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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 120 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.       

A SPEA foi reconhecida como entidade de utilidade pública em 

2012. 

  

                                                                                  www.spea.pt 
                                

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

 

A dieta do priolo (Pyrrhula murina) tem como base diversos tipos de vegetação e varia mensalmente 

conforme novas plantas vão florindo e produzindo sementes. Durante os meses de inverno, quando 

os recursos alimentares são escassos, alimenta-se em parte de sori de fetos das especies 

Woodwardia radicans e Culcita macrocarpa, comportamento designado por fernstripping e sendo o 

priolo a única espécie de ave da região que inclui fetos na sua dieta. A presença de marcas nos fetos 

deixados pelo priolo fornece uma indicação de sua presença e é uma maneira de determinar a sua 

área de distribuição durante o inverno. A presença de fernstripping foi usado pela primeira vez para 

identificar os locais de invernada no Projeto LIFE Priolo (2003-2008). Nos anos 2015 e 2018, a 

monitorização de fernstripping foi realizado novamente no âmbito do Projeto LIFE Terras do Priolo 

(2013-2018). Este estudo fornece fortes evidências de que o priolo prefere alimentar-se de esporos 

de W. radicans. Além disso, os resultados obtidos neste estudo indicam que os trabalhos de 

intervenção de habitat têm tido um impacto positivo sobre a presença e abundância da espécie W. 

radicans. Tanto o número total de frondes e de frondes maduras de esta espécie parece estar 

relacionado com o número de anos desde que trabalhos de intervenção de habitat ocorreram; em 

outras palavras, uma maior abundância desta espécie foi encontrada em áreas já intervencionadas 

há mais tempo. Com o intuito de garantir a preservação desta  espécie deve-se concentrar esforços 

para aumentar a capacidade de suporte do habitat do priolo, especialmente em termos de 

disponibilidade de alimento durante o inverno. 

 
 
SUMMARY  

 

The diet of the priolo (Pyrrhula murina) is based on several plants and it changes monthly accordingly 

to the seeds seasonality. During the winter months the food availability is scarce and, because of this, 

priolo feeds primarily on fern sori of the species Woodwardia radicans and Culcita macrocarpa 

(Ramos 1994c). This  behaviour is known as fernstripping and makes the priolo the only bird in the 

region that feeds on ferns. The marks that priolo leaves on the plant provides an indication of its 

presence and, consequently, a tool to estimate its distribution area during the winter. Initially, the 

marks left by priolo on the ferns was used to identify wintering locations in the scope of the project 

LIFE Priolo (2003-2008). During 2015 and 2018, the fernstripping monitoring was performed in the 

scope of the Project LIFE Terras do Priolo (2013-2018) 

This research suggests that priolo have preference to feed mostly on W. radicans. Furthermore, the 

results from the present study indicates that areas under management have a positive impact on the 

presence of fern fronds, mature fronds and the abundance of W. Radicans. Both the total number and 

the number of mature W. Radicans fronds appear to be related to the number of years since habitat 

management practices first began; in otherwords, a greater abundance of this species was found in 

areas managed earlier on. In order to ensure the conservation of priolo, it is important to increase the 

food availability in their habitat during the winter. 
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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O priolo (Pyrrhula murina. Godman, 1866) é uma ave endémica de São Miguel intimamente 

associada à vegetação da floresta Laurissilva. Esta vegetação, outrora abundante em todo o 

arquipélago, foi historicamente suprimida pela ação humana e substituída principalmente por 

pastagens ou plantações florestais. Em São Miguel, o principal núcleo remanescente de floresta 

Laurissilva no arquipélago dos Açores está abrangido pela Zona de Proteção Especial (ZPE) do Pico 

da Vara / Ribeira do Guilherme, situada em sua parte Leste. Este núcleo de floresta Laurissilva 

encontra-se degradado principalmente devido à introdução de espécies exóticas invasoras (Ceia, 

2008). Durante o século XX, devido à ação predatória humana e, posteriormente, pela perda e 

degradação de habitat, a população de priolos reduziu drasticamente. Estima-se que a população de 

priolos atingiu um tamanho mínimo de 100 casais, distribuídos por uma área restrita de cerca de 500 

hectares (Bibby & Charlton, 1991). 

Em 1996, O Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal classificou a espécie como 

“Criticamente em perigo” (ICNF, 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 SPEA (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 

de conservação do Priolo e de seu habitat, a floresta Laurissilva. No âmbito deste projeto foram 

restaurados cerca de 300 ha de floresta natural na área de distribuição principal do priolo. As ações 

de restauro consistiram na remoção de plantas exóticas e no plantio de espécies nativas e 

endémicas, germinadas em viveiro. Desde o ano de 1991 a população de priolo tem sido 

monitorizada e estudada de modo a compreender a sua ecologia alimentar, movimentos e dinâmica 

populacional. A monitorização desde 1991 revelou um aumento da população, sobretudo 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 sua população em 1.064 ± 304 indivíduos, extensão de 

ocorrência em 145,5 km2 (com base na distribução espacial dos pontos com registros de priolo) e a 

área de ocupação em 83 km2 (com base nas quadriculas amostradas onde houve deteções de 

priolo). Estudos de captura/recaptura permitiram estimar a taxa de sobrevivência anual de adultos em 

0,62 (Ceia 2008). Assim, apesar de continuar sob fortes ameaças (e.g. abundância de predadores, 

invasão do habitat por plantas exóticas, reduzida disponibilidade de alimento no final do inverno/início 

da primavera), o priolo fornece indícios de expansão populacional. Acredita-se que o succeso na 

conservação do priolo é devido aos esforços de restauro do seu habitat aliados a uma possível 

alteração recente de seu comportamento, que lhe permitiu explorar novas áreas de alimentação e de 

reprodução. Estes dados permitiram elevar o priolo ao estatuto de “Em Perigo” (IUCN, 2010).  

As ações de restauro da vegetação Laurisilva estão a decorrer no âmbito do projeto LIFE+ Terras do 

priolo, liderado pela SPEA. Em dezembro de 2016, a IUCN retirou o priolo da lista de espécies “Em 

Perigo”, sendo o priolo considerado agora uma espécie “Vulnerável” (IUCN, 2016). 

A dieta do Priolo tem como base diversas espécies de plantase varia mensalmente conforme 

a época em que essas espécies florescem e produzem sementes. Um total de sete tipos de alimento 

são consumidos pelo Priolo ao longo do ano: sementes de herbáceas, invertebrados, sementes de 
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arbustos (bagas), sementes de árvores, frondes (fetos) e musgo, esporângios (fetos) e botões florais. 

No Inverno há uma diminuição dos recursos alimentares disponíveis. Assim, durante os meses de 

Novembro a Março, os únicos recursos alimentares utilizados pelo Priolo são sementes de Clethra 

arborea e sori de fetos (Woodwardia radicans e Culcita macrocarpa) