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• A UNESCO protegeu a paisagem do Alto Douro Vinhateiro (ADV) que
contém uma área significativa não cultivada (e.g. matos, floresta,
mortórios, muros). É importante perceber o impacto destas IEEs na
exploração (importância no fomento da biodiversidade funcional?)

• Viticultores e investigadores querem perceber de que forma podem
fomentar a presença de inimigos naturais, em particular da traça

• OILB guidelines: a presença de áreas de compensação ecológica
devem cobrir pelo menos 5% do total da exploração (excluindo
floresta), sendo desejável que cubram 10% da área da exploração

Porquê o interesse pela Biodiversidade da RDD?

39% vinhas

13% oliveiras

Alto Douro Vinhateiro (ADV) – 10% da RDD (250 000 ha)

24960 Ha

20% matos



Objectivos

• Impacto da paisagem na biodiversidade

• Relação comunidades vegetais (IEEs) /  biodiversidade funcional

(inimigos naturais da traça)

- Tese de Doutoramento (2010-2013)
As infra-estruturas ecológicas na protecção biológica de conservação 

contra pragas da vinha, na RDD

- PRODER – Cooperação para a inovação 
Maximização dos serviços do ecossistema Vinha



Medronheiro - Arbutus unedo

Azinheira - Quercus rotundifoliaEspinheiro- Crataegus monogyna

Esteva - Cistus ladanifer

Riqueza florística da RDD



SNAP (Shelter, Néctar, Alternative food, Pólen

Shelter (abrigo) Alternative food
(alimento alternativo)

Néctar, Pólen



Perceber a relação entre as plantas autóctones e os artrópodes



2010 – Levantamentos de Flora e artrópodes
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Levantamentos da Flora (2010-2012)
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Amostragem de Artrópodes – 2010



Carvalhas Mata Talude mata
Bordad

estrada

Talude 
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E+ L Vinha 
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E + L vinha

50 m

Talude vinha  
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Talude vinha
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Talude vinha
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Nº total 

espécies

Nº 

levant.

Maio 10,7 ± 1,2 20,7 ± 2,2 21,0 ± 2,1 24,0 ± 5,6 14,0 ± 2,0 10,7 ± 1,3 10,3 ± 2,9 22,0 ± 0,0 16,0 ± 0,0 11,0 ± 1,5 105 28

Setembro 9,0 ± 2,0 9,7 ± 2,0 8,7 ± 2,7 7,3 ± 0,7 8,0 ± 1,0 5,0 ± 0,6 7,3 ± 1,2 2,5 ± 0,7 4,3 ± 0,3 4,0 ± 0,0 62 27

Resultados Flora  – Riqueza de espécies (média ± erro padrão)

A maior riqueza de espécies foi sempre encontrada em IEEs localizadas entre matas
e a bordadura da vinha (ou os seus taludes)



Flora / Artrópodes (DVAC) – Carvalhas, S. Luíz, Seixo

A maior abundância e riqueza de espécies foi sempre encontrada nas 
IEEs (matas, bordaduras caminhos, taludes vinha)



Results – 2010 - Pitfall (Abundancia média - Carvalhas) 

Carvalhas

woodland

embankm. road

embankm. woodland

vineyard

a

ab

b

b b b

Mata    

Mata    

Talude estrada    

Talude estrada    

Talude mata         

Vinha    

Talude mataVinha 50 m Vinha 0 m Vinha 25 m



a

b

ab ab ab
ab

Carvalhas

Results – 2010 - Pitfall traps (Eveness- Indíce de equitabilidade) 

Em muitos ecossistemas, indices de equitabilidade (eveness) elevados são sinais de 
elevada saúde do ecossistema

Mata    Talude estrada    Talude mataVinha 50 mVinha 0 m Vinha 25 m





Monitoring arthropod diversity in 

Douro Wine Region vineyards 

Alexis Rataux, Cristina Carlos, Fátima Gonçalves, José Aranha, 
Josépha Guenser, Fernando Alves, Maarten Van Helden 



5 different classes of land use (5 habitats), replicated 5 times

• Characterization of the landscape by GIS

Material & methods1- Mata 2- Vinha

5- Urbano3- Olivais, 4- sebe oliveiras



• 25 points monitorized in 5 pilot farms (500 ha) located in the ADV area 
(S. Luíz, Seixo/Bateiras, Carvalhas & Ventozelo)

Experimental Sites



Material & methods2 types of Traps in each point (5 / habitat)

Combi trap

Pitfall trap

10 weeks of assessment (April-June) 



Classification of arthropods by RBA method



Discussão – 1º ano

• O impacto que a presença de Mata (Abundância) e de Olivais (Riqueza) 
pode ter sobre a biodiversidade, em particular sobre algumas ordens e 

famílias de artrópodes



Obrigada pela vossa atenção!
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