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SOBRE O GÉNERO CALLITPAMUS SERVo 

EM PORTUGAL 

(A PROPÓSITO DE UM SURTO DE Calliptamus wattenwy/lianus (PANTEL) 

EM ALGUNS LOCAIS DO NOSSO PAís) 

POR 

J. DE A. FERNANDES 

Naturalista do Museu Bocage 

No decorrer do noticiário e informações respeitantes a uma «praga de 
gafanhotos» que se teria abatido sobre algumas regiões agrícolas de Portugal. 
assunto que trataremos com mais detalhe na parte final deste trabalho. veri
ficámos haver certas dúvidas na determinação exacta da espécie do gafa
nhoto em questão, dado que ele foi identificado vulgarmente com o nome de 
Calliptamus italicus (L.), facto que se deve, fundamentalmente, a uma defi
ciente bibliografia portuguesa sobre o género Ca/liptamus Servo 

Este acontecimento chamou-nos a atenção para a necessidade de esclare
cer certos pormenores da sistemática e biologia deste género em Portugal e 
dar a seu respeito indicações mais precisas. de modo a facilitar a diagnose 
correcta das espécies. 

A chave que organizámos dirige-se especialmente aos técnicos encarre
gados do controle e da luta anti-acridiana e põe em evidência apenas os carac
teres próprios dos indivíduos que habitam o território portuguê3 continental, 
o mesmo acontecendo com a descrição do género e das espécies que daremos 
em seguida. 

O género Cal/iplamus Servo encontra-se representado na fauna lusitânica 
por duas espécies: Cal/iptamus barbarus barbarus (Costa) e Ca//iptamus watten
wy//ianus (Pantel), a primeira muito abundante e espalhada por todos os locais 
mais ou menos secos e incultos, expostos a boa insolação , de altitude variável 
podendo ultrapassar os 1.400 m na serra da Estrela, a segunda é mais localizada, 
de habitat mai s xc rófilo e com uma tendência maior em formar grandes 
agregados. 
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Género CALLIPTAMUS Servi]]e. 1831 

Diagnose: Insectos de forma geral curta e espessa. Coloração variável. 
Pronoto com o disco plano, o bordo anterior truncado e o posterior em ângulo 
obtuso . Carenas laterais pouco elevadas mas bem marcadas. Abas laterais 
do pronoto quase verticais, excepto no quarto superior. Tubérculo pros
ternal cilíndrico, liso e de apex obtuoso. Fémures posteriores espessos. 
Élitros (tégmina) e asas bem desenvolvidos. Machos com o último segmento 
grande e engrossado. com os cercos geralmente tribolados na sua extre
midade apical: o lobo superior largo e laminar, o inferior mais pequeno e 
o médio mais ou menos em forma de gancho. 

Genitália: (Jago, 1963) (fig. I) 

Aedeagus composto por uma valva superior em forma de silha e por um 
par de valvas que constituem o pénis. As valvas do pénis possuem sempre 
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FIO. 1 - Desenho esquemático da genitália do macho no género Calliplamus Serville' 
a. arco do cinguIum e valva dorsal mediana; b. zigoma; c. região dorsal da membrana eeto
fálica; d. epifalo; e. escleritos ovais do epifalo; f. apódemo cingular; g. expansões do cin
guio; h. expansões internas anteriores das valvas do pénis; i. apêndices laterais das valvas 

do pénis; j. apex das valvas do pénis (Jago, 1963) 



Sobre o gen. Calliptamus Servo em Portugal 43 

processos laterais acessórios. A valva cingular tem a forma de lingueta. 
As valvas do pénis ou são alongadas em forma de lâmina e ponte agudas 
ou embotadas e mais ou menos engrossadas. Epifalo variável mesmo dentro 
da mesma espécie. 

CHAVE DICOT6MICA PARA AS ESPÉCIES LUSITÂNICAS 

1(2) - Élitros atingindo ou ultrapassando a extremidade do abdome. 
Fémures posteriores com três largas manchas negras internas atingindo a 
carena inferior, geralmente distintas, sendo a mediana maior (fig. 2 A , B). 
Valvas do pénis fortemente esclerotizadas e com o apex arredondado 
(fig. 3 A , B, C) ............................. C. barbarus barbarus (Costa). 

