriors i diverses noves cites pròpies. Més de seixanta si tenim
en compte les citades a nivell de gènere. Com en els casos anteriors hi ha alguna espècie que
pot ser dubtosa. Donat el caire divulgatiu que dona a la publicació, no conte els punts de les
troballes, però fa nombroses primeres cites :

Eratigena balearica (Brignoli, 1978)
Amaurobius erberi (Keyserling, 1863)
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)
Argiope lobata (Pallas, 1772)
Cyclosa insulana (Costa, 1834)
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)
Zygiella x-notata (Clerck, 1757)
Zylla diodia (Walckenaer, 1802)
Filistata insidiatrix (Forskål, 1775)
Aphantaulax trifasciata (O. P.-Cambridge, 1872)
Iberina candida (Simon, 1875)
Linyphia triangularis (Clerck, 1757)
Liocranum majus (L. Koch, 1882)
Alopecosa albofasciata (Brullé, 1832)
Arctosa misella (L. Koch, 1882)
Ero tuberculata (De Geer, 1778)
Zora pardalis Simon, 1878
Nemesia hispanica L. Koch, 1871
Oecobius navus Blackwall, 1859
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)
Menemerus semilimbatus (Hahn, 1829)
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778)
Loxosceles rufescens (Dufour, 1820)
Micrommata virescens (Clerck, 1757)
Meta bourneti Simon, 1922
Metellina segmentata (Clerck, 1757)
Tetragnatha nitens (Audouin, 1826)
Argyrodes (Walckenaer, 1841)
Steatoda grossa (C.L. Koch, 1838)
Thomisus onustus Walckenaer, 1805
Zoropsis spinimana (Dufour, 1820)

Argiope lobata

BARRIENTOS, J. A. & J. B. FEBRER 1986 . Arañas de Menorca
Jose A. Barrientos y J.B. Febrer, l’any 1986 van descriure el mascle de l’endemisme Eratigena
baleàrica (abans Malthonica), que fou trobat per primera vegada a l’illa de Menorca, i alguns
altres Aegelenidae.
BARRIENTOS, J. A. & J. B. FEBRER 1986. Arañas de Menorca. I. Aegelenidae (Araneae).
Descripción del macho de Malthonica balearica Brignoli, 1978. Orsis. 2: 121-129.

PONS, G.X. 2003. Biogeografia, Ecologia i Taxonomia de les Aranyes (Arachnida, Araneae) de
les Illes Balears
Guillem X. Pons, Universitat de les Illes Balears, ha realitzat estudis sobre la fauna
espeleològica i la fauna endèmica, i també sobre la fauna de les aranyes de les Illes Balears, a
la qual va dedicar la seva tesis doctoral.
PONS, G.X. 2003. Biogeografia, Ecologia i Taxonomia de les Aranyes (Arachnida, Araneae) de
les Illes Balears. Models de distribució de la fauna insular. Memòria de tesis doctoral.
Departament de Biologia. Universitat de les Illes Balears. 542 pp.
La seva tesis representa la major aportació feta fins el moment a l’ aràcnofauna de Balears.
Entre les dades de la bibliografia i les dades pròpies fa un recull de 277 especies per les Illes
Balears, amb quantioses dades biogeogràfiques i ecològiques, entre les quals hi ha la següent
relació de noves cites per la fauna menorquina:
Cyrtophora citricola (Forskål, 1775)
Araneus angulatus Clerck, 1757
Ariadna insidiatrix Audouin, 1825
Cheiracanthium striolatum Simon, 1878
Clubiona genevensis L. Koch, 1866
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)
Enoplognatha quadripunctata Simon, 1884
Ero flameola Simon, 1881
Euryopis episinoides (Walckenaer, 1847
Hahnia hauseri Brignoli, 1978
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866)
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802)
Micaria formicaria (Sundevall, 1832)
Neoscona subfusca (C.L. Koch, 1837)
Nurscia albomaculata (Lucas, 1846)
Ostearius melanopygius (O.P.-Cambridge, 879)
Salticus scenicus (Clerck, 1757)
Scytodes thoracica (Latreille, 1802)
Scytodes velutina Heineken & Lowe, 1832
Synageles hilarulus (C.L. Koch, 1846)
Uloborus plumipes Lucas, 1846
Zodarion minutum Bosmans, 1994

GROPPALI, R. & C. PESARINI 2003. Appunti sui Ragni (Arachnida, Araneae) della costa sudorientale di Menorca.
Als anys 90 l’autor italià R. Groppali va visitar les Balears i dedicar un treball a Menorca que va
publicar el 2003, i un altra a l’illa d’Eivissa.
GROPPALI, R. & C. PESARINI 2003. Appunti sui Ragni (Arachnida, Aranae) della costa sudorientale di Menorca (Isole Baleari). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 46: 65-72.
En aquesta feina apareixen set especies més. Tot i que hi ha que tenir en compte que Hogna
radiata possiblement era la coneguda com L. Munieri.
Hogna radiata (Latreille, 1817)
Clubiona leucaspis Simon, 1932
Dysdera mordax L. Koch, 1882
Heliophanus auratus C.L. Koch, 1835
Kochiura aulica (C.L. Koch, 1838)
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778)
Tetragnatha montana Simon, 1874

Hogna radiata

SENGLET, A. 2011. New species in the Zelotes tenuis-group and new or little known species in
other Zelotes groups (Gnaphosidae,Araneae)
L’any 2011 aquest investigador va dedicar un treball al grup dels zelotes (Gnaphosidae), en el
qual renomena la cita de koch (Prosthesima semirufa L. Koch, 1882) com Zelotes callidus
(Simon, 1878).
SENGLET, A. 2011. New species in the Zelotes tenuis-group and new or little known species in
other Zelotes groups (Gnaphosidae,Araneae). Revue Suisse de Zoologie, 118: 513-559.

BOSMANS, R. & VAN J. KEER 2012 . . On the spider species described by L. Koch in 1882 from
the Balearic Islands (Araneae).
Bosman R. i Van J. Ker van publicar una revisió del treball de L. koch, de 1882, que ja hem
mencionat anteriorment, en la qual consideren una espècie vàlida a Cheiracanthium
occidentale (L. Koch, 1882), trobat a Maó l’any 1866.
BOSMANS, R. & VAN J. KEER 2012. On the spider species described by L. Koch in 1882 from the
Balearic Islands (Araneae). Arachnologische Mitteilungen, 43: 5-16.

PLANAS, E., C. FERNÁNDEZ-MONTRAVETA & C. RIBERA 2013. . Molecular systematics of the
wolf spider genus Lycosa (Araneae: Lycosidae) in the western Mediterranean basin. Molecular
Phylogenetics and evolution.
Planas E., C. Fernandez- Montraveta y C. Ribera van publicar el 2013 un estudi filogenètic del
gènere Lycosa al mediterrani occidental, i cita l’existència de Licosa munieri a Menorca, a la
vegada que proposa que diverses especies de Lycosa citades per Koch a les Balears (Mallorca)
siguin transferides a Hogna radiata, que és l’espècie de taràntula que hem trobat de forma
més abundant i estesa a Menorca. També avisen que el gènere Hogna necessita una revisió en
profunditat.
PLANAS, E., C. FERNÁNDEZ-MONTRAVETA & C. RIBERA 2013. Molecular systematics of the wolf
spider genus Lycosa (Araneae: Lycosidae) in the western Mediterranean basin. Molecular
Phylogenetics and evolution, 67: 414-428.

BOLZERN, A., D. BURCKHARDT & A. HÄNGGI 2013. Phylogeny and taxonomy of European
funnel-web spiders of the Tegenaria-Malthonica complex
A. Bolzern i amb altres autors, a partir d’un anàlisis genètic del grup de les Teginaria i
Malthonica ( Aegelenidae), redefineixen els generes i en creen un de nou, Eratigena. La
Malthonica baleàrica passa a ser Eratigena baleàrica.
Com a curiositat, en relació a la poca importància que s’ha donat a la aracnologia de la nostra
illa, cal a dir que tot i mencionar-se la descripció del mascle per Barrientos y Febrer 1986, sols
es cita la E. Balearica a Mallorca i a un genèric illes Balears.
BOLZERN, A., D. BURCKHARDT & A. HÄNGGI 2013. Phylogeny and taxonomy of European
funnel-web spiders of the Tegenaria-Malthonica complex (Araneae: Agelenidae) based upon
morphological and molecular data. Zoological Journal of the Linnean Society, 168: 723-848.

MORA, E., A. PASPATI, A. E. DECAE & M. A. ARNEDO 2016 . Origins and diversification of the
endemic trap-door spiders from the Balearic Islands
E Mora i altres autors, en un molt interesant estudi filogenètic del grup de les nemèsies
(Nemesiidae), apunten l’existència d’una espècie endèmica menorquina que no descriu.

Aquesta espècie, “Nemesia minorca”, ha estat trobada i citada en diversos llocs de l’illa per
Barrientos i Febrer, 2017.
MORA, E., A. PASPATI, A. E. DECAE & M. A. ARNEDO 2016. Rafting spiders or drifting islands?
Origins and diversification of the endemic trap-door spiders from the Balearic Islands, Western
Mediterranean. Journal of Biogeography. http://wileyonlinelibrary.com/journal/jbi 1,
doi:10.1111/jbi.12885, 1-13.

Nemesia “minorca”

WUNDERLICH, J. 2017. Descriptions, notes and synonyms of some mainly Mediterranean and
macaronesian spiders (Araneae) ofvarious famílies
Joerg Wunderlich , aracnòlegs alemany Cita una nova espècie de Gnaphosidae, Scotophaeus
torretrencada, de la qual cita i descriu només la femella. Barrientos i Febrer (2018) -pendent
de publicació- , ha trobat també aquesta espècie i els dos sexes, després d’estudiar el mascle
es pot pensar que es una sinonímia de S. validus.
WUNDERLICH, J. 2017. Descriptions, notes and synonyms of some mainly Mediterranean and
Macaronesian spiders (Araneae) of various famílies. Beiträge zur Araneologie, 10: 298-326,
354.

