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O Projeto LIFE Terras do Priolo (LIFE12 NAT/PT/000527) resulta de uma parceria entre a Sociedade 
Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e a Secretaria Regional de Energia, Ambiente e Turismo 
(SREAT), com a contribuição do instrumento financeiro LIFE da Comunidade Europeia. Pretende 
contribuir para a gestão do sítio da Rede Natura 2000 ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme, através 
da implementação de medidas inovadoras de gestão e restauração da floresta Laurissilva, 
monitorização da biodiversidade, gestão do uso público, sensibilização das populações e promoção da 
sustentabilidade a longo prazo. Esta gestão melhorada da ZPE irá contribuir para a conservação efetiva 
da população mundial de Priolo (Pyrrhula murina) que se encontra restrita a esta área protegida da ilha 
de São Miguel, nos Açores 

 

Parceiros     Cofinanciamento     
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Missão 

Trabalhar para o estudo e conservação das aves e seus habitats, 
promovendo um desenvolvimento que garanta a viabilidade do 
património natural para usufruto das gerações futuras. 

A SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves é uma 

organização não governamental de ambiente que trabalha para a 
conservação das aves e dos seus habitats em Portugal. Como 
associação sem fins lucrativos, depende do apoio dos sócios e de 
diversas entidades para concretizar as suas acções. Faz parte de 
uma rede mundial de organizações de ambiente, a BirdLife 
International, que atua em mais de 100 países e tem como objetivo 
a preservação da diversidade biológica através da conservação das 
aves, dos seus habitats e da promoção do uso sustentável dos 
recursos naturais.              

                                                                                   

                                                                                  www.spea.pt 
                                

    www.facebook.com/spea.Birdlife 
      https://twitter.com/spea_birdlife 
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RESUMO 
 

O presente relatório apresenta os resultados obtidos na monitorização anual realizada em 2018 

para o priolo Pyrrhula murina. 

O Censo Anual consiste na realização de 158 pontos de contagem, em manhãs consecutivas durante 

a época de nidificação da espécie. Em cada ponto registaram-se todas as deteções visuais e auditivas 

de priolos durante oito minutos. 

Das onze monitorizações anuais, a de 2010 foi aquela com menor número de deteções de priolos nos 

pontos de contagem (n = 70) e 2013 a que teve mais (n = 119). Os baixos registos de 2010 podem 

dever-se em parte ao Inverno rigoroso desse ano, caracterizado por baixas temperaturas aliadas a uma 

época de chuvas prolongada. O censo de 2018, ao contrário do ano anterior, teve uma diminuição do 

número de deteções de priolos nos pontos de contagem (n = 82). 

Em todos os primeiros oito anos a percentagem de deteções auditivas foi sempre superior à visual. Em 

2018, 55% dos 82 indivíduos registados foram detetados auditivamente. 

A partir dos valores populacionais estimados em resultado do Atlas do Priolo 2008, 1064±304 indivíduos 

(Ceia et al. 2011), foi possível estimar que o tamanho atual da população de priolo se encontra entre  

os 514 e os 1681 indivíduos. O tamanho da população estima-se atualmente em valores bem acima 
dos mínimos históricos atingidos no século passado, sendo esta 970 indivíduos.  

 

 
 

SUMMARY  

 
The present report shows the results obtained in the annual monitoring of 2018 for the Azores Bullfinch 

Pyrrhula murina. 

The annual census consists of 158 counting points, in consecutive mornings during the breeding season 

of the species. In each point all observations and vocalizations of Azores Bullfinches are registered 

during 8 minutes.  

Of all eleven annual monitorings, 2010’s was the one with the fewer Azores Bullfinch 

detections in the counting points (n=70) and 2013’s was the one with the highest (n=119). The low 

numbers of 2010 may be owed in part to the severe winter felt that year, characterized by 

low temperatures together with a long raining season. On the other hand, 2018’s census showed a 

significant decrease in the number of Azores Bullfinches detections in the counting points (82). 

In the first eight years the percentage of auditive detection was always higher to visual. In 2018, 55% of 

the 82 individuals registered were detected by hearing. 