2(1) - Élitros mais curtos ou atingindo apenas a extremidade do 
abdome. Fémures posteriores com três curtas manchas na face interna 
superior, pouco ultrapassando a primeira carena interna superior (fig. 2 C, D). 
Valvas do pénis finas. voltadas para cima e aproximadamente rectilíneas 
com o apex agudo (fig. 3 D, E). Tnsectos de aspecto robusto e pesado .. . 
......................... ................... ................ C. wallenwyllianus (Pantel). 

Calliptamus barbarus barbarus (Costa) 

Sin.: Acridium barbarum Costa (1836) Fauna deI Regno di Napoli. 
OrtoUeri p. 13, pI. 2, fig. I A-D. 

Ref. lusitânicas: Ca/optenus italicus, Bolivar (1876) Syn. Or!. Esp. 
y Porto p. 206; Mattozo dos Santos (1883) J. Se. Mat. Phys. 
Na!., 9, p. 249; Cazurro y Ruiz (1888) An. Ris!. Nat., 17, p. 486; 
Bolivar (1898) Ann. Se. Nat. Porto, S, p. 33. Ca//iptamus 
italicus, Aires e Menano (1915) Rev. Univ. Coimbra, 4; Seabra 
(1939) Pub. Dir. G. Servo Flor. Aquic., 6, p. 165; Ebner (1941) 
Brotéria S. tr. Cien. Nat" 10, p. 28; Morales (1942) Pub. Servo 
Lucha contra la langosta n.O lO, p. 53; Ca//iptamus sicu/us, 
Seabra (1939) Pub. Dir. G. Servo Flor. Aquic" 6, p. 165; 
Ca/liptamus barbarus barbarus, Jago (1963) BulI. British Museum 
(Na!. Ris!.) Entom" 13, n.O 9, p. 334. 

Diagnose: Polimorfismo cromático muito acentuado, castanho, cinzento 
mais ou menos manchado de negro ou ferruginoso. Pronoto unicolor ou 
com duas bandas claras ao longo das carenas laterais que se prolongam, 
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por vezes, sobre os élitros (forma cromática margine/lus Serv.). Élitros 
atingindo ou ultrapassando o apex dos fémures posteriores. Fémures pos
teriores com a face interna cor de rubi ou rosa pálido. Manchas internas 
bem marcadas e separadas sendo a mediana maior (fig. 2 A, B). Por vezes 
pode haver fusão entre as manchas mediana e apical. Uma excessiva depo
sição de., melaninas pode extender a mancha interna até à carena inferior e 
dar à base do fémur um tom violáceo (raro). Tíbias, posteriores rosa ou ver
melho-rubi variando a tonalidade com a quantidade de melaninas presentes. 
Asas com a metade basal de cor rósea mais ou menos intensa , podendo, em 
muitos casos desaparecer e a asa ser inteiramente hialina. Cerques com 
as extremidades semelhantes às referidas na fig. 24-Vr, TX e X de Jago (1963). 

É muitas vezes difícil identificar esta espécie apenas pelas fêmeas, quando 
simpátricas com C. wattenwyllianus. sendo sempre necessário para uma 
identifica.;:ão correcta a presença do macho. 

Genitália do macho: Valvas do pénis fortemente esclerotizadas, apên
dices laterais das valvas do pénis também um pouco quitinizadas, embotadas 
mas, em caso algum tão desenvolvidas que encubram aquelas quando vistas 
lateralmente (fig. 3 C). Placa ectofálica dorsal com o lobo mediano simples, 
laminar, curvado superiormente e ligeiramente espessado. Epifalo muito 
variável. Aspecto dorsal , ventral e posterior da extremidade da genitália 
representados esquemàticamente nas figs. 3 A, B e C. 

Observações: Citada pela primeira vez para a entomofauna lusitânica 
por Bolivar em 1876 como Caloptenus italicus L., foi sempre aqui conhecida 
por esta designação específica até à revisão feita por Jago (1963) sobre o género 
Calliptamus Serv .. no qual este autor observou 14 exemplares provenientes 
de Portugal , 9 !;1 do Alto Alentejo e 5 !;1 de Trás-os-Montes. 

Pudémos examinar detalhadamente para além da nossa, as colecções do 
Laboratório de Biologia Florestal, da Estação Agronómica Nacional e do 
Museu Zoológico da Universidade de Coimbra, num total de 587 ç;> e 345 6, 
provenientes de todas as províncias portuguesas, do Minho ao Algarve , 
e de estações variando do nível do mar às altitudes médias e superiores 
(1400 m) das Serras da Estrela e Gerez. 