Barrientos, J. A. & Febrer, J. B. 2017 . Arañas (Arachnida, Araneae) de Menorca.
Barrientos J.A. i Febrer J. Bosco són els autors que han fet la major aportació al coneixement
de l’aràcnofauna de Menorca fins el moment. Febrer J.B., resident a l’illa de Menorca, ha
mostrejat de forma sistemàtica diversos llocs de l’illa al llarg dels anys 2016 i 2017, amb la qual
cosa ha duplicat el numero d’espècies citades i a més s’ha obtingut una informació interessant
sobre abundància i distribució, els nínxols ecològics i els cicles anuals, i s’han trobat tres noves

espècies, per ara endèmiques de Menorca, que seran descrites en la propera publicació. Les
mostres foren determinades per Barrientos J.A., eminent taxonomista de la UAB, cosa que
aporta fiabilitat a les identificacions i a la descripció de les noves especies.
Fins el moment s’ha publicat el resum de la campanya de 2016, en el qual es relacionen 149
especies trobades, de les quals 93 ho son per primera vegada, a més d’algunes altres mostres
de juvenils que foren identificats a nivell de gènere.
Barrientos, J. A. & Febrer, J.-Bosco, (2017). Arañas (Arachnida, Araneae) de Menorca
(Islas Baleares, España). Nuevos datos. Revista Ibérica de Aracnología, 31: 8-24.
Es pendent de publicació un proper treball en el que es resumeix la campanya de 2017, en la
qual s’aporten 17 cites noves, amb el que s’arriba a 219 les conegudes a Menorca.
En un fitxer excell annex s’ aporta la relació de les cites, amb indicació de la família, especies,
número de individus mascles, femelles i juvenils, lloc de la cita, algunes indicacions de l’habitat
i la data.
En altra taula excell es indicada la relació de especies , algunes sols a nivell de gènere,
trobades a l’illa, l’autor i publicació on es donen a conèixer.
En altres taules excell annexes indiquem les comunitats d’aranyes trobades en cada una de les
àrees mostrejades de de forma sistemàtica.
Aquestes dues campanyes aporten 61 primeres cites més per les Illes Balears. Sis d’elles noves
per l’àmbit Ibèric.

L’estudi faunístic d’aranyes de Menorca.
El motiu pel qual vàrem considerar necessari la realització de l’estudi faunístic de l’ordre dels
Araneae, específic per a l’illa, va ser la poca atenció que Menorca havia rebut en el camp de
l’aracnologia fins el moment, alhora que també poder aportar dades d’interès ecològic i
biogeogràfic.
Aquest estudi va ser iniciat a la tardor de 2015, amb la col·laboració imprescindible del Dr. J.A.
Barrientos, professor de la U. Autònoma de Barcelona, aracnòleg autor de nombroses de
publicacions, el qual ha realitzat la determinació de la major part de les mostres, en especial
ha determinat la existència i la descripció de tres noves espècies, i sense l’ajuda del qual no
serien possibles els resultats obtinguts.
Cal dir que ja durant la dècada de 1980 vàrem iniciar un primer estudi, que ha estat
mencionat anteriorment, amb la qual es van duplicar el número d’espècies d’aranyes
conegudes a Menorca, entre les quals hi ha l’endemisme Eratigena baleàrica (abans
Malthonica baleàrica), el mascle del qual va ser localitzat i descrit per primera vegada.

Metodologia
Per a la recol·lecció de mostres de una forma sistemàtica s’establiren punts de mostreig en el
que s’instal·laren trampes de caiguda (pit-falls), que es revisaven periòdicament. Els dies de
revisió de les trampes s’efectuava una sessió de caça directa, d’una hora de durada, mitjançant
una màniga, aspirador manual i pots de diverses mides.
Les trampes de caiguda permeten capturar la fauna edàfica de forma aleatòria i eficaç, la
màniga era utilitzada tant per capturar espècimens sobre l’estrat herbaci, com per espolsar les
branques d’arbres, les inflorescències dels joncs o la fullaraca del terra , cosa que permet
obtenir la fauna que viu sobre la vegetació. Amb l’aspirador i els pots s’intenta capturar les
aranyes que son detectades visualment sota pedres, a nius entre la garriga més espessa, a
coves, etc.

Trampes de caiguda: pot enterrat amb un líquid conservant, un embut evita la captura de
petits vertebrats i una pedra la tapa i atreu els artròpodes.

Aspirador manual, pinces, pots i altres estris per captura manual

Mànigues de diferents mides, lupes i llums de camp

Tot i que aquests sistemes són els més habituals i eficients en la captura d’artròpodes, és
sempre dubtós que permetin la captura de la totalitat de la fauna que habita un àrea. La
enorme diversitat de les aranyes, tant en número d’espècies, com en habitats que ocupen, o
com en el comportament moltes d’elles actives durant la nit, ens fa pensar que alguns habitats
poden ser encara no mostrejats suficientment.
La totalitat del treball de camp ha estat realitzat per J.B. Febrer, qui també ha fet una primera
separació de les especies i les ha guardat en recipients de plàstic amb una dissolució d’ alcohol
al 70%. Les primeres mostres i les que no poden ser identificades amb seguretat a Menorca,
han estat enviades al Dr. J.A. Barrientos per a la seva determinació. La major part de les
mostres de 2016 varen ser determinades pel Dr. Barrientos a la UAB. En la mesura que
s’obtenia una col·lecció pròpia a Menorca, les aranyes més freqüents han estat identificades a
l’illa.
Els individus recol·lectats són repartits en dues col·leccions: la de J.B. Febrer a Menorca i la del
Dr. Barrientos actualment a la UAB, en la qual hi ha els espècimens tipus -utilitzats per la
descripció- de les tres noves espècies. Aquesta col·lecció amb seguretat serà traslladada al
Museo de Ciencias Naturales de Madrid.
Per a la determinació dels individus hem utilitzats bàsicament les guies de Nentwig i al. del
“Araneae spiders of Europe” (https://araneae.nmbe.ch/) i el sistema taxonòmic fixat per el
World Spider Catalog (2018).

Lupa binocular per a la observació

Tubs per a conservar les mostres

Àrees mostrejades
Durant l’any 2016 vàrem establir cinc punts de mostreig: Torresolí vell, Es Tudons, Fondo
Alegre (Maó), Santa Madrona (P.N. Albufera des Grao) i un tram del Camí de cavall al costat
nord del Parc Natural de l’Albufera des Grao.
En aquest punts es van instal·lar sis trampes de caiguda (dotze a ambdues àrees del P.N.), i es
van fer mostrejos durant dotze mesos amb les tècniques abans descrites.
Durant l’any 2017 es varen disposar de sis punts de mostreig: Santa Àgueda, Carbonell, Sa
Roca, Addaia, Montgofre i Sa Boal Vella; també es va seguir la tècnica abans descrita però
l’esforç de mostreig va ser molt inferior, ja que sols durà quatre mesos en cada àrea. Durant la
primavera i estiu en el cinc primer punts i durant la tardor a Sa boal Vella.
Durant l’any 2018 s’han establer dos punts de mostreig: Una vinya a Ciutadella (Binitord), i una
tanca no llaurada durant vuit anys i sense vegetació arbòria (LLumena d’en Vicent).
Les dades obtingudes amb mostrejos sistemàtics permeten estudiar la biogeografia i ecologia
de les aranyes: elaborar llistats per àrees, per temporada de l’any (activitats anual), fer
comparacions entre àrees, deduir comunitats d’aranyes per habitats i tipus de vegetació, etc.
Fins i tot fer-ne estimacions de la riquesa faunística, com explicaré més avant.
En totes les campanyes s’han complementat els mostrejos sistemàtics amb sessions
esporàdiques de captura directa a diversos altres punts de Menorca, cosa que si be no aporta
tantes dades ecològiques, ha permès augmentar la riquesa faunística coneguda.

Àrees mostrejades campanya 2016

Relació y característiques de les localitats mostrejades l’any 2016. Les coordenades
han estat obtingudes en el web http://ide.cime.es/visoride/, del Consell Insular de
Menorca, i corresponen a la zona UTM 31N.
N
º

Localidade
s

Área de recolección

Coordenadas

Características y coordenadas UTM

1

Addaia

Antigua salina en el Port
d'Addaia

X602771, Y4427458

2
3

Alaior
Alforinet

X597319, Y4420875
X582120, Y4432171

4

Barranc
d´Algendar

5

Biniati

6

Binisafuller

Población
Finca agrícola ganadera sin
actividad actual
Barranco profundo en
zona central del migjorn,
recorrido por un torrente
permanente
Finca agrícola ganadera sin
actividad agraria
Finca agrícola ganadera

7

Cap Negre

Costa rocosa al noreste

X611784, Y4417307

8

Capifort

Bosque en terreno arenoso

X605401, Y4427842

9

Es Castell

X610971, Y4414396

10

Es Tudons

Población en el levante de
la isla
Finca agrícola y ganadera
con un pequeño barranco
con cuevas prehistóricas
excavadas

11

Favaritx

Acantilado; cabo rocoso del
noreste de la isla

X606778, Y4428227

12
13
14

Ferreries
Fornells
Maó-Fondo
Alegre

Montaña de s'Ermita
Costa rocosa y acantilados
Finca agrícola ganadera,
muy cercana a Maó

X586949, Y4426311
X596091, Y4434831
X606940, Y4416596

Bosque de ullastre y pino, y áreas de cultivo extensivo
tradicional.
Marisma
rodeada
de
bosque
mediterráneo.
Interior de edificios.
Áreas de cultivo abandonas y prados con núcleos de
ullastrar.
Áreas de encinar en los puntos más umbríos, que se
convierten en garrigas de ullastre y lentisco en los
soleados y secos. Zonas próximas al torrente con
vegetación herbácea y zarzales.
Campos de cultivo y pastos abandonados, cubiertos
parcialmente por ullastrar en recuperación.
Campos de cultivo y pastos abandonados, con zonas
de bosque de pino y ullastre en recuperación.
Acantilado rocoso, con áreas sin vegetación y puntos
de arbustos aislados modelados por el viento.
Bosque mixto de ullastre i pino; en las zonas más
costeras, arbustos sobre suelo arenoso.
Áreas habitadas con edificios y jardines. Campos de
cultivo. Vegetación de los costados de caminos rurales.
Bosque de pino, ullastre y lentisco en los márgenes del
barranco; campos de cultivo de secano extensivos en
el fondo del barranco. Cuevas prehistóricas excavadas
en los costados rocosos, utilizadas esporádicamente
para el ganado.
Áreas rocosas con apenas vegetación; arbustos
aislados batidos por el viento en invierno. Terreno
árido, pero con pequeños prados en los puntos que se
recoge la poca agua que le llega.
Bosque de encinas y pinos; camino de subida.
Vegetación arbustiva baja.
Campos de cultivo extensivos abandonados, cubiertos
parcialmente por garrigas de ullastre y lentisco.
Esporádicamente ganado pastando y gallinas libres.