From the population data estimated on the Atlas do Priolo 2008, 1064±304 individuals (Ceia et al. 2011), 

it was possible to estimate that the actual size of the population of the Azores Bullfinch is between 514 

and 1681 individuals. The size of the population is today higher than historical minimums of the last 

century, of around 970 individuals. 
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1. NOTA INTRODUTÓRIA 
 

O priolo Pyrrhula murina é uma ave endémica de São Miguel e grandemente associada à floresta nativa 

de Laurissilva desta ilha açoriana. Esta vegetação, outrora abundante em todo o arquipélago, foi sendo 

removida por ação humana e substituída por pastagens ou plantações florestais, por exemplo. Em São 

Miguel, principal núcleo remanescente de floresta nativa está abrangido pela Zona de Proteção Especial 

do Pico da Vara/Ribeira do Guilherme, situada na parte leste da ilha. Este núcleo de Floresta Laurissilva 

encontra-se degradado principalmente devido à invasão por espécies exóticas agressivas (Ceia 2008a). 

Em São Miguel, o principal remanescente de floresta nativa está abrangido pela Zona de Proteção 

Especial do Pico da Vara/Ribeira do Guilherme, situada na parte Leste da ilha. Este núcleo de Floresta 

Laurissilva encontra-se degradado principalmente devido à invasão por espécies exóticas agressivas 

(Ceia 2008a). 

Durante o século XX, devido a perseguição humana e posteriormente por perda e degradação de 

habitat, a população de priolo reduziu drasticamente tendo atingido um mínimo de 100 casais 

distribuídos por uma área restrita de cerca de 500 ha (Bibby & Charlton 1991). 

O Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal classificou a espécie como “Criticamente em perigo” 

(ICN 1996). Em 2008,a IUCN – International Union for Conservation of Nature – atribui ao priolo o 

estatuto de “Criticamente em perigo”. No final dos anos 70, a população de priolo foi estimada em cerca 

de 70 casais e no início dos anos 90 em cerca de 120 casais. Em 2003, a Sociedade Portuguesa para 

o Estudo das Aves iniciou o Projeto LIFE “Recuperação do habitat do priolo na ZPE Pico da Vara/Ribeira 

do Guilherme” – LIFE NAT/P/000013” com o objetivo não só de promover a espécie mas também a 

recuperação dos habitats de Laurissilva. Este foi um projeto de grande envergadura, em colaboração 

com parceiros regionais e internacionais, tendo sido restaurados cerca de 300 ha de floresta natural na 

área de distribuição principal do priolo. As ações de restauro consistiram em remover plantas exóticas 

(manualmente e por pesticidas), e plantar espécies nativas e endémicas germinadas em viveiro. 

Paralelamente ao programas de restauro do habitat e sensibilização ambiental, desde 1991 que a 

população de priolo tem sido monitorizada e alvo de investigação de modo a compreender a sua 

ecologia alimentar, movimentos e dinâmica populacional. A monitorização desde 1991 revelou um 

aumento da população, evidente a partir de 2005 (Ramos 2010). 

Em 2008, foi efetuado o Atlas do priolo, cobrindo num só dia toda a área de distribuição da espécie. 

Este Atlas permitiu estimar a população em 1.064 ± 304 indivíduos, a extensão de ocorrência em 144 

km2 e a área de ocupação em 83 km2. Estudos de captura/recaptura permitiram estimar a sobrevivência 

anual de adultos em 0,62 (Ceia 2008a).Assim, apesar de continuar sob fortes ameaças (abundância de 

predadores, invasão do habitat por plantas exóticas, reduzida disponibilidade de alimento no final do 

inverno/inicio da primavera), o priolo parece encontrar-se em expansão, muito provavelmente devido 

aos esforços de restauro do habitat aliados a uma possível alteração recente do comportamento, que 

lhe permitiu explorar novas áreas de alimentação e de reprodução. Estes dados permitiram elevar o 

priolo ao estatuto de “Em Perigo”. Apesar destas noticias animadoras, em 2008 e 2009 registou-se um 

ligeiro decréscimo da população e os esforços de restauro do habitat continuam a ser muito importantes. 