Todos estes exemplares se encontravam identificados como Ca/liptamus 
italicus (L.) e apresentam uma larga variabilidade cromática e dimensional 
mas característica da espécie quando se observam grandes séries, se bem que 
exista , normalmente , uma grande uniformidade nas diferentes populações. 
É, por exemplo o caso dos exemplares das ilhas Berlengas que são bas
tante pequenos em relação aos similares do continente (comp. total: 11,5-
-14,5mm. 6 ; 19,5-23 mm. !;1 .; comp. fémur: 8-8,5 mm. ô; 12-15mm. \, .; 
comp. élitro: 9,5-10,5 mm. 6 ; 15-18 mm !;1 .) mantendo-se o índice significativo 
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comp. fem ./comp. élitro dentro da correlação tipica da espécie. embora pró
xima dos seus limites inferiores. 

As características cromáticas do fémur indicadas por Jago (1963) p. 328, 
verificam-se no material examinado sendo, porém, indiferentemente distri
buída a coloração rosa ou rubi ao longo de todo o território. A presença 
das três manchas internas negras distintas é quase constante podendo aparecer 
indivíduos com elas fundidas formando apenas uma ou duas, largas manchas 
internas, sendo a apical maior. 

A forma marginellus Servo é muito frequente e aparece indiferentemente 
no seio das populações juntamente com formas intermediárias (apenas as 
carenas do pronoto claras). 

São também frequentes os casos de ausência da coloração basal rósea 
das asas, tendo muitos destes exemplares sido identificados nas colecções 
como Calliptamus ictericus Servo e aparecendo indiferentemente nas diversas 
populações, mas sendo aparentemente mais frequentes na faixa costeira atlân
tica. Uvarov identificou um exemplar proveniente de Évora e pertencente 
ás colecções do Laboratório de Biologia Florestal. como Calliptamus siculus 
Burm., que não se distingue dos outros C. barbarus de idêntica proveniência. 

Dados biométrjcos: 

Comprimento total: ôô - 11,5-25 mm; ç;>ç;> -19-32 mm. 
Comprimento élitro: ôô - 9-15 mm; ç;>ç;> - 12-25 mm. 
Comprimento fémur: ôô- 8-13,5 mm; ç;>ç;> - 12-21 mm. 
Razão comp. fémur/comp. élitro variável dentro dos limites 0,750 e 
0,900 com o valor médio de 0,850 (Diagr. I). 

o diagrama de dispersão entre estas duas dimensões separa nitidamente 
esta espécie de C. wattenwyllianus desenvolvendo-se mais no sentido positivo 
das abcissas, podendo servir perfeitamente de diagnose diferencial nas popu
lações mixtas. Devemos frisar que dentro da mesma população esta razão 
mantém-se dentro de limites estreitos. 

Biologia: 

É uma das espécies mais abundantes da ortopterofauna portuguesa apa
recendo em quase todos os ti pos de terreno desde a beira mar à montanha, 
mas preferindo terrenos argilosos ou arenosos dos baldios e pousios, quando 
compactos e relativamente duros para a deposição das ootecas. Um clima 
seco de invernos benignos parece ser o mais propício. Os jovens nascem 
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entre Abril e Maio podendo as eclosões prolongarem-se um pouco maIs 
adiante nos terrenos mais frios e os adultos começam a aparecer em Junho, 
tomando-se muito abundantes entre Julho e Setembro, diminuindo nos meses 
seguintes até quase desaparecerem no inverno. Os acasalamentos são 
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DJAGR. 1 - Dispersão para a razão comprimento do fémur posterior I comprimento do 
élitro em ambos os sexos de C. barbarus barbarus (c.b.b,) e C. wattenwy/lianus (c,w.) . 

abundantes entre Julho e Agosto e as fêmeas depositam imediatamente 
as ootecas. 