15

PAG-nord

Parque Natural de la
Albufera de Es Grao. Zona
entre la albufera y la playa;
y bosques litorales

X607948, Y4422619

Parque Natural de la
Albufera de Es Grao, finca
Santa Madrona, al sureste

X605960, Y4422248

Finca agraria

X605015, Y442372

Antigua finca agrícola y ganadera sin actividad; campos
de cultivo y pastos abandonados, en los que ha crecido
un denso bosque de ullastre. Una charca temporal.
Prat de l'Albufera; zona próxima a la marisma, prados
casi siempre verdes, con tamarindos y juncos. Charcas
temporales.
Encinar con ullastre; campos de cultivo extensivos.

Urbanización de costa
Barranco en costa de
levante
Finca agraria del sur de la
isla

X609585, Y4408067
X610543, Y4411035

Interior de vivienda y patio.
Densa cobertura de bosque de encina y pino.

X589107, Y4420600

Campos de cultivo extensivo tradicional en barbecho,
con áreas de ullastre, lentisco y prados.

16

17

PAG-sur

18
19

Palafanguer
de
sa
barrera
Punta prima
Rafalet

20

Sant Agustí

X582374, Y4425419

X604901, Y4412703
X604651, Y4409568

X576834, Y4428657

X608111, Y4423464

X605861, Y4422757

Salicornias en áreas más húmedas, bosques de pino
sobre arenales
Bosque mixto de ullastre y pino en terrenos más duros
en torno al camí de cavalls.

21
22

Sant Lluís
Son Bou

23

Torresoli

Población
Extensa urbanización de la
costa sur, playa de arena y
Marisma
Finca agraria del sur de la
isla

X608167, Y4411697
X591198, Y4418507

X592642, Y4419132

Interior de viviendas.
Zarzales que bordean caminos rurales y la marisma.
Pinar con ullastre en los bordes de los campos de
cultivo.
Campos de cultivo y de pastos abandonados, cubiertos
en gran parte por vegetación mixta de ullastre, lentisco
y pino; áreas residuales de pasto. Actividad ganadera
poco intensa.

Àrees de la Campanya 2017

Relació y característiques de les localitats mostrejades l’any 2017. Les coordenades
han estat obtingudes en el web http://ide.cime.es/visoride/, del Consell Insular de
Menorca, i corresponen a la zona UTM 31N.
Nº

Localidades

Área de recolección

Coordenadas

1

Addaia

Antigua salina en el
Port d'Addaia

X 602771, Y4427458

2

Biniguarda

Finca agro-ganadera

X595789, Y4422723

3
4

Cales Coves
Capell de Ferro

Zona urbanizada
Finca agro-ganadera

X599418, Y4413876
X603471, Y4425350

5

Carbonell

Finca agro-ganadera
del norte de la isla

X596463, Y4429708

Características y coordenadas UTM
Bosque de ullastres y pinos, y áreas de cultivo extensivo
tradicional.
Marisma rodeada de bosque mediterráneo
Antiguo campo de cultivo con bosque de pinos, encinas y
ullastres en recuperación.
Interior de casas y patios.
Áreas de bosque de ullastres, intercaladas con cultivos
Campos de cultivo en barbecho y pasto para ganado
vacuno. En los márgenes, áreas de ullastres, pinos y
lentiscos.

Zona de la costa
norte, con un área
de dunas
Zona urbana y
alrededores
Zona costera al norte
de la isla
Área urbana y
alrededores

X591900, Y4434930

Dunas litorales cubiertas de matorral y áreas de sustrato
duro con ullastres y carrizo

X610980, Y4414612

Interior de casas y patios y campos de alrededores

X606983, Y4427789

Vegetación arbustiva litoral baja, suelo arenoso

X606940, Y4416596

En edificios y parcelas con vegetación

6

Cavalleria

7

Es Castell

8

Favaritx

9

Maó

10

Montgofre

Finca del norte

X603456, Y4426772

11

Pou Nou

Zona urbana
diseminada

X608070, Y4411681

12

Sa Boval Vella

Finca de ganado
vacuno

X605860, Y4422879

13

Sa Roca

Área boscosa
extensa

X596225, Y4426786

14

Santa Àgueda

Área montañosa

15

Trebaluger

Área urbanizada
dispersa

X585847
Y4431303
X609500
Y4412150

Campos sin cultivar, pastos cubiertos en parte por
ullastres, pinos y matorral mediterráneo.
Parcelas con ullastres, pinos y lentiscos aislados, con
vegetación herbácea
Campos de pasto para el ganado con zonas de vegetación
arbórea. Áreas de prados cercanas a la marisma de Es Grao
casi siempre verdes, con tamarindos y juncos.
Bosque denso de pino blanco , matorral mediterráneo y
encinas dispersas
Colina de 260 m, con bosque y matorral, de encinas, pinos,
brezo, lentiscos y ullastres
Patios y jardines de viviendas

Resultats de les campanyes
A la campanya de 2016 es varen capturar uns 4.500 individus, i al 2017 uns 1.600. Les captures
de 2018 encara no estat determinades ni comptabilitzades.
Les aranyes capturades durant 2016 aporten informació sobre 159 especies, dotze d’elles
identificades només a nivell de gènere. Hi ha que tenir en compte que algunes dades d’aquesta
primera publicació han estat modificades en la següent, i que el que apareixia com una sola
espècie de Gibbaranea, han resultat al menys dues.
A les cinc zones de mostreig sistemàtic es van capturar quasi el 90% de les aranyes, (4000
aprox.) i el 96% (151) de les especies.
De les 103 especies conegudes fins el 2015, sols se’n van localitzar 54 ( alguna més si comptem
les identificades fins a gènere), la qual cosa significa que quasi un centenar son noves cites
per Menorca.
Les aranyes capturades durant 2017 pertanyen a 96 espècies, 7 identificades sols fins a
gènere. Aquesta campanya ha permès identificar 17 espècies abans no citades a Menorca.
A les zones de mostreig sistemàtic s’han capturat el 87 % de les aranyes, i el 85% de les
espècies.
En total en dos anys hem localitzat a Menorca 176 espècies, dotze d’elles identificades sols a
nivell de gènere. En total hem aportat 116 primeres citacions d’araneae a l’illa de Menorca,
d’aquestes 61 també son aportacions noves a la fauna balear i 6 a la fauna ibèrica-balear.

Relació d’espècies localitzades durant les campanyes de 2016-2017
Família

tàxon___________________________________________________

Agelenidae
Agelenidae
Agelenidae
Agelenidae
Agelenidae
Amaurobiidae
Amaurobiidae
Anyphaenidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Atypidae
Clubionidae
Dictynidae
Dictynidae
Dictynidae
Dysderidae
Dysderidae
Dysderidae
Eutichuridae
Filistatidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae

Agelena labyrinthica (Clerck, 1757)
Eratigena balearica (Brignoli, 1978)
Lycosoides coarctata (Dufour, 1831)
Tegenaria pagana C.L. Koch, 1840
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872
Amaurobius erberi (Keyserling, 1863)
Amaurobius minorca n sp (Barrientos y Febrer, 2018)
Anyphaena sp.
Aculepeira sp.
Agalenatea redii (Scopoli, 1763)
Araneus angulatus Clerck, 1757
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)
Argiope lobata (Pallas, 1772)
Argiope trifasciata (Forskål, 1775)
Cyclosa algerica Simon, 1885
Cyclosa insulana (Costa, 1834)
Cyrtarachne ixoides (Simon, 1870)
Cyrtophora citricola (Forskål, 1775)
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802)
Gibbaranea bruuni (Lissner, 2016)
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)
Larinia sp.
Lariniodes cornutus (Clerck, 1757)
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757)
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)
Neoscona subfusca (C.L. Koch, 1837)
Zygiella x-notata (Clerck, 1757)
Zylla diodia (Walckenaer, 1802)
Atypus affinis Eichwald, 1830
Clubiona genevensis L. Koch, 1866
Brigittea latens (Fabricius, 1775)
Lathys humilis (Blackwall, 1855)
Nigma puella (Simon, 1870)
Dysdera crocata C. L. Koch, 1838
Dysdera lata Reuss, 1834
Harpactea dufouri (Thorell, 1873)
Cheiracanthium striolatum Simon, 1878
Filistata insidiatrix (Forskål, 1775)
Aphantaulax trifasciata (O. P.-Cambridge, 1872)
Drassodes inermis (Simon, 1878)
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)
Drassodes villosus (Thorell, 1856)
Gnaphosa artaensis Wunderlich, 2011
Heser nilicola (O.P.-Cambridge, 1874)
Leptodrassex simoni (Dalmas, 1919)
Leptodrassus femineus (Simon, 1873)
Micaria dives (Lucas, 1846)

Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Hahniidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Liocranidae
Liocranidae
Liocranidae
Liocranidae
Lycosidae
Lycosidae
Lycosidae
Lycosidae
Lycosidae
Lycosidae
Mimetidae
Nemesiidae
Nemesiidae
Nemesiidae
Nesticidae
Oecobiidae
Oonopidae
Oonopidae
Oxyopidae

