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A amendaeira e uma arvore tipicamente meditern3nica. Em Portugal, Tras-as-Mantes e 
urna das principais zonas produtoras de amendoa. Nesta regiao 0 conhecimento da artropo
dofauna da cultura e escasso. Assim, com 0 presente trabalho pretendeu-se identificar os 
principais grupos de artropodes associados ao amendoal no Planalto Mirandes bern como 
esclarecer as rela96es existentes entre si, como primeiro passo para 0 estabelecimento de 
urn programa de protecc;iio integrada para a cultura. 

Para a concretizac;aa do estuda, de Abril a Outubro de 2006 e Abril a Junho de 2007 num 
amendoal localizado em Vilarinho dos Galegos, atraves da tecnica das pancadas, recolhe
ram-se 25 amostras provenientes de 25 arvores seleccionadas aleatoriamente. 0 material 
recolhido foi separado e os artropodes existentes faram contados e identificados ate a or
dem, familia ou espade. 

Os resultados abtidas mastram a existimcia de uma grande diversidade. Em 2006, 0 

fitofago Monosteira unicostata (Mulsant & Rey, 1852) fai abservada em grande numera, prin
cipalmente no Veriio, representando 30,8% do total de individuas recolhidos, enquanto que 
em 2007 a sua abundancia relativa e de 6,6%. Em segundo lugar, par ordem de importancia 
surgem as aranhas, com 17,7% e 18,2%, e os himenopteros, com excep9ao das formigas, 
com 14,2% e 8,8% respectivamente em 2006 e 2007. Em ambos as anas as caccinelideas 
surgiram em numero consideravel, identificando-se ate ao momenta dez especies perten
centes a esta familia. Par outro lado as crisopideos e as formigas fcram pouco abundantes 
representando men os de 2% em ambos os anos. 
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