É uma espécie que se apresenta sempre em grande abundância, mas não 
confirmámos tendência para a gregarisação. Os estragos causados por esta 
espécie são sempre de pouca monta e passam despercebidos, É mais tardia 
que C. wattenwyllianus mantendo-se abundante durante um maior período 
de tempo. 
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Distribuição: Norte a Sul de Portugal. Estende-se por toda a Bacia 
Mediterrânica até à Ásia Temperada, Afganistão e Oeste do Paquistão. 
Mais meridional e de maior área de distribuição que C. ita/icus (L.). 

c 

B o 

FIG. 2 - A e B: Fémur posterior. face interna, de Callip/amus barbarus barbarus (Costa) 
- A. Exemplar da Serra da Nogueira ; B. Ilhas Berlengas. C e D: Idem de C. walten

wyllianus (Pantel); C. Évora (<<praga»); D. Porto Covo. 

Caliptamus wattenwyllianus Pantel 

Sin.: Caloptenus ita/icus var. wattenwy/lianus Pantel (1896) Ann. 
Soe. esp. Hist. Nat. 25, p. 70, I pI. 

Rer. lusitânicas: Calop/enus i/alicus var. wattenwy/lianus Bolivar (1898) 
Ann. Se. Na!. Porto, 5, p. 33. Ca/liptamus wattenwy/liana, 
Seabra (1939) Pub. Dir. Ger. Servo Flor. Aquic., 6, p. 165. 
Ca/liptamus wattenwy/lianus Morales (1942) Pub. Servo Lueha 
contra la Langosta, n.o lO, p. 54. 

Diagnose: Polimorfismo cromático menos acentuado que na espécie 
anterior havendo tendência para o aparecimento de indivíduos bastante 
claros. Forma particularmente curta e espessa, pesada nos seus movimentos. 
Pronoto um pouco giboso nos lados, arredondado posteriormente e com as 
carenas laterais um pouco curvadas para o exterior. Élitros mais curtos ou 
apenas atingindo a extremidade do abdomen. Área basal da asa rósea ou 
salmão. Área anal da asa mais pigmentada que o restante. Fémures pos
teriores com a face interna amarelada mas com a área interna cor de rosa 
salmão que se estende até à carena interna inferior. As três manchas internas 
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são distintas c pequenas, apenas ultrapassando a carena interna superior, 
sendo a mediana um pouco maior (fig. 2 C, D). Tibias posteriores de cor 
variável que vai do rosa pálido ao salmão. Muitas vezes aparece inteira· 
mente pálida. Cerques com o apex variável, mas possuindo normalmente 
o lobo superior bem desenvolvido. 

As fêmeas são semelhantes aos machos mas bastante mais robustas, 
existindo algumas populações (Bombel) que possuem os éltros muito curtos 
e acuminados, não ultrapassando os 2/3 do abdome. 

Genitália do macho: Valvas do pénis finas e voltadas para cima não se 
encurvando posteriormente (fig. 3 E). Valva cingular a processos acessórios 
laterais das valvas do pénis ponteagudos e membranosos, dispondo-se estes 
últimos dorsalmente em forma de tubo que envolve as valvas do péni s e cin
guiar. A região postero-dorsal do cingulum e do rami do cingulum rugosos. 
Aspectos lateral e posterior da extremidade da genitália representados esq ue
màticamente nas figs. 3 D , E. 

Observações: Tão abundante como a espécie anterior é, no entanto muito 
mais localizada e de habitat mais restrito. Aparece em Portugal estreitamente 
relacionada com os terrenos duros e compactos. zonas incultas ou de pousio 
com clima mediterrânico seco, caracterizado por invernos curtos e pouco 
pluviosas e primaveras e verões quentes. O grau insolação destes terrenos 
é sempre elevado. 

Estudámos 72 ~ e 53 c5 de diversas origens (além de cerca de três cen
tenas de c5c5 e ~\;2 provenientes da região de Évora coligidos por nós quando 
da nossa estada ali) cuja distribuição em Portugal aparece limitada por uma 
linha descontinua que acompanha os limites nortenhos daquelas zonas cli
máticas e que passa pela foz do Tejo, Ribatejo e Baixas da Idanha. Deste 
modo, em todo o Sul e Centro-Leste do país encontram-se largas manchas 
dispersas onde aparece esta espécie concretamente nas regiões da rdanha, 
Évora, Mértola, Porto Covo e Vila do Bispo. Existem outras manchas fora 
daquela grande área mencionada, relacionadas com microlcimas do tipo 
citado , como, por exemplo, Soure, Figueira de Castelo Rodrigo, Moimenta 
da Beira, etc., incluindo mesmo as encostas da vertente Sul da Serra de Bornes, 
aparentemente o limite setentrional desta espécie em Portugal. 