Nomisia exornata (C.L. Koch, 1839)
Scotophaeus validus (Lucas, 1846)
Setaphis carmeli (O.P.-Cambridge, 1872)
Trachyzelotes barbatus (L. Koch, 1866)
Trachyzelotes fuscipes (L. Koch, 1866)
Trachyzelotes lyonneti (Audouin, 1826)
Zelotes callidus (Simon, 1878)
Zelotes egregius Simon, 1914
Zelotes flagellans (L. Koch, 1882)
Zelotes fulvopilosus (Simon, 1878)
Zelotes tenuis (L. Koch, 1866)
Hahnia nava (Blackwall, 1841)
Agyneta pseudorurestris Wunderlich, 1890
Agyneta rurestris (C.L. Koch, 1836)
Centromerus dilutus (O.P.-Cambridge, 1875)
Dicymbium tibiale (Balckwall, 1836)
Erigone sp.
Lepthyphantes balearicus Denis, 1961
Linyphia triangularis (Clerck, 1757)
Maso gallicus Simon, 1894
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830)
Neriene furtiva (O.P.-Cambridge, 1871)
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834)
Ostearius melanopygius (O.P.-Cambridge, 1879)
Ouedia rufithorax (Simon, 1881)
Pelecopsis inedita (O. P.-Cambridge, 1875)
Prinerigone vagans (Audouin, 1826)
Sintula diceros Simon, 1926
Styloctetor romanus (O.P.-Cambridge, 1872)
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)
Trichoncus aurantiipes Simon, 1884
Trichopterna cucurbitina (Simon, 1881)
Typhochrestus ciliiunti n sp.(Barrientos y Febrer,2018)
Cybaeodes mallorcensis Wunderlich, 2008
Liocranum inornatum (L. Koch, 1882)
Mesiothelus sp.
Scotina celans (Blackwall, 1841)
Alopecosa albofasciata (Brullé, 1832)
Arctosa fulvolineata (Lucas, 1846)
Hogna radiata (Latreille, 1817)
Pardosa proxima (C.L. Koch, 1847)
Trabea paradoxa Simon, 1876
Trochosa ruricola (De Geer, 1778)
Ero aphana (Walckenaer, 1802)
Iberesia brauni (L. Koch, 1882)
Nemesia n.sp. "Minorca"
Nemesia randa Decae, 2005
Eidmannella pallida (Emerton, 1875)
Oecobius navus Blackwall, 1859
Orchestina longipes Dalmas, 1922
Sihouettella loricatula (Roewer, 1942)
Oxyopes nigripalpis Kulczynski, 1891

Philodromidae Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802)
Philodromidae Pulchellodromus bistigma (Simon, 1870)
Philodromidae Pulchellodromus ruficapillus (Simon, 1885)
Philodromidae Thanatus vulgaris Simon, 1870
Philodromidae Tibellus macellus Simon, 1875
Pholcidae
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763)
Pholcidae
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)
Pholcidae
Spermophorides elevata (Simon, 1873)
Pisauridae
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)
Salticidae
Aelurillus balearus Azarkina, 2006
Salticidae
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)
Salticidae
Chalcoscirtus infimus (Simon, 1868)
Salticidae
Cyrba algerina (Lucas, 1846)
Salticidae
Euophrys sulphurea (L. Koch, 1867)
Salticidae
Evarcha jucunda (Lucas, 1846)
Salticidae
Heliophanus apiatus Simon, 1868
Salticidae
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802)
Salticidae
Heliophanus inversus n.sp.(Barrientos y Febrer, 2018)
Salticidae
Heliophanus tribulosus Simon, 1868
Salticidae
Icius hamatus (C.L. Koch, 1846)
Salticidae
Marpissa muscosa (Clerck, 1757)
Salticidae
Mendoza canestrini (Ninni, 1868)
Salticidae
Menemerus semilimbatus (Hahn, 1829)
Salticidae
Pellenes arciger (Walckenaer, 1837)
Salticidae
Phlegra bresnieri (Lucas, 1846)
Salticidae
Pseudeuophrys vafra (Blackwall, 1867)
Salticidae
Pseudeuoprhys lanigera (Simon, 1871)
Salticidae
Salticus mutabilis (Lucas, 1846)
Salticidae
Thyene imperialis (Rossi, 1846)
Salticidae
Thyene phragmitigrada Metzner, 1999
Scytodidae
Scytodes fusca Walckenaer, 1837
Scytodidae
Scytodes thoracica (Latreille, 1802)
Scytodidae
Scytodes velutina Heineken & Lowe, 1832
Segestriidae Segestria senoculata (Linnaeus, 1758)
Sicariidae
Loxosceles rufescens (Dufour, 1820)
Sparassidae
Micrommata ligurina (C.L. Koch, 1845)
Sparassidae
Olios argelasius (Walckenaer, 1805)
Tetragnathidae Metellina merianae (Scopoli, 1763)
Tetragnathidae Tetragnatha intermedia Kulczynski, 1891
Theridiidae
Anelosimus pulchellus (Walckenaer, 1802)
Theridiidae
Argyrodes argyrodes (Walckenaer, 1841)
Theridiidae
Diaea sp.
Theridiidae
Dipoena cf. latifrons Denis, 1950
Theridiidae
Dipoena melanogaster (C.L. Koch, 1837)
Theridiidae
Enoplognatha diversa (Blackwall, 1859)
Theridiidae
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)
Theridiidae
Episinus algiricus Lucas, 1846
Theridiidae
Euryopis episinoides (Walckenaer, 1847
Theridiidae
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873)
Theridiidae
Kochiura aulica (C.L. Koch, 1838)
Theridiidae
Neottiura uncinata (Lucas, 1846)
Theridiidae
Parasteatoda tepidariorum (C.L. Koch, 1841)

Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Thomisidae
Thomisidae
Thomisidae
Thomisidae
Thomisidae
Thomisidae
Thomisidae
Thomisidae
Titanoecidae
Uloboridae
Zodariidae
Zodariidae
Zodariidae
Zoropsidae

Platnickina nigropunctata (Lucas, 1846)
Robertus lividus (Blackwall, 1836)
Romphaea rostrata (Simon, 1873)
Simitidion simile (C.L. Koch, 1836)
Steatoda grossa (C.L. Koch, 1838)
Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1805)
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802)
Theridion semitinctum Simon, 1914
Theridion varians Hahn, 1833
Theridula sp.
Misumena vatia (Clerck, 1757)
Ozyptila bejarana Urones, 1998
Ozyptila furcula L. Koch, 1882
Ozyptila werstringi (Thorell, 1873)
Runcinia grammica (C.L. Koch, 1837)
Synema globosum (Fabricius, 1775)
Thomisus onustus Walckenaer, 1805
Xysticus nubilus Simon, 1875
Nurscia albomaculata (Lucas, 1846)
Uloborus plumipes Lucas, 1846
Zodarion cesari Pekar, 2011
Zodarion elegans (Simon, 1873)
Zodarion mallorca Bosmans, 1994
Zoropsis bilineata Dahl, 1901

Els resultats d’ambdues campanyes son annexats en uns fulls format excell , en els quals
s’indica la família; espècie (tàxon); número d’individus capturats mascles, femelles i juvenils; el
lloc de la captura; la tècnica de captura i hàbitats (en alguns casos), i la data de recol·lecció.

Trachyzelotes lyonneti

Una ullada a les tables de comunitats:
Les dades obtingudes a les àrees de mostreig sistemàtic permeten elaborar taules de les
comunitats d’aranyes que les habiten, les quals permeten evidenciar la abundància i la
distribució dels taxons i famílies en els diferents habitats, fer-ne comparacions de biodiversitat
entre elles i establir relacions entre aquesta fauna i les condicions ambientals, en especial amb
la vegetació.
Per a tal objectiu s’han confeccionat unes taules – que annexem al informe- amb les onze
àrees i la fauna que s’hi ha capturat que, tot i tenir en compte el diferent esforç aplicat,
mostren uns resultats ben interessant quan a abundància i freqüència faunística.
Unes poques espècies són molt abundants i amplament distribuïdes. Les deu espècies més
abundants sumen més de la meitat de les captures i són distribuïdes per tot arreu. I al contrari,
abunden les espècies rares. De 36 especies sols s’ha trobat un sol individu, d’altres 25 dos
individus. De 78 taxons hem capturat cinc o menys individus.
La família dels Gnaphosidae, aranyes de petita mida i edàfiques, són molt abundants i
amplament distribuïdes, a més representades per diverses espècies de Trachyzelotes i Zelotes ,
i la Nomisia exornata. De similars abundància i distribució són dues espècies de la família
Dysderidae, la aranya vermella (Dysdera crocata) i un parent de reduïda talla i endèmica de
Balears (Harpactea dufouri); una altra de la família Aegelenidae (Lycosoides coartata); un
petit Lycosidae (Alopecasa albofasciata), i un Salticidae (Cyrba algerina).
També abundants i d’ampla distribució són els Thomisidae (Synema globossum, Xisticus nubilis
i Runcinia grammica) els qual viuen a sobre la vegetació. Són també amplament distribuïts pel
terra del camp menorquí, però menys freqüents a les captures, la taràntula Hogna radiata, de
mida que pot arribar als 2,5 cm de cos, i la Pisaura mirabilis de mida no tan grossa.
Els Araneidae tenen algunes espècies amplament distribuïdes per la geografia menorquina,
però menys abundants, com Araneus angulatus, la Ciclosa insulana i Neoscona adianta. La
Neoscona pot ocupar alguns espais de forma espectacular, s’ha vist com una tanca d’una
hectàrea poblada densament per cards podia ser ocupada per milers d’individus d’aquesta
espècie.
La família dels Linyphiidae és la que té més espècies rares detectades, vuit amb només un
individu i altres cinc amb sols dos. Els segueixen els therididae amb també vuit especies d’un
sol individu i altres dues amb només dos individus .