Tal é efetuado atualmente ao abrigo de um novo projeto LIFE, Terras do Priolo, liderado igualmente 

pela SPEA (Jaime Ramos, 2010).  

A 9 de dezembro de 2016, a IUCN retirou o Priolo da lista de espécies “Em Perigo”, sendo o priolo 

considerado agora uma espécie “vulnerável”. 

Uma das medidas levadas a cabo para monitorizar a população de priolo é a realização de um censo 

anual desde 2002. Este sofreu uma alteração na sua metodologia a partir de 2008 para que os pontos 

de contagem obedecessem a um desenho sistemático (Ceia 2008b, Ceia 2009). 

Este relatório apresenta os resultados obtidos durante a monitorização anual realizada em 2017 para a 

espécie. 
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2. METODOLOGIA 
 

No seguimento dos resultados do Atlas do Priolo, em 2008, o esquema de monitorização anual da 

população de priolo foi reformulado. Procedeu-se assim a uma redistribuição dos pontos de contagem 

utilizados para a realização dos censos, tal como sugerido no relatório do programa de monitorização 

anual do priolo (Ceia 2009). 

Do total de 307 pontos realizados no Atlas do Priolo de 2008, foram selecionados 158 para repetir nos 

censos anuais. Esta seleção fez-se com base nos 48 pontos com registos de priolo e nos 110 pontos 

envolventes, formando uma mancha contínua desde a Serra da Tronqueira até às Furnas (Figura 1). 

Em todos os anos, entre 2008 e 2018, os pontos de contagem foram realizados entre as 6h30 e as 

12h00, em manhãs com condições climatéricas favoráveis (ausência de chuva, vento forte e nevoeiro 

cerrado). Em 2018 a monitorização foi realizada entre 20 de junho a 29 de julho. 

Em cada ponto registaram-se ao longo de oito minutos todas as deteções visuais e auditivas de priolos, 

anotando-se o minuto da primeira deteção de cada indivíduo. Houve ainda o cuidado de não contabilizar 

o mesmo indivíduo repetidamente, o que levou a que, em caso de dúvida, algumas observações não 

fossem registadas. 

 

 

 

  

Figura 1_Distribuição dos pontos de contagem a realizar na monitorização anual, baseada nos resultados 

obtidos no Atlas do Priolo 2008: • Pontos com priolos (48); • Pontos sem priolos (110). 
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3. RESULTADOS 
 

3.1 Deteções de priolo  

De 2008 a 2010, o número de deteções de priolos, nos pontos de contagem da monitorização anual, 

foi decrescendo de 90 para 84 e 70, respetivamente. Em 2011, o número de deteções aumentou para 

98, em 2012 decresceu para 71 e em 2013 aumentou para 119. Em 2014, voltou a decrescer para os 

107, mas em 2015 voltou a crescer para 110.  Em 2016 houve um decréscimo para 77, seguindo-se 

um aumento para 100 em 2017. Seguindo a tendência dos últimos anos, este ano registou-se um 

decréscimo, desta vez para 82. Dos onze anos, 2013 foi aquele com mais registos e 2010 o que teve 

menos. 

Nos primeiros seis anos, a percentagem de deteções auditivas foi sempre superior à visual. Em 2014 e 

2015, apenas 42% e 36% dos registados foram detetados auditivamente, respetivamente. Enquanto 

em 2016 e 2017, 65% e 58% dos registos foram auditivos, respetivamente. Neste ano de 2018, 55% 

dos registos foram detetados auditivamente. 

De realçar que em 2011, foram registados 98 priolos em 53 pontos e em 2012 foram detetados mais 

priolos (71) em menos pontos (40), enquanto em 2015 foi o ano que foram detetados mais pontos com 

priolos (57). (Tabela 1). 