Nesta, como na espécie anterior, aparece com frequência a variação 
cromática margine/lus Serv 

Como na espécie anterior as populações de certas áreas isoladas possuem 
uma uniformidade métrica e cromática notável, sendo de destacar nesta última 
o tom claro dos exemplares de Évora, tanto os das amostras colhidas em 
várias datas, como as da «praga», colhidas em 2 de Julho de 1965 
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Dados biométricos: 

É uma espécie cujos exemplares são mais robustos que os da anterior ; 
esta a característica chama imediatamente atenção do observador. Variação 
dos exemplares portugueses: 

Comprimento total: ôô - 18-23 mm ; 99 - 24-33 mm. 
Comprimento élitro: ôô - 9-13,5 mm. ; 99 - 13,5-20 mm. 
Comprimento fémur: ôô - 10-14,5 mm.; 99 - 15-19 mm . 

Razão comp. fémur/comp. élitro compreendida dentro dos limites 0,850 
e 1,300, sendo muito raros os valores inferiores à unidade. Valor médio 
obtido 1,069. 

Biologia : 

Espécie mais precoce que a anterior, atinge o estado adulto em meados 
de Maio e desaparece quase completamente entre o fim de Julho e as primeiras 
semanas de Agosto. 

Os acasalamentos são abundantes durante todo o mês de Junho e na pri
meira quinzena de Julho registando-se as posturas nos terrenos secos e com
pactos, de preferência argilosos. São frequentes as que se efectuam nas 
bermas dos caminhos e das estradas. 

As larvas e os adultos tem grande tendência para se agruparem e deslo
carem-se em conjunto em busca de alimento, mas em caso algum formando 
nuvens. Não mostram indicativos morfológicos de gregarização, não se 
distinguindo aparentemente os individuos de populações escassas daqueles 
que vivem em agregados numerosos, mas tal problema necessita de estudos 
ulteriores mais aprofundados. 

Prefere para a alimentação, quando possível. os rebentos verdes de fei
joeiro, trevo e tomateiro e, em caso de carência come as folhas dos cardos. 
Não parece ter preferência pelas gramíneas que ficaram quase a salvo neste 
último surto, no entanto destroi completamente as plântulas recém-ger
minadas. 

Em certos anos mais favoráveis pode formar grandes agregados que 
causam prejuízos relativamente sérios em locais bem de1imitados. nunca 
abrangendo vastas áreas devido à sua reduzida capacidade de dispersão. 

Distribuição: Na Península Ibérica existe apenas ao Sul do Rio Douro , 
com rarissimas manchas um pouco a norte e a penas em delimitadíssimas 
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regiões de microclima xero-mediterrânico. Estende-se de um e outro lado 
da Bacia Mediterrânica. 

Foi descrita originàriamente do centro de Espanha. 

A B c 

E 
D 

FIG. 3 - A, B e C: Genitália do macho de Calliptamus barbarus barbarus (Costa) - A. Plano 
superior; B. Plano inferior; C. Plano lateral. D e E: Idem de C. wattenwy/lianus (Pan

tel); D. Plano inferior; E. Plano lateral . 
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NOT A SOBRE A «PRAGA» 

Como dissemos no início deste trabalho, durante o mês de Junho de 1965 
surgiram de vários pontos do país notícias alarmantes àcerca da existência 
de uma «praga de gaJanhotos» que estaria a destruir as colheitas e a agravar 
os prejuízos resultantes de um mau ano agrícola consequente a um inverno 
benigno e a uma primavera de pluviosidade muito fraca. 

A rádio, a imprensa e a televisão alertaram o país para um problema que 
apresentavam com cambiantes de muita gravidade e com grandes consequên
cias económicas, facto que chegou aos grandes jamais estrangeiros. como o 
«Times») de Londres, deturpado e ainda aumentado. 

O tom dramático que chegou a ser a nota de algumas reportagens obrigou 
os serviços oficiais responsáveis a publicarem sucessivos desmentidos que 
puseram em evidência a importância relativa da chamada «praga» e a falta 
de cuidado na informação do público manifestada pelos respectivos órgãos 
da imprensa. Espectaculares reportagens conduzidas pelo gosto do sensa
cionalismo deram ao público uma ideia completamente errónea da gravidade 
do fenómeno. 