Taxons que han estat trobats a set o més àrees
GNAPHOSIDAE
DYSDERIDAE
DYSDERIDAE
AGELENIDAE
GNAPHOSIDAE
SALTICIDAE
LYCOSIDAE
THERIDIIDAE
SCYTODIDAE
THOMISIDAE

Trachyzelotes lyonneti (Audouin, 1826)
Dysdera crocata C.L. Koch, 1838
Harpactea dufouri (Thorell, 1873)
Lycosoides coarctata (Dufour, 1831)
Trachyzelotes barbatus (L. Koch, 1866)
Cyrba algerina (Lucas, 1846)
Hogna radiata (Latreille, 1817)
Argyrodes argyrodes (Walckenaer, 1841)
Scytodes thoracica (Latreille, 1802)
Synema globosum (Fabricius, 1775)

GNAPHOSIDAE
LYCOSIDAE
GNAPHOSIDAE
GNAPHOSIDAE
SICARIIDAE
ARANEIDAE
SALTICIDAE
SALTICIDAE
ARANEIDAE
TETRAGNATHIDAE
THOMISIDAE
ARANEIDAE
PISAURIDAE
THOMISIDAE
SALTICIDAE
GNAPHOSIDAE
ARANEIDAE

Zelotes tenuis (L. Koch, 1866)
Alopecosa albofasciata (Brullé, 1832)
Zelotes callidus (Simon, 1878)
Nomisia exornata (C.L. Koch, 1839)
Loxosceles rufescens (Dufour, 1820)
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)
Evarcha jucunda (Lucas, 1846)
Euophrys sulphurea (L. Koch, 1867)
Zilla diodia (Walckenaer, 1802)
Tetragnatha intermedia Kulczynski, 1891
Xysticus nubilus Simon, 1875
Cyclosa insulana (Costa, 1834)
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)
Runcinia grammica (C.L. Koch, 1837)
Heliophanus tribulosus Simon, 1869
Trachyzelotes fuscipes (L. Koch, 1866)
Araneus angulatus (Clerck, 1757)

Taxons amb majors número de individus capturats
GNAPHOSIDAE
DYSDERIDAE
DYSDERIDAE
AGELENIDAE
GNAPHOSIDAE
SALTICIDAE
TETRAGNATHIDAE
THOMISIDAE
GNAPHOSIDAE
ARANEIDAE
THERIDIIDAE
THOMISIDAE
LYCOSIDAE
LYCOSIDAE
ARANEIDAE
PISAURIDAE
ARANEIDAE
LYCOSIDAE
SCYTODIDAE
THOMISIDAE
GNAPHOSIDAE
SALTICIDAE
GNAPHOSIDAE
LINYPHIIDAE
TITANOECIDAE
AGELENIDAE
ARANEIDAE
GNAPHOSIDAE

Trachyzelotes lyonneti (Audouin, 1826)
Dysdera crocata C.L. Koch, 1838
Harpactea dufouri (Thorell, 1873)
Lycosoides coarctata (Dufour, 1831)
Trachyzelotes barbatus (L. Koch, 1866)
Cyrba algerina (Lucas, 1846)
Tetragnatha intermedia Kulczynski, 1891
Synema globosum (Fabricius, 1775)
Zelotes tenuis (L. Koch, 1866)
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)
Argyrodes argyrodes (Walckenaer, 1841)
Xysticus nubilus Simon, 1875
Hogna radiata (Latreille, 1817)
Pardosa proxima (C.L. Koch, 1847)
Cyclosa insulana (Costa, 1834)
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)
Alopecosa albofasciata (Brullé, 1832)
Scytodes thoracica (Latreille, 1802)
Runcinia grammica (C.L. Koch, 1837)
Zelotes callidus (Simon, 1878)
Heliophanus tribulosus Simon, 1869
Nomisia exornata (C.L. Koch, 1839)
Linyphia triangularis (Clerck, 1757)
Nurscia albomaculata (Lucas, 1846)
Eratigena balearica (Brignoli, 1978)
Cyrtophora citricola (Forsskål, 1775)
Trachyzelotes fuscipes (L. Koch, 1866)

Tal i com s’ha dit anteriorment, degut al diferent grau d’esforç aplicat hi ha uns resultats ben
divergents quan a riquesa entre les àrees de la campanya de 2016 i les de 2017, però donen
una idea clara de quins taxons són els abundants, quins altres són amplament distribuïts i
quins són ambdues coses. I al contrari, les taules també evidencien quines són especies rares
o poden estar estretament relacionades a un hàbitat.
Les formes juvenils no permeten la identificació segura de la espècie, cosa per la qual es
determinen sols fins a gènere, i a l’hora de formar les comunitats han estat assimilades a
l’espècie del mateix gènere que hagi estat localitzada més propera. En alguns casos s’ha optat
per la formula de “possible” quan han estat citades a la bibliografia. En set casos resten com a
“gènere sp.”.

Riquesa faunística de les àrees mostrejades el 2016
Durant la campanya de 2016 el mostreig es va realitzar de forma continuada durant tot l’any,
cosa que a més de donar un major nombre de captures i especies, permet establir més
exactament la comunitat que les habita i els cicles vitals.
Resultats:
A la finca de Santa Madrona, que a l’estudi es designada com PAG sur, es va mostrejar una
zona de ullastrar i una àrea veïna de prat amb vegetació herbàcia, verde tot l’any, on hi
pasturaven vaques, que ocupen una extensió d’una mitja hectàrea i s’hi van determinar 91
taxons.
A la finca Es Tudons es va mostrejar un tram del canal de ses coves, cobert per un pinar amb
ullastres i mates, un tram de la part inferior del canal és de conreu. Als costats hi ha algunes
coves prehistòriques no massa grans, en la que habiten aranyes diferents de l’exterior. En total
en una extensió inferior a mitja hecàrea s’han trobat 80 espècies.
L’àrea que hem denominat PAG nord compren un recorregut d’uns 800 metres pel camí de
cavall que va des de Es Graó en direcció nord i transcorre per uns habitats més diversos. Un
primer punt prop de la llacuna amb substrat arenós i cobert de vegetació hidròfila i pins i una
segona aturada situada en substrat dur i pinar més propera a la costa. Tot i la diversitat dels
habitats, la riquesa faunística ha estat inferior, de 71 espècie.
A la finca Torresolí es va mostrejar una extensió similar a la d’es Tudons, de conreus
abandonats amb una cobertura parcial d’ullastrar, en la que hi havia alguns caps de bestiar de
cabresta (ases). Aquí la diversitat fou de 68 especies, entre les quals dues són noves per la
ciència. Una d’elles, Typhochrestus ciliiunti n sp.(Barrientos y Febrer,2018), sols s’ha trobat
aquí .
Finalment al costat de Maó, la finca Fondo Alegre, en una extensió un poc més petita que les
anteriors i de condicions semblants a Torresolí en la qual hi pasturaven vaques i gallines
amollades, han estat determinades 67 espècies.

Biodiversitat del Parc Natural de l’Albufera des Grao.
Dues de les àrees de la campanya de 2016 formen part del parc natural, i foren seleccionades
per aportar noves dades a la biodiversitat del parc. Durant la campanya de 2017 és visitaren
altres tres zones del parc: Addaia, Montgofre i sa Boal vella. Aquesta darrera és una àrea veïna
i similar a Santa Madrona. La zona visitada a Addaia és un habitat diferent, una àrea coberta
de pinar i una tanca conreada veïna, just al costat de les antigues salines. La part mostrejada a
Mongofre es una tanca sense conreus i en part ocupada per matolls a la vora del tram del camí
de cavalls en direcció a Favaritx.
Aquesta diversitat d’habitats han donat un resultats igualment ric, 133 especies. El 75,5% de la
aràcnofauna trobada a Menorca ha estat també localitzada al territori del parc, dades que
evidencien la importància quan a biodiversitat del Parc Natural.
Relació de taxons localitzats al Parc Natural de l’Albufera des Grao
Família
taxons__________________________________________
AGELENIDAE Eratigena balearica (Brignoli, 1978)
AGELENIDAE Lycosoides coarctata (Dufour, 1831)
AGELENIDAE Tegenaria pagana C.L. Koch, 1840
AGELENIDAE Tegenaria silvestris L. Kock, 1872
AMAUROBIIDAE
Amaurobius erberi (Keyserling, 1863)
AMAUROBIIDAE
Amaurobius sp.nov.
ARANEIDAE
Aculepeira sp.
ARANEIDAE
Agalenatea redii (Scopoli, 1763)
ARANEIDAE
Araneus angulatus Clerck, 1758
ARANEIDAE
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)
ARANEIDAE
Argiope trifasciata (Forsskål, 1775)
ARANEIDAE
Cyclosa insulana (Costa, 1834)
ARANEIDAE
Cyrtophora citricola (Forsskål, 1775)
ARANEIDAE
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802)
ARANEIDAE
Gibbaranea sp.
ARANEIDAE
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)
ARANEIDAE
Larinia sp.
ARANEIDAE
Lariniodes cornutus (Clerck, 1757)
ARANEIDAE
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757)
ARANEIDAE
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)
ARANEIDAE
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)
ARANEIDAE
Neoscona subfusca (C.L. Koch, 1837)
ARANEIDAE
Zilla diodia (Walckenaer, 1802)
ATYPIDAE
Atypus affinis Eichwald, 1831
CLUBIONIDAE Clubiona genevensis L. Koch, 1866
DICTYNIDAE Brigittea latens (Fabricius, 1775)
DICTYNIDAE Nigma puella (Simon, 1870)
DYSDERIDAE Dysdera crocata C.L. Koch, 1838
DYSDERIDAE Harpactea dufouri (Thorell, 1873)
EUTICHURIDAE Cheiracanthium sp.

FILISTATIDAE Filistata insidiatrix (Forsskael, 1775)
GNAPHOSIDAE Aphantaulax sp.
GNAPHOSIDAE Drassodes villosus (Thorell, 1856)
GNAPHOSIDAE Gnaphosa artaensis Wunderlich, 2012
GNAPHOSIDAE Heser nilicola (O.P.-Cambridge, 1874)
GNAPHOSIDAE Leptodrassus sp.
GNAPHOSIDAE Micaria dives (Lucas, 1846)
GNAPHOSIDAE Nomisia exornata (C.L. Koch, 1839)
GNAPHOSIDAE Scotophaeus validus (Lucas, 1846) (sin.torretrencada)
GNAPHOSIDAE Setaphis carmeli (O.P.-Cambridge, 1872)
GNAPHOSIDAE Trachyzelotes barbatus (L. Koch, 1866)
GNAPHOSIDAE Trachyzelotes fuscipes (L. Koch, 1866)
GNAPHOSIDAE Trachyzelotes lyonneti (Audouin, 1826)
GNAPHOSIDAE Zelotes callidus (Simon, 1878)
GNAPHOSIDAE Zelotes egregius Simon, 1915
GNAPHOSIDAE Zelotes flagellans (L. Koch, 1882)
GNAPHOSIDAE Zelotes fulvopilosus (Simon, 1878)
GNAPHOSIDAE Zelotes tenuis (L. Koch, 1866)
HAHNIIDAE
Hahnia nava (Blackwall, 1841)
LINYPHIIDAE Agyneta pseudorurestris Wunderlich, 1981
LINYPHIIDAE Agyneta rurestris (C.L. Koch, 1836)
LINYPHIIDAE Centromerus dilutus (O.P.-Cambridge, 1875)
LINYPHIIDAE Lepthyphantes balearicus Denis, 1962
LINYPHIIDAE Linyphia triangularis (Clerck, 1757)
LINYPHIIDAE Maso gallicus Simon, 1895
LINYPHIIDAE Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834)
LINYPHIIDAE Ouedia rufithorax (Simon, 1881)
LINYPHIIDAE Pelecopsis inedita (O. P.-Cambridge, 1875)
LINYPHIIDAE Sintula diceros Simon, 1927
LINYPHIIDAE Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)
LINYPHIIDAE Trichoncus aurantiipes Simon, 1884
LINYPHIIDAE Trichopterna cucurbitina (Simon, 1881)
LIOCRANIDAE Cybaeodes mallorcensis Wunderlich, 2009
LIOCRANIDAE Scotina celans (Blackwall, 1841)
LYCOSIDAE
Alopecosa albofasciata (Brullé, 1832)
LYCOSIDAE
Arctosa fulvolineata (Lucas, 1846)
LYCOSIDAE
Hogna radiata (Latreille, 1817)
LYCOSIDAE
Pardosa proxima (C.L. Koch, 1847)
LYCOSIDAE
Trabea paradoxa Simon, 1876
LYCOSIDAE
Trochosa ruricola (De Geer, 1778)
NEMESIIDAE Iberesia brauni (L. Koch, 1882)
NEMESIIDAE Nemesia randa Decae, 2012
NEMESIIDAE Nemesia sp. "Minorca"
NESTICIDAE
Eidmannella pallida (Emerton, 1875)
OECOBIIDAE Oecobius navus Blackwall, 1860
OXYOPIDAE
Oxyopes nigripalpis Kulczynski, 1891
PHILODROMIDAE
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802)
PHILODROMIDAE
Pulchellodromus ruficapillus (Simon, 1885)