 

 

 

  Ano 

Deteções de priolos 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

90 84 70 98 71 119 107 110 77 100 82 

 Auditivas 62 70 54 70 40 62 45 40 50 58 45 

 Visuais 28 14 16 28 31 57 62 70 27 42 37 

Pontos de contagem 158 152 158 158 153 155 158 158 158 158 158 

 
Com 
priolo 

48 41 41 53 40 52 51 57 47 52 47 

 
Sem 
priolo 

110 111 117 105 113 103 107 101 111 106 111 

 

 

A distribuição dos registos de priolos ao longo dos oito minutos é desigual, concentrando-se 

maioritariamente nos primeiros 3 minutos e diminuindo o número de deteções com o decorrer da 

contagem (Tabela 2 e Figura 2). Para os onze anos, a soma dos registos dos primeiros três minutos 

corresponde a 58,7% do total de priolos detetados (1008). 

 

 

 Priolos registados 

Minuto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 20 32 21 29 29 50 18 42 20 35 27 

2 15 6 9 15 10 15 21 16 4 12 13 

3 6 13 9 9 4 11 19 13 11 25 13 

4 10 8 5 6 6 11 9 17 6 8 5 

5 12 7 6 13 3 5 9 8 10 9 12 

6 9 5 6 16 7 13 19 6 11 3 5 

7 12 4 8 7 6 8 5 7 6 8 7 

8 6 9 6 3 6 6 7 1 9 0 0 

Total 90 84 70 98 71 119 107 110 77 100 82 

Tabela 1_Deteções de priolos entre 2008 e 2018. 

Tabela 2_Priolos registados em cada minuto de contagem nos onze anos de monitorização. 
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3.2 Distribuição dos registos pelos pontos de contagem 

Outro sinal da mobilidade desta espécie é o facto de após onze anos de censo o número de pontos 

sem qualquer registo ter baixado para 31, comparativamente aos 32 de 2017, 34 de 2016, 36 de 2015, 

41 de 2014, 50 de 2013, aos 54 de 2012, aos 61 de 2011, aos 74 de 2010, aos 91 de 2009 e aos 110 

de 2008 (Figura 3). Se por um lado o número de pontos com deteção de priolos têm aumentado, por 

outro são poucos os pontos que registaram apenas um priolo (21 pontos). Quanto a pontos com mais 

registos de priolos ao longo destes onze anos, destaca-se 4 pontos (NO06, K04, H08e PQ07; Fig. 10) 

com 33, 36, 37 e 39 priolos, respetivamente. 

 

 

 
Figura 3_Gráfico com a evolução do nº de pontos sem qualquer registo e pontos com registos de priolos em pelo 

menos um dos onze anos. 
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A distribuição com os pontos com registos de priolos tem variado de ano para ano, formando manchas 

de distribuição distintas, mas não muito desiguais.  

 

Em 2008, houve registos mais dispersos, com maior concentração de priolos nas encostas Sul do 

Planalto dos Graminhais e do Pico Verde (Figura 8). 

 

Em 2009, os pontos com priolos localizaram-se mais a Sudeste, entre o Pico Verde e o Pico Bartolomeu, 

tendo havido ainda alguns registos dispersos. Neste ano, dos 41 pontos com registo de priolo, apenas 

21 pontos foram coincidentescom o ano de 2008 (Figura 8). 

  

No ano seguinte, os registos predominaram claramente na faixa Sul da área de contagem, 

principalmente entre o Planalto dos Graminhais e o Miradouro da Tronqueira, sendo o ano com menos 

registos dispersos. No total dos 41 pontos com registo de priolo,19 pontos foram em comum com o ano 

de 2008 e 2009 (Figura 8). 

 

Em 2011, o cenário é semelhante aos dois anos anteriores, contudo houve registos a Norte do Planalto 

dos Graminhais. Dos primeiros 6 anos este é o que apresenta mais registos fora da ZPE. Em 2011, dos 

53 pontos com registo de priolo, 27 pontos coincidiram com o ano de 2009, sendo este o ano com mais 

pontos em comum (Figura 8). 