Esta «praga de gafanhotoS» foi limitada apenas a pululações locais de 
C. wallenwyllianus motivadas, especialmente, pelo facto de não ter chovido 
durante o período de eclosão das larvas (Fevereiro-Março), o que provoca 
aquela mortalidade que mantém dentro de limites normais as populações, 
e ainda por ter havido durante o período embriogénico uma temperatura 
ambiente superior em 3-40 C ao normal dessa época do ano, próxima do 
óptimo para esta espécie. 

A existência de largos trechos de terrenos em pousio nas regiões de pos
tura, facilitou , por outro lado, a proliferação dos insectos, dado que não tendo 
sido revolvidos as terras, as ootecas neles depositadas puderam sobreviver 
e dar origem às numerosas larvas que continham. 

A «praga» tornou-se assim num fenómeno local resultante de condições 
favoráveis acontecidas «in sitw). 

Os locais onde estas pululações foram assinaladas com maior intensidade 
foram os seguintes: 

S. João da Pesqueira, Moimenta da Beira e Figueira de Castelo Rodrigo 
(encostas soalheiras das margens do Douro) na Beira Alta ; Campos da Idanha, 
planicie a NE de Castelo Branco atravessada pela estrada da Pampilhosa 
da Serra , Vila Velha de Rodão , na Beira Baixa; Castelo de Vide, Alandroal, 
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Arraiolos, Évora, Reguengos de Monsaraz, Elvas, Redondo e Campo Maior 
no Alto Alentejo; Beja e Mértola no Baixo Alentejo_ 

Foi também assinalado um surto em Penela de que não foi possível 
obter exemplares , deve contudo tratar-se da mesma espécie, tanto mais 
que possuímos nas colecções consultadas C. waltenwyllianus dessa região 
(Soure)_ 

Foram também assinalados outros surtos mas de espécies diferentes e 
ainda mais localizados. Tal foi o caso do ataque relativamente intenso de 
Tettigonia viridissima L. aos vinhedos da margem sul do Douro , região de 
Lamego de onde nos chegou a notícia ; o de Platystolus martinezi (BoL) às 
abóboras da região de Arraiolos ; c de uma concentração elevada, (5-6 indi
víduos por metro quadrado) de Decticus albifrons F. nos campos de restolho 
em torno da estrada de Évora a Viana do Alentejo_ Dado o tamanho dos 
insectos, a concentração desta última espécie é assinalável. 

A enumeração destes locais põe em evidência a estreita relação do surto 
com as regiões climáticas que assinalámos acima, e se não houve notícia de 
outras regiões semelhantes, a razão deve talvez residir no facto de muitas 
delas não serem regiões de intensa exploração agrícola, como é o caso de 
Porto Covo e Vila do Bispo onde houve idêntica proliferação de C. wallen

wy/lianus sem alarme de maior. 
As populações ortopterológicas das regiões mais afectadas apresentavam 

características semelhantes ao que é normal nesses locais, com o desiquilíbrio 
numérico dirigido no sentido do Calliptamus da «praga». 

Para uma melhor elucidação pessoal do problema, deslocámo-nos aos arredores de 
Évora entre o final do mês de Junho e princípios de Julho, dado que era daquela região que 
chegavam à imprensa as noHcias mais alarmantes sobre a vaga de gafanhotos. 

Verificámos que, para além de uma pouco vulgar , por muito abundante , população 
de Calliptamus wartcnwy/lianus Pant., toda a restante fauna ortopterológica local mantinha, 
como assinalámos acima, as mesmas características de todos os anos, não tendo verificado 
qualquer acréscimo saliente na maioria das espécies presentes, com as excepções já citadas. 
de Decticus albifrons F. e Platystolus martinez i (BoL). 

Nos locais que visitámos encontrámos uma densidade muito variável de Calliptamus 
wattenwyllianus, cuja razão era, por vezes, pouco aparente. O maior e mais importante 
factor de agregação dos indivíduos era o da existência de plantas verdes e tenras, tomateiros 
e feijoeiros novos, não havendo sinal de uma maior atracÇão por parte das grarníneas. 