PHILODROMIDAE
Thanatus vulgaris Simon, 1871
PHILODROMIDAE
Tibellus macellus Simon, 1875
PHOLCIDAE
Spermophorides elevata (Simon, 1873)
PISAURIDAE Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)
SALTICIDAE
Aelurillus balearus Azarkina, 2007
SALTICIDAE
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)
SALTICIDAE
Cyrba algerina (Lucas, 1846)
SALTICIDAE
Euophrys sulphurea (L. Koch, 1867)
SALTICIDAE
Evarcha jucunda (Lucas, 1846)
SALTICIDAE
Heliophanus apiatus Simon, 1869
SALTICIDAE
Heliophanus tribulosus Simon, 1869
SALTICIDAE
Icius hamatus (C.L. Koch, 1846)
SALTICIDAE
Marpissa muscosa (Clerck, 1757)
SALTICIDAE
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868)
SALTICIDAE
Phlegra bresnieri (Lucas, 1846)
SALTICIDAE
Salticus mutabilis (Lucas, 1846)
SALTICIDAE
Thyene imperialis (Rossi, 1846)
SALTICIDAE
Thyene phragmitigrada Metzner, 1999
SCYTODIDAE Scytodes fusca Walckenaer, 1838
SCYTODIDAE Scytodes thoracica (Latreille, 1802)
SCYTODIDAE Scytodes velutina Heineken & Lowe, 1833
SEGESTRIIDAE Segestria senoculata (Linnaeus, 1758)
SICARIIDAE
Loxosceles rufescens (Dufour, 1820)
SPARASSIDAE Micrommata ligurina (C.L. Koch, 1845)
SPARASSIDAE Olios argelasius (Walckenaer, 1805)
TETRAGNATHIDAE
Tetragnatha intermedia Kulczynski, 1891
THERIDIIDAE Anelosimus pulchellus (Walckenaer, 1802)
THERIDIIDAE Argyrodes argyrodes (Walckenaer, 1841)
THERIDIIDAE Dipoena cf. latifrons Denis, 1952
THERIDIIDAE Dipoena melanogaster (C.L. Koch, 1837)
THERIDIIDAE Enoplognatha diversa (Blackwall, 1859)
THERIDIIDAE Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)
THERIDIIDAE Episinus algiricus Lucas, 1846
THERIDIIDAE Euryopis episinoides (Walckenaer, 1847)
THERIDIIDAE Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873)
THERIDIIDAE Kochiura aulica (C.L. Koch, 1838)
THERIDIIDAE Parasteatoda tepidariorum (C.L. Koch, 1841)
THERIDIIDAE Platnickina nigropunctata (Lucas, 1846)
THERIDIIDAE Steatoda grossa (C.L. Koch, 1838)
THERIDIIDAE Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1805)
THERIDIIDAE Theridion semitinctum Simon, 1915
THERIDIIDAE Theridion varians Hahn, 1834
THERIDIIDAE Theridula sp.
THOMISIDAE Ozyptila bejarana Urones, 1998
THOMISIDAE Ozyptila furcula L. Koch, 1883
THOMISIDAE Ozyptila westringi (Thorell, 1873)
THOMISIDAE Runcinia grammica (C.L. Koch, 1837)
THOMISIDAE Synema globosum (Fabricius, 1775)

THOMISIDAE
THOMISIDAE
TITANOECIDAE
ZODARIIDAE
ZODARIIDAE
ZOROPSIDAE

Thomisus sp.
Xysticus nubilus Simon, 1875
Nurscia albomaculata (Lucas, 1846)
Zodarion cesari Pekár, 2011
Zodarion mallorca Bosmans, 1995
Zoropsis bilineata Dahl, 1901

Zoropsis bilineata

Situació actual. Checklist dels araneae de Menorca.

Hem elaborat un llistat en el que s’ha intentat recopilar totes les citacions araneològiques de
l’illa de Menorca. Per realitzar el llistat hem reunit tota la bibliografia araneològica coneguda
que es refereixi a l’illa de Menorca, d’aquesta s’ha destriat el que són noves aportacions del
que són simples referències a bibliografia anterior.
S’ha prescindit de les identificacions a nivell de gènere quan dins aquest mateix gènere hi ha
taxons a nivell d’espècie. En els casos en que un gènere sols té localitzats espècimens juvenils,
se indica el gènere i es comptabilitza una espècie.
Per la confecció del ckecklist s’ha seguit el sistema taxonòmic actual establert al World Spider
Catalog (2018), cosa que porta a que diverses especies que foren citades anteriorment amb
taxons ara relegats a sinonímies apareguin amb el tàxon que el WSC estableix com a correcte.
En aquest moment, tenint en compte les dues campanyes de Barrientos y Febrer, el número
d’espècies d’araneae citades a Menorca és de 219, si comptabilitzem els set taxons
determinats a nivell de gènere. D’aquestes, 116 han estat citades per primera vegada a
Menorca per Barrientos i Febrer en aquests dos anys.

Relació d’espècies citades a Menorca a final 2018
Agelenidae
Agelenidae
Agelenidae
Agelenidae
Agelenidae
Agelenidae
Agelenidae
Amaurobiidae
Amaurobiidae
Anyphaenidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae

Agelena labyrinthica (Clerck, 1757)
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802)
Eratigena balearica (Brignoli, 1978)
Lycosoides coarctata (Dufour, 1831)
Tegenaria domestica (Clerck, 1757)
Tegenaria pagana C.L. Koch, 1840
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872
Amaurobius erberi (Keyserling, 1863)
Amaurobius minorca n sp (Barrientos y Febrer, 2018)
Anyphaena sp.
Aculepeira sp.
Agalenatea redii (Scopoli, 1763)
Araneus angulatus Clerck, 1757
Araneus diadematus Clerck, 1757
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)
Argiope lobata (Pallas, 1772)
Argiope trifasciata (Forskål, 1775)
Cyclosa algerica Simon, 1885
Cyclosa insulana (Costa, 1834)
Cyrtarachne ixoides (Simon, 1870)
Cyrtophora citricola (Forskål, 1775)
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802)
Gibbaranea bruuni (Lissner, 2016)
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)
Larinia sp.
Lariniodes cornutus (Clerck, 1757)
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757)
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)

Araneidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Atypidae
Clubionidae
Clubionidae
Dictynidae
Dictynidae
Dictynidae
Dysderidae
Dysderidae
Dysderidae
Dysderidae
Eutichuridae
Eutichuridae
Filistatidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Gnaphosidae
Hahniidae
Hahniidae
Hahniidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae

Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)
Neoscona subfusca (C.L. Koch, 1837)
Zygiella x-notata (Clerck, 1757)
Zylla diodia (Walckenaer, 1802)
Atypus affinis Eichwald, 1830
Clubiona genevensis L. Koch, 1866
Clubiona leucaspis Simon, 1932
Brigittea latens (Fabricius, 1775)
Lathys humilis (Blackwall, 1855)
Nigma puella (Simon, 1870)
Dysdera crocata C. L. Koch, 1838
Dysdera lata Reuss, 1834
Dysdera mordax L. Koch, 1882
Harpactea dufouri (Thorell, 1873)
Cheiracanthium occidentale L. Koch, 1882
Cheiracanthium striolatum Simon, 1878
Filistata insidiatrix (Forskål, 1775)
Aphantaulax trifasciata (O. P.-Cambridge, 1872)
Drassodes inermis (Simon, 1878)
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)
Drassodes villosus (Thorell, 1856)
Gnaphosa artaensis Wunderlich, 2011
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866)
Heser nilicola (O.P.-Cambridge, 1874)
Leptodrassex simoni (Dalmas, 1919)
Leptodrassus femineus (Simon, 1873)
Micaria dives (Lucas, 1846)
Micaria formicaria (Sundevall, 1832)
Nomisia exornata (C.L. Koch, 1839)
Scotophaeus validus (Lucas, 1846)
Setaphis carmeli (O.P.-Cambridge, 1872)
Trachyzelotes barbatus (L. Koch, 1866)
Trachyzelotes fuscipes (L. Koch, 1866)
Trachyzelotes lyonneti (Audouin, 1826)
Zelotes callidus (Simon, 1878)
Zelotes egregius Simon, 1914
Zelotes flagellans (L. Koch, 1882)
Zelotes fulvopilosus (Simon, 1878)
Zelotes tenuis (L. Koch, 1866)
Hahnia hauseri Brignoli, 1978
Hahnia nava (Blackwall, 1841)
Iberina candida (Simon, 1875)
Agyneta pseudorurestris Wunderlich, 1890
Agyneta rurestris (C.L. Koch, 1836)
Centromerus dilutus (O.P.-Cambridge, 1875)
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841)
Dicymbium tibiale (Balckwall, 1836)

Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Liocranidae
Liocranidae
Liocranidae
Liocranidae
Liocranidae
Lycosidae
Lycosidae
Lycosidae
Lycosidae
Lycosidae
Lycosidae
Lycosidae
Lycosidae
Lycosidae
Mimetidae
Mimetidae
Mimetidae
Miturgidae
Nemesiidae
Nemesiidae
Nemesiidae
Nemesiidae
Nesticidae
Oecobiidae
Oonopidae
Oonopidae
Oxyopidae
Philodromidae
Philodromidae

Erigone sp.
Gonatium ensipotens (Simon, 1881)
Lepthyphantes balearicus Denis, 1961
Lessertia dentichelis (Simon, 1884)
Linyphia triangularis (Clerck, 1757)
Maso gallicus Simon, 1894
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830)
Neriene furtiva (O.P.-Cambridge, 1871)
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834)
Ostearius melanopygius (O.P.-Cambridge, 1879)
Ouedia rufithorax (Simon, 1881)
Pelecopsis inedita (O. P.-Cambridge, 1875)
Prinerigone vagans (Audouin, 1826)
Sintula diceros Simon, 1926
Styloctetor romanus (O.P.-Cambridge, 1872)
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)
Trichoncus aurantiipes Simon, 1884
Trichopterna cucurbitina (Simon, 1881)
Typhochrestus ciliiunti n sp.(Barrientos y Febrer,2018)
Cybaeodes mallorcensis Wunderlich, 2008
Liocranum inornatum (L. Koch, 1882)
Liocranum majus (L. Koch, 1882)
Mesiothelus sp.
Scotina celans (Blackwall, 1841)
Alopecosa albofasciata (Brullé, 1832)
Arctosa fulvolineata (Lucas, 1846)
Arctosa misella (L. Koch, 1882)
Arctosa villica (Lucas, 1846)
Hogna radiata (Latreille, 1817)
Lycosa munieri Simon, 1876
Pardosa proxima (C.L. Koch, 1847)
Trabea paradoxa Simon, 1876
Trochosa ruricola (De Geer, 1778)
Ero aphana (Walckenaer, 1802)
Ero flameola Simon, 1881
Ero tuberculata (De Geer, 1778)
Zora pardalis Simon, 1878
Iberesia brauni (L. Koch, 1882)
Nemesia hispanica L. Koch, 1871
Nemesia n.sp. "Minorca"
Nemesia randa Decae, 2005
Eidmannella pallida (Emerton, 1875)
Oecobius navus Blackwall, 1859
Orchestina longipes Dalmas, 1922
Sihouettella loricatula (Roewer, 1942)
Oxyopes nigripalpis Kulczynski, 1891
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802)
Pulchellodromus bistigma (Simon, 1870)

Philodromidae
Philodromidae
Philodromidae
Pholcidae
Pholcidae
Pholcidae
Pholcidae
Pisauridae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Salticidae
Scytodidae
Scytodidae
Scytodidae
Segestriidae
Segestriidae
Segestriidae
Sicariidae
Sparassidae
Sparassidae
Sparassidae
Tetragnathidae
Tetragnathidae
Tetragnathidae

Pulchellodromus ruficapillus (Simon, 1885)
Thanatus vulgaris Simon, 1870
Tibellus macellus Simon, 1875
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763)
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)
Spermophora senoculata (Dugès, 1836)
Spermophorides elevata (Simon, 1873)
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)
Aelurillus balearus Azarkina, 2006
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)
Chalcoscirtus atratus (Thorell, 1875)
Chalcoscirtus infimus (Simon, 1868)
Cyrba algerina (Lucas, 1846)
Euophrys sulphurea (L. Koch, 1867)
Evarcha jucunda (Lucas, 1846)
Heliophanus apiatus Simon, 1868
Heliophanus auratus C.L. Koch, 1835
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802)
Heliophanus inversus n.sp.(Barrientos y Febrer, 2018)
Heliophanus tribulosus Simon, 1868
Icius hamatus (C.L. Koch, 1846)
Marpissa muscosa (Clerck, 1757)
Mendoza canestrini (Ninni, 1868)
Menemerus semilimbatus (Hahn, 1829)
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778)
Pellenes arciger (Walckenaer, 1837)
Phlegra bresnieri (Lucas, 1846)
Pseudeuophrys vafra (Blackwall, 1867)
Pseudeuoprhys lanigera (Simon, 1871)
Salticus mutabilis (Lucas, 1846)
Salticus scenicus (Clerck, 1757)
Synageles hilarulus (C.L. Koch, 1846)
Thyene imperialis (Rossi, 1846)
Thyene phragmitigrada Metzner, 1999
Scytodes fusca Walckenaer, 1837
Scytodes thoracica (Latreille, 1802)
Scytodes velutina Heineken & Lowe, 1832
Ariadna insidiatrix Audouin, 1825
Segestria florentina (Rossi, 1790)
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758)
Loxosceles rufescens (Dufour, 1820)
Micrommata ligurina (C.L. Koch, 1845)
Micrommata virescens (Clerck, 1757)
Olios argelasius (Walckenaer, 1805)
Meta bourneti Simon, 1922
Metellina merianae (Scopoli, 1763)
Metellina segmentata (Clerck, 1757)

Tetragnathidae
Tetragnathidae
Tetragnathidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Theridiidae
Thomisidae
Thomisidae
Thomisidae
Thomisidae
Thomisidae
Thomisidae
Thomisidae
Thomisidae
Titanoecidae
Uloboridae
Zodariidae
Zodariidae
Zodariidae
Zodariidae

Tetragnatha intermedia Kulczynski, 1891
Tetragnatha montana Simon, 1874
Tetragnatha nitens (Audouin, 1826)
Anelosimus pulchellus (Walckenaer, 1802)
Argyrodes argyrodes (Walckenaer, 1841)
Crustulina sticta (O. P.-Cambridge, 1861)
Dipoena cf. latifrons Denis, 1950
Dipoena melanogaster (C.L. Koch, 1837)
Enoplognatha diversa (Blackwall, 1859)
Enoplognatha mandibularis (Lucas, 1846)
Enoplognatha mordax (Thorell, 1875)
Enoplognatha quadripunctata Simon, 1884
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)
Episinus algiricus Lucas, 1846
Euryopis episinoides (Walckenaer, 1847
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873)
Kochiura aulica (C.L. Koch, 1838)
Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 18702)
Neottiura uncinata (Lucas, 1846)
Parasteatoda tepidariorum (C.L. Koch, 1841)
Platnickina nigropunctata (Lucas, 1846)
Robertus lividus (Blackwall, 1836)
Romphaea rostrata (Simon, 1873)
Simitidion simile (C.L. Koch, 1836)
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778)
Steatoda grossa (C.L. Koch, 1838)
Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1805)
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802)
Theonoe major Denis, 1961
Theridion semitinctum Simon, 1914
Theridion varians Hahn, 1833
Theridula sp.
Diaea sp.
Misumena vatia (Clerck, 1757)
Ozyptila bejarana Urones, 1998
Ozyptila furcula L. Koch, 1882
Ozyptila werstringi (Thorell, 1873)
Runcinia grammica (C.L. Koch, 1837)
Synema globosum (Fabricius, 1775)
Thomisus onustus Walckenaer, 1805
Xysticus nubilus Simon, 1875
Nurscia albomaculata (Lucas, 1846)
Uloborus plumipes Lucas, 1846
Zodarion cesari Pekar, 2011
Zodarion elegans (Simon, 1873)
Zodarion mallorca Bosmans, 1994
Zodarion minutum Bosmans, 1994

Zoropsidae
Zoropsidae

Zoropsis bilineata Dahl, 1901
Zoropsis spinimana (Dufour, 1820)

Algunes observacions al ckecklist
Quan s’elabora un llistat de les especies d’un territori, a més de recopilar tota la informació de
la bibliografia que s’ha trobat, s’intenta també fer-ne una revisió critica de les cites, en alguns
casos revisar també els exemplars que es puguin conservar a col·leccions, i destriar possibles
errors de identificació, localització o sinonímies.
No és aquesta la intenció del llistat que presentem, sols ens hem restringit a la feina
bibliogràfica i a actualitzar els taxons seguint l’actual sistema del WSC. Ja mencionem alguns
treballs que han fet aquesta feina, al menys parcialment, com és el cas de Koch 1882. Tot i
així considerem oportú fer algunes observacions.
Com es pot fàcilment observar i ja hem dit anteriorment, de bona part de les especies citades
sols se n’ha capturat un o uns pocs individus, cosa que pot tenir significats ben diversos: que és
una població reduïda o localitzada però permanent o que hi ha arribat de forma fortuïta i no té
una població estable. Alguns estudis quan a dispersió de les aranyes, o d’alguns grups de
aranyes, apunten la possibilitat que mitjançant el “balloning” (dispersió en fase juvenil volant
penjades de fils de seda que produeixen a l’efecte) puguin arribar a distancies quilomètriques.
L’estabilitat de la població sols es podrà conèixer amb més prospeccions en el futur.
Altres qüestions a tenir en compte és la possibilitat de identificacions que poden ser
actualment sinonímies. Cal recordar que moltes determinacions antigues es basaven en
descripcions o esquemes poc precisos i en els coneixements del moment, sobretot de faunes
franceses , britàniques i centreeuropees (E. Simon, 1914-39, Locket, G. H. & A. F. Millidge
1951-1953. British spiders, etc) .
En aquest sentit hem de recordar que hi ha al menys una espècie citada per Kock (1882)
Cheiracanthium occidentale que no ha estat retrobada en 150 anys, No obstant s’ha trobat en
els darrers anys Cheiracanthium striolatum (Simon, 1878) cosa que pot fer pensar que siguin la
mateixa espècie. Tampoc ho ha estat Theonoe major de Denis 1961. Tot i així, ambdues han
estat descrites amb prou detall i són acceptades com especies vàlides.
Tot i que d’alguns gèneres es troben diverses espècies alhora i en una mateixa àrea, crida
l’atenció en el llistat que algunes espècies citades anteriorment no hagin estat retrobades i
que n’apareguin altres properes taxonòmicament a les dues campanyes actuals, com poden
ser els casos que exposem a continuació.
Iberina candida (Simon, 1875) Abans identificada com Hannia candida, es posada en dubte per
Pons GX (2003) i considera que pot una confusió amb H. Hauseri que va recol·lectar a
Menorca. Nosaltres hem identificat la H. nava.
Lycosa narbonensis (Simon, 1876), citada per Compte (1968) a Maó i Cala Galdana, tàxon
actualment no vàlid i que hem considerat sinonímia de L. Munieri, espècie que Planas i al.
(2013) menciona haver trobat a la zona sur de Menorca i que és distribuïda per les Balears,
Sardenya i Tunísia. La cita de Compte podria tractar-se també de Hogna radiata, la qual hem
localitzat a Menorca de forma molt abundant i dispersa. Diverses cites de Lycosa de Koch