 

O ano de 2012, é o que apresenta registos mais dispersos. Dos 40 pontos com registo de priolo, 23 

pontos foram em comum com o ano de 2011, sendo este o ano com mais pontos em comum (Figura 

8). 

 

Em 2013, a distribuição dos pontos com priolo é semelhante à de 2011, havendo alguns abaixo do Pico 

do Bartolomeu e desde o Bardinho até à zona norte da área da ZPE. Dos 52 pontos com registo de 

priolo, 31 pontos foram em comum com o ano de 2011, sendo este o ano com mais pontos em comum 

(Figura 8). 

 

Em 2014, houve 51 pontos onde foram registados priolos. A distribuição dos pontos com priolo é mais 

semelhante à de 2013, havendo mais alguns pontos no Pico da Vara, Salto do Cavalo, Outeiro Alto e 

Furnas (perto da zona do posto de combustível), e menos alguns pontos na Malhada, Mata dos Bispos, 

e Planalto dos Graminhais. Em 2014, dos 51 pontos com registo de priolo, 27pontos foram em comum 

com o ano de 2011, sendo este o ano com mais pontos em comum (Figura 7). 

 

Em 2015, o cenário da distribuição dos registos é semelhante com o ano anterior. Em 2015, os 110 

registos nos 57 pontos com priolo, 33 pontos foram em comum com o ano de 2014, sendo este o ano 

com mais pontos em comum (Figura 7). 

 

Em 2016, os registros predominaram em duas áreas, Serra da Tronqueira até à Malhada e a zona norte 

do Planalto de Graminhais (Figura 6). Neste ano, houve registos de priolo em 47 pontos, dos quais 30 

pontos foram em comum com o ano 2015, sendo este o que tem mais pontos em comum. 

 

Em 2017, os registos predominaram em três áreas, Serra da Tronqueira até à Malhada, zona norte do 

Planalto dos Graminhais e Salto do Cavalo. (Figura 5). No total, houve registos de priolo em 52 pontos, 

dos quais 34 pontos coincidiram com o ano de 2011, sendo este o que tem mais pontos em comum. 

 
Em 2018, os registos predominaram em três áreas, Serra da Tronqueira até à Malhada, zona norte do 
Planalto dos Graminhais e Sudeste da ZPE (entre o Pico Verde e o Pico Bartolomeu (Figura 5). 
No total, houve registos de priolo em 47 pontos, dos quais 32 pontos coincidiram com o ano de 2015, 
sendo este o que tem mais pontos em comum. 
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Figura 5_Deteções de priolos, na monitorização anual de 2018  Pontos com priolos. ZPE Pico da Vara/Ribeira 
 do Guilherme demarcada a verde. 
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     Figura 5_Deteções de priolos, na monitorização anual de 2017  Pontos com priolos. ZPE Pico da Vara/Ribeira 

 do Guilherme demarcada a verde. 
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       Figura 6_Deteções de priolos, na monitorização anual de 2016  Pontos com priolos. ZPE Pico da Vara/Ribeira 

 do Guilherme demarcada a verde. 
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Figura 7_Comparação entre as deteções de priolos, na monitorização anual de 2014 e 2015:  

 Pontos com priolos. ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme demarcada a verde.  
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Figura 8_Comparação entre as deteções de priolos, nas monitorizações anuais de 2008 a 2013:  Pontos com priolos. ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme demarcada a verde.  
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Da mesma forma que os registos dos onze anos se localizaram maioritariamente nos pontos a Sul e 

centro, o que se visualiza melhor sobrepondo os dados de 2008 a 2018 (Figura 9), também foi nestes 

que se registou o maior número de priolos por ponto (Figura 10). 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

Figura 9_ Número de registos de presença de priolo nos pontos da monitorização anual entre 2008 a 2018.  

