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(a)abundancia de incneumon6ideos em olivais do Baixo Alentejo

intensivo C - intensivo plantado com "Cordovil";
intensivo A - intensivo plantado com "Arbequina"

(b) abundancia de calcid6ideos em olivais do Baixo Alentejo
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Figura 9.40. Abundancia de icneumon6ideos (a) e calcid6ideos (b)
em olivais do Baixo Alentejo submetidos a diferentes sistemas de
condu<;ao. Valores expressos em percentagem do numero total de
exemplares obtidos no conjunto de olivais em estudo.

09.3 OUTROS ORGANISMOS COM
IMPORTANCIA NO OLIVAL

FERNANDO REI

FORMIGAS

Ate a decada de 80 do seculo passado nao
existia um registo consistente sobre a presen<;a
das formigas (familia Formicidae) em olivais,
pois as informa<;6es disponfveis sobre este
grupo de insetos eram bastante escassas
(Pisarski,1978; Martinez e Rufz,1999). Todavia,
estudos recentes tem indicado 0 grupo das
formigas como um dos numericamente mais
representados na entomocenose da copa ou
do solo dos olivais, embora a sua presen<;a
seja normalmente mais frequente no solo do
que na copa (Castro et al., 1996; Morris, 1997;
Martinez e Rufz,1999; Morris e Campos, 1999;

Torres e Bueno, 2000; Ruano et al., 2(
e Torres, 2010). Associada a sua di
numerica, a diversidade da famflia For
na oliveira parece ser bastante elevada
et al., 1999; Morris et al., 1999), tenl
identificado vinte e duas especies de f
em olivais (Morris, 1997). Em termos g
principais especies de formigas idenl
em olivais podem ser agrupadas er
grupos, de acordo com 0 seu compori
biol6gico (Redolfi et al., 1999):

Especies que constroem torn
nas drvores onde habitam e que p
alimento em grupo, na copa das oliveir
das especies que se inclui neste !
Crematogaster scutellaris (Figura 9.4
pode ser uma das especies mais abu
em olivais (Morris, 1997; Martinez
1999; Rei, 2006) e que possui um