(1882) a Mallorca han estat propostes com a sinonímies de Hogna radiata al mateix treball de
Planas.
Nemesia hispanica L. Koch, 1871. Possiblement una confusió amb altres Nemesia o Iberesia. Hi
ha dubtes que aquesta espècie habiti les illes Balears, tot i així Pons 2003 aporta una
fotografia d’un niu similar al d’aquesta espècie a Mallorca.
Micrommata virescens (Clerck, 1757), citada per Febrer 1979 i Pons 2003. Alguns autors
SIMON (1932 indiquen que a la regió mediterrània habita sols la Micrommata ligurina, que és
la que hem identificat en el nostre treball.
Tetragnatha montana Simon, 1874, citada per Groppali 2003, a la zona de Binisafuller; i
Tetragnatha nitens (Audouin, 1826), citada per Febrer 1979 i per Pons 2003, no han estat
localitzades en l’actual treball. Si s’ha determinat la T. Intermèdia a totes les localitats on han
estat capturades tetragnates, i en hàbitats humits és molt abundant .
Zora pardalis Simon, 1878. Algún autor posa en dubte la validesa de la identificació d’aquesta
espècie a l’illa.
Relació de famílies i número d’espècies, ordenades per diversitat a Menorca
Theridiidae
Salticidae
Linyphiidae
Araneidae
Gnaphosidae
Lycosidae
Thomisidae
Agelenidae
Tetragnathidae
Philodromidae
Pholcidae
Liocranidae
Nemesiidae
Zodariidae
Dysderidae
Hahniidae
Mimetidae
Scytodidae
Segestriidae
Sparassidae

29
27
24
22
22
10
9
7
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3

Zoropsidae
Amaurobiidae
Clubionidae
Dictynidae
Eutichuridae
Oonopidae
Miturgidae
Anyphaenidae
Atypidae
Filistatidae
Nesticidae
Oecobiidae
Oxyopidae
Pisauridae
Sicariidae
Titanoecidae
Uloboridae
Zoropsidae
Amaurobiidae

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

Cinc famílies superen les 20 sp i representen el 56,6% de la diversitat insular. Els therididae
resulten ser el 19% de la fauna coneguda, els salticides el 12,3%, els Linyphidae el 10,9% i els
Gnaphosidae i Aranedidae el 10% respectivament.

No obstant la diversitat de la regió Iberica-balear ( P.CARDOSO& E.MORANO, 2010) aporta
dades prou diferents. De entre les 1385 especies conegudes, les quatre famílies amb major
número d’espècies resulten ser linyphides (20%), gnaphosides (10,7), salticides (9,2%) ,
theridides (8%) i els licòsits (6,7%). Els araneids són en vuitè lloc , empatades amb els disderids
amb només el 4,4%.
D’aquestes dades es podria deduir, si les comparem amb les de l’àmbit Ibèric-balear de la que
forma part, que la aràcnofauna a Menorca no es prou ben coneguda i que ha estat mostrejada
de forma no prou sistematitzada, la qual cosa donaria major representativitat en les captures a
unes famílies – therididae i aranedidae- i altres quedarien subrepresentades com el linyphidae.
L’alta diversitat dels araneides pot ser deguda a que son significativament ben coneguts i que
en ocupar la vegetació alta i mitjana i son més evidents i capturats.
La biodiversitat trobada és molt elevada, (en especial si la comparem amb espais de
dimensions similars de la península, alguns molt poc estudiats).

Biodiversitat estimada
La identificació de totes les especies existents a una àrea pot ser molt difícil o impossible,
especialment en àrees geogràfiques grans i obertes, sense fronteres físiques. En àrees ben
delimitades com una illa, i més si té unes dimensions reduïdes com les de Menorca,
determinar-ne la fauna pot requerir menys esforços, però no és possible estar segur de si el
llistat elaborat es la riquesa faunística definitiva.
Per superar aquesta dificultat s’han ideat diversos càlculs probabilístics que proporcionen
estimacions sobre la riquesa faunística, del número d’espècies, per un grup taxonòmic i per un
àrea geogràfica determinada. S’han proposat diversos sistemes, però cap s’ha adoptat com el
sistema idoni i segur. Els que més s’utilitzen son els basats en les corbes d’acumulació, càlculs
que estimen el possible nombre d’espècies d’una població a partir de l’esforç de mostreig.
En el nostre cas hem emprat una aplicació informàtica - EstimateS 9.1.0- que permet el càlcul
de diversos coeficients de riquesa i estimacions. La majoria d’aquests coeficients ja no es
consideren útils i no han estat tinguts en compte, però si que encara actualment es considera
útil l’anomenat Chao1, un estimador no paramètric basat en l’abundància de les especies
recol·lectades i en el nombre d’espècies rares (Chao, 1984; Chao y Lee, 1992; Smith y van
Belle, 1984). L’estimador Chao1 suggereix una estimació del número d’espècies i un interval
de confiança – amb un marges inferiors i superiors- del 95%. Això s’ha de entendre com que hi
ha un 95% de probabilitat que la riquesa faunística total estigui entre ambdós marges.
Hem aplicat les dades obtingudes en cadascuna de les àrees mostrejades a la campanya de
2016 i hem obtingut els següents resultats
Àrea

núm especies trobades

estimades

95%inferior

95% superior

Es Tudons

80

110

91

161

PAG Nord

72

89

77

121

PAG sur

92

124

105

176

Torresoli

69

82

72

116

Maó F.A.

68

90

76

128

Aquest estimador aplicat a les àrees mostrejades l’any 2017 aporten unes cifres que
considerem sols indiquen que el mostrejos són insuficients, en resultar els marges de
confiança superiors molt distants de les estimacions.
L’estimador Chao1 aplicat a les dades obtingudes a les àrees del Parc Natural de l’Albufera des
Grao dona una riquesa estimada de 180 espècies i els marges de confiança van de 154 a 240.
De les dades totals obtingudes a les dues campanyes resulta una estimació de 210 espècies,
amb un marge superior 258 especies, per a l’illa de Menorca. Si tenim en compte aquest
marge superior, les espècies localitzades durant aquests dos anys serien el 68% de la fauna
estimada. La fauna relacionada al llistat (checklist) de totes les espècies citades a Menorca fins
ara, significa que actualment pot ser coneixem el 80% de la aràcnofauna de l’illa.
Segons les estimacions, el Parc Natural de l’Albufera des Grao podria contenir el 85% de les
especies d’aranyes que pot tenir l’illa, cosa que reforça la importància de la biodiversitat del
parc.
Considerem necessari repetir que aquestes cifres són només càlculs estimatoris que encara és
consideren útils per donar una idea aproximada del que hi pot haver en una àrea determinada.
Pot ser l’estimació és a la baixa, ja que encara hi ha hàbitats poc o gens mostrejats.
A les illes del nostre entorn la diversitat coneguda fins el dia d’avui és molt superior. Segons el
web https://www.araneae.nmbe.ch (Nentwig W, Blick T, Gloor D, Hänggi A, Kropf C (2018)), a
Sicilia s’han determinat 429 espècies, a Sardenya 516 i a Corsega 558. A Balears sols 287, i les
cifres anteriors fan pensar que encara tenim molta fauna per descobrir.

Propostes per un futur
Les aranyes tenen un important funció com depredadors a molts ecosistemes, i sembla ser que
són molts sensibles a les pertorbacions que pateixen els seus hàbitats, cosa que les fa
potencials indicadors de les tendències futures d’altres taxons de resposta més lenta i són dels
primers en extingir-se quan es destrueix el seu hàbitat, característiques aquestes que
juntament amb la riquesa especifica a tots els hàbitats i la sensibilitat als canvis ecològics, les
converteixen en candidats ideals per els estudis de conservació del medi ambient ( Cardoso i
Morano, 2010).
Totes formes el coneixement del grup és incomplert, tant en diversitat (especies desconegudes
encara) com en distribució fins i tot de les espècies conegudes ( desconeixem quins territoris i
hàbitats poden ocupar), i açò pot ser degut a la no aplicació de protocols estandarditzats i
optimitzats, a la manca d’experts en taxonomia del grup i al poc interès públic i polític en
aquest grup d’artròpodes ( Cardoso i Morano, 2010).
L’estudi de l’aràcnofauna als conreus i la relació amb els manejos agraris és un dels camps que
més interès desperta, tant per a l’agricultura com per a la conservació del medi natural a
Menorca. Diverses investigacions actuals apunten a la gran importància de les aranyes com a
controladors de les poblacions d’artròpodes i de possibles plagues i com a bioindicadors de la
salut dels ecosistemes.

1. Cal arribar a tenir un llistat d’espècies i un catàleg de distribució més fiable i que ompli
els buits que ens queden per conèixer, per la qual cosa s’hauria de procedir a una
recerca sistematitzada a les zones menys estudiades: Conreus de diferents tipus, zones
humides i barrancs. Amb les estimacions es detecta que alguns hàbitats d’ alzinars,
Santa Àgueda i Addaia, han estat pobrament mostrejades i que s’hauria que incidir en
més àrees similars.
2. Cal estudiar la relació de l’aràcnofauna i els usos agraris, posar en clar la relació amb
l’ús responsable de pesticides i adobs químics, i la importància del manteniment de
franges de vegetació natural entre els conreus, com les de les parets i les voreres, en el
manteniment de les poblacions d’aranyes.
3. Cal determinar la importància de la fauna dels araneae com elements de lluita
biològica contra plagues, i en el manteniment de l’equilibri ecològic , (importància de
les aranyes en el control dels insectes, quantitat d’insectes que es mengen, etc).
4. També és interessant l’ús de la fauna d’aranyes com a bioindicadors de l’estat de salut
dels ecosistemes agraris i/o forestals. La comunitat d’aranyes que habita el sòl, la
riquesa i abundància, és proporcional a la diversitat de les poblacions d’artròpodes
dels que s’alimenten i a l’estat de conservació del medi natural. Cal determinar amb
precisió la presència o absència de quines espècies o comunitats poden ser les millors
indicadores.
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