Figura 10_ Número total de priolo registados por ponto nas monitorizações anuais realizadas entre 2008 e 2018 
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3.3 Índice populacional e estimativa do tamanho da população 

Para calcular a tendência anual da população de priolo de 2008 a 2018 usou-se como variável resposta 

no GLM, o número de deteções em cada ponto realizado na monitorização anual e o ano como variável 

preditiva categórica. Os valores da variável resposta seguem uma distribuição de Poisson, o que foi tido 

em conta na construção do modelo GLM. Esta distribuição aplica-se sempre que se pretendem 

descrever eventos aleatórios de baixa probabilidade, geralmente contagens com baixos valores. No 

presente caso, o baixo número de aves detetadas num elevado número de pontos de contagem (Tabela 

3). De salientar, que o coeficiente para se obter o índice populacional não variou significativamente 

entre anos (p > 0,05) 

 

 
 
 

Ano Estimativa 
Erro 

Padrão 
Walld df p Mínimo  Máximo 

Intersecção -0,563 0,157 -0,017 1 0,003 -0,913 -0,307 
2018 -0,093 0,205 0,011 1 0,635 -0,488 0,322 
2017 0,105 0,213 0,004 1 0,615 -0,316 0,536 
2016 -0,156 0,218 0,005 1 0,488 -0,542 0,295 
2015 0,201 0,222 0,011 1 0,319 -0,177 0,646 
2014 0,173 0,221 0,014 1 0,415 -0,232 0,628 
2013 0,286 0,236 -0,002 1 0,210 -0,177 0,770 
2012 -0,205 0,236 0,008 1 0,363 -0,631 0,255 
2011 0,085 0,221 0,011 1 0,686 -0,325 0,516 
2010 -0,251 0,226 0,005 1 0,237 -0,645 0,169 
2009 -0,030 0,217 0,004 1 0,873 -0,419 0,428 
2008 0 0 0   0 0 

(Scale) 1 0 0   1 1 

 
 
A partir destes valores foi possível construir a função de regressão do modelo: 
 

 Índice populacional 2018 = ℮ (estimativa interseção + estimativa 2018) <=> 
Índice populacional 2018 = ℮ (-0,563 - 0,093) <=> 
Índice populacional 2018 = 0,519 

 

 Índice populacional 2017 = ℮ (estimativa interseção + estimativa 2017) <=> 
Índice populacional 2017 = ℮ (-0,563 + 0,105) <=> 
Índice populacional 2017 = 0,633 

 

 Índice populacional 2016 = ℮ (estimativa interseção + estimativa 2016) <=> 
Índice populacional 2016 = ℮ (-0,563 – 0,156) <=> 
Índice populacional 2016 = 0,487 

 

 Índice populacional 2015 = ℮ (estimativa interseção + estimativa 2015) <=> 
Índice populacional 2015 = ℮ (-0,563 + 0,201) <=> 
Índice populacional 2015 = 0,696 

 

 Índice populacional 2014 = ℮ (estimativa interseção + estimativa 2014) <=> 
Índice populacional 2014 = ℮ (-0,563 + 0,173) <=> 
Índice populacional 2014 = 0,677 

 

 Índice populacional 2013 = ℮ (estimativa interseção + estimativa 2013) <=> 
Índice populacional 2013 = ℮ (-0,563 + 0,286) <=> 
Índice populacional 2013 = 0,758 

 

 Índice populacional 2012 = ℮ (estimativa interseção + estimativa 2012) <=> 
Índice populacional 2012 = ℮ (-0,563 - 0,205) <=> 
Índice populacional 2012 = 0,464 

 

 Índice populacional 2011 = ℮ (estimativa interseção+ estimativa 2011) <=> 
Índice populacional 2011 = ℮ (-0,563 + 0,085) <=> 
Índice populacional 2011 = 0,620 

 

 Índice populacional 2010 = ℮ (estimativa interseção + estimativa 2010) <=> 
Índice populacional 2010 = ℮ (-0,563 - 0,251) <=> 
Índice populacional 2010 = 0,443 

 

 Índice populacional 2009 = ℮ (estimativa interseção + estimativa 2009) <=> 
Índice populacional 2009 = ℮ (-0,563 - 0,030) <=> 
Índice populacional 2009 = 0,553 

 

 Índice populacional 2008 = ℮ (estimativa interseção) <=> 
Índice populacional 2008 = ℮ (-0,563) <=> 
Índice populacional 2008 = 0,569 

Tabela 3_Estimativa dos coeficientes de regressão e sua significância (ano de referência: 2008). a: Zero 
porque o parâmetro é redundante | b: Fixado no valor apresentado. Variável dependente: priolos 



 

17_ Monitorização de Priolo Pyrrhula murina em 2018 

 

 

O índice populacional pode ser interpretado como o número de priolos por ponto para cada um dos 

anos e permite a construção do gráfico de tendência populacional. 