As mais elevadas densidades que encontrámos foram verificadas próximo de Arraiolos 
e nas Herdades do Silvai e da Fonte Boa, esta última junto à estrada de Vila Viçosa. Nestes 
locais contámos cerca de 25-30 individuos por metro quadrado, sendo mais vulgar encontrar 
densidades da ordem dos 15-20 indivíduos por metro quadrado. 
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Fl(,i, 4 - Aspectos uoalaque de C. \I 'ul1l'lHvy flial/l/l' tPantc l) na regiào de Évora:- A. 10111<1-

Ici ro; B. ca rdos: C. milho: D. tomatei ro. Ass ina la-se cm A. a zona de descort icação. 
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A grande maioria dos insectos encontrava-se já no estado adulto, aparecendo, no entato, 
ainda bastantes ninfas. Os adultos manifestavam grande actividade sexual sendo muito 
frequentes os acasalamentos. A cópula é normalmente bastante demorada (observámos 
um acasalamento de cinco horas) e pouco tempo depois as fêmeas estão aptas para a pos
tura. Não conseguimos observar nenhuma postura mas obtivemo-las em insectário durante 
o transporte dos exemplares. 

Os prejuízos, que avaliámos de relativa monta, resultaram da aglomeração de individuas 
nas áreas circunvizinhas dos locais de nascimento dado que não observámos largas migra
ções e nenhuns voos. O deslocamento dos bandos a curta distância processava-se por meio 
de saltos aparentemente desordenados c a concentração dos insectos pareceu-nos ocasional 
não tendo verificado indícios visíveis de gregarismo. O deslocamento era aparentemente 
justificado por necessidades alimentares e não era orientado, se bem que, por informações 
locais, aparentemente se notasse uma ligeira tendência para a linha geral de migração se 
desenvolver num sentido oposto aos ventos predominantes na área . Não pudêmos con
firmar esta tendência. 

A actividade individual era tanto maior quanto maior era a densidade dos bandos 
e eram frequentlssimos os casos de canibalismo. 

As plantas mais visivelmente atacadas, como observámos, foram o trevo, o tomateiro, 
o feijoeiro, em especial se ainda muito novos, e os cardos. Verificámos também que os pês 
novos de eucaliptos eram atacados com muita Itequência, se bem que os maiores prejufzos 
sofridos pelas plantações destas árvores se devam à seca e ao terreno inadequado às necessi
dades ecológicas do eucalipto. 

Nalguns casos as plantas atacadas eram completamente desfolhadas (fig. 4 B, C) 
c sofriam mesmo certa descorticação (fig. 4 A, D) . 

Foram estes, em linhas gerais, os pormenores que mais nos chamaram a atenção durante 
a curta visita que efectuámos à região citada. 

Graças à amabilidade dos Eng. O~ Rosa Azevedo, Duarte e Lagarto, dos Serviços 
Fitopatol6gicos e da 7.a Brigada Técnica de Évora, pudêmos contactar mais directamente 
com os serviços de luta contra os acrfdeos e abarcar uma maior quantidade de elementos 
de ve rificação do fenómeno . À acção daquelas individualidades se ficou devendo, em espe
cial, a acalmia do alarme infundado que a certo ponto pareceu surgi r entre os lavradores 
da região. 

A essa mesma amabilidade, no caso particular do Eng.o Rosa Azevedo, ficámos a 
deve r também os dados gerais do problema, o seu desenvolvimento no país e o conheci
mento da gravidade muito relativa dos danos. 
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RÉSUMÉ 

À propos d'une prolifération anormale de Calliptamus watlenwyllianus 
Pant. dans certaines régions du Porlugal, ['auleur établil les limites de la dis
tribulion des deux seules especes portugaises du genre Ca/liptamus Serv.: 
C. barbarus barbarus (CosIa) el C. wattenwy/lianus Panl. el fail quelques 
remarques sur leur biologie. 

L'auleur a aussi organisée une lable dycotomique pour la détérmination 
inunédiate des especes portugaises, en mêrne temps qu'il donne la synonimie 
de C. barbarus barbarus (Costa) jusqu'a présent nommée par erreur comme 
C. italicus (L.) dans la bibliographie ibérique. 

En terminanl l'auteur donne quelques notes sur les bandes de C. watten
wy/lianus (Pantel) abondant au Porlugal au moi juin 1965 et respoDsable par 
les dégats sur les cultures. 
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