Nome científico:

Steatoda nobilis
Nome comum:
Falsa Viúva Negra
Taxonomia:
Ordem: Aranae
Família:Theridiidae
Género: Steatoda
Estatuto de conservação:
Não protegida
Endémica dos Açores: Não

Distribuição nos Açores: A espécie existe em todas as ilhas do arquipélago. Está presente
no meio natural, mas é mais abundante onde exista presença humana.
Morfologia: O nome da espécie foi atribuído devido ao padrão do dorso, que se assemelha a
um escudo de um brasão. Têm entre 7 a 11mm e as fêmeas possuem um abdómen globoso
significativamente maior que o tórax. É maioritariamente castanha, com a cor e padrões do
abdómen altamente variáveis, desde totalmente preto a bege, com o padrão bastante
evidente.
Habitat: Florestas exóticas, hortas, pomares, baldios, zonas ripícolas e zonas urbanas ou
com ocupação humana. É muito versátil na escolha do habitat, desde que encontre um
recanto onde possa construir a sua teia sem que esta seja muito perturbada.
Dieta: É um predador generalista, alimentando-se do que lhe aparece na teia. Como costuma
fazer a teia elevada do chão, alimenta-se mais à base de insetos voadores.
Importância ecológica: Devido ao largo espetro da sua dieta e a sua abundância relativa
em zonas com presença humana, ajuda a regular as populações de insetos alados (ex:
mosquitos e moscas)
Importância económica: Não tem importância económica quantificada; no entanto, a sua
presença em zonas cultivadas e habitacionais presta um serviço de controle de pragas
aladas.

Curiosidades: Esta espécie é originária da Madeira e Canárias, e posteriormente expandiuse e instalou-se na Península Ibérica e Ilhas Britânicas. Já existem registos da sua
presença em países do centro da Europa e nos Estados Unidos. É das espécies de aranha
mais comuns em habitações e estruturas humanas. Uma característica fácil de memorizar
para ajudar na sua identificação é o facto de se deslocar sempre no lado de baixo da
teia, de cabeça para baixo.
Para o acasalamento o macho aproxima-se da teia e com os palpos faz percussão na teia, de
forma a que a fêmea não o confunda com alimento. As fêmeas que não querem acasalar tentam
comer o macho.
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