Os valores obtidos permitiram calcular um decréscimo no índice populacional de 0,57 priolos por ponto, 

em 2008 para 0,67 em 2010. Em 2011, o índice populacional é de 0,62 priolos por ponto e em 2012 

volta a baixar para 0,46, em 2013 aumentou para 0,76 e em 2014 voltou a baixar para 0,68. Em 2015 

subiu para 0,70 mas em 2016 desceu para 0,49.  Em 2017 voltou a haver uma aumento para 0,63 

enquanto que em 2018 diminuiu para 0,52. (Tabela 4 e Figura 11). 

 

 

 
 
 

Ano Mínimo Índice populacional Máximo 

2008 0,463 0,569 0,700 

2009 0,334 0,553 0,915 

2010 0,264 0,443 0,745 

2011 0,379 0,620 1,015 

2012 0,277 0,464 0,779 

2013 0,469 0,758 1,225 

2014 0,416 0,677 1,102 

2015 0,429 0,696 1,131 

2016 0,293 0,487 0,812 

2017 0,388 0,633 1,035 

2018 0,313 0,519 0,861 
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Tabela 4_Índices populacionais de 2008 a 2018 e respetivos 
intervalos de confiança. 

Figura 11_ Evolução do índice populacional entre 2008 e 2018 e respetivos máximo e 

mínimo. 
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A partir dos valores populacionais estimados em resultado do Atlas do Priolo 2008, 1064±304 indivíduos 

(Ceia et al. 2011), foi possível estimar que o tamanho atual da população de priolo em 2018 se encontra 

entre os 514 e os 1681 indivíduos (Tabela 5). 

 

 

 

 

Ano Mínimo Estimativa populacional Máximo 

2008 760 1064 1368 

2009 547 1033 1787 

2010 432 828 1454 

2011 622 1158 1982 

2012 454 867 1521 

2013 769 1416 2393 

2014 682 1265 2152 

2015 703 1301 2209 

2016 480 910 1586 

2017 635 1182 2021 

2018 514 970 1681 
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Tabela 5_Estimativas populacionais de 2008 a 2018 com 
base no valor do Atlas do Priolo 2008. 

Figura 12_Estimativa populacional para os anos de 2008 a 2018 e respetivos máximo e mínimo. 



 

19_ Monitorização de Priolo Pyrrhula murina em 2018 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os registos de priolos das monitorizações anuais realizadas entre 2008 e 2018 variaram de ano para 
ano, formando manchas de distribuição distintas, sempre com localizações fora da ZPE. Esta dispersão 
deve-se tanto à dificuldade de detetar a espécie, como à sua mobilidade por áreas diversas consoante 
o alimento mais procurado no momento.  

Das onze monitorizações anuais, a de 2010 foi aquela com menor número de deteções de priolos nos 
pontos de contagem (n = 70) e 2013 a que teve mais (n = 119). Os baixos registos de 2010 podem 
dever-se em parte ao inverno rigoroso desse ano, caracterizado por baixas temperaturas aliadas a uma 
época de chuvas prolongada. O censo de 2018, ao contrário do ano anterior, teve uma redução 
significativa do número de deteções de priolos nos pontos de contagem (n = 82). Nos primeiros oito 
anos, a percentagem de deteções auditivas foi sempre superior à visual. Em 2018, 55% dos 82 
indivíduos registados foram detetados auditivamente. 

Apesar de no conjunto dos onze anos a maior parte dos priolos ter sido detetada nos primeiros três 
minutos de contagem e de se verificar uma tendência para a diminuição das deteções com o decorrer 
da contagem, houve ainda uma quantidade alta de registos nos últimos minutos. O facto da espécie 
alvo ser rara poderá influenciar a curva de detetabilidade de forma diferente do que acontece com outros 
passeriformes mais comuns, não se verificando uma diminuição clara das deteções ao longo da 
contagem. Contudo a principal justificação deverá cingir-se ao facto de o priolo não recorrer ao canto 
como forma de marcar o território, ao contrário do tentilhão Fringilla coelebs moreletti, do pisco-de-peito-
ruivo Erithacus rubecula ou do melro Turdus merula azorensis. Assim, indivíduos que se encontrem na 
área dos pontos de contagem poderão apenas ser detetados nos últimos minutos ou nem chegar a ser 
detetados por não vocalizarem tanto como estas espécies. 

A partir dos valores populacionais estimados em resultado do Atlas do Priolo 2008, 1064±304 indivíduos 
(Ceia et al. 2011), foi possível estimar que o tamanho atual da população de priolo se encontra entre 
os 514 e os 1681 indivíduos. O tamanho da população estima-se atualmente em valores bem acima 
dos mínimos históricos atingidos no século passado, sendo esta 970 indivíduos.  

Algo curioso é o fato que desde de 2009, nunca houve dois anos consecutivos com aumento ou 
decréscimo da população. De 2008 para 2009 verificou-se um aumento, de 2009 para 2010 verificou-
se um decréscimo, de 2010 para 2011 verificou-se um aumento, de 2011 para 2012 verificou-se um 
decréscimo, de 2012 para 2013 verificou-se um aumento e de 2013 para 2014 verificou-se um 
decréscimo. De 2014 para 2015 verificou-se um aumento e de 2015 para 2016 verificou-se um 
decréscimo. De 2016 para 2017 verificou-se um decréscimo. Do ano passado para este, verificou-se 
uma diminuição. Encarando esta realidade, estima-se que para o próximo ano, haja novo aumento da 
população de priolo, comparativamente com este ano. 

Prevê-se que os registos de priolos do censo do próximo ano irão formar uma vez mais uma mancha 
de distribuição distinta, sendo provável a deteção de priolos em pontos sem qualquer registo nos censos 
anteriores. Isto espera-se tanto pela alta mobilidade do priolo, o qual frequenta áreas distintas 
consoante o alimento mais procurado no momento, como pela dificuldade em detetá-lo. Este ano houve 
alguns pontos em que não foram registados priolos, contudo, alguns indivíduos sido detetados a 
caminho do ponto, sendo avistados/ouvidos a algumas centenas de metros, mas fora dos oito minutos 
de contagem. 

Outro sinal da mobilidade desta espécie é o facto de após onze anos de censo o número de pontos 
sem qualquer registo ter baixado para 31, comparativamente aos 32 de 2017, aos 34 de 2016, aos 36 
de 2015, aos 41 de 2014, aos 50 de 2013, aos 54 de 2012, aos 61 de 2011, aos 74 de 2010, aos 91 de 
2009 e aos 110 de 2008. Dos 127 pontos com registos de priolos em pelo menos um dos onze anos, 
são poucos que registaram apenas um priolo ao longo destes anos (21 pontos).  

Não obstante toda esta variação na distribuição dos registos de ano para ano, há alguns pontos em que 
se registam priolos com mais frequência e, consequentemente, maior número total de priolos no 
conjunto destes três anos. Estes dados podem fornecer informação interessante quanto aos locais com 
maior densidade de priolos, bem como a localização das melhores manchas de Laurissilva da área de 
distribuição desta espécie. 

De futuro é muito importante continuar esta monitorização e aumentar significativamente a capacidade 
de suporte do habitat, nomeadamente em termos alimentares, para que épocas de reprodução 
favoráveis possam resultar no estabelecimento dos juvenis e num incremento do efetivo populacional 
do Priolo. A dependência do priolo da floresta natural durante o inverno continua a ser um fator 
fundamental para a sua conservação.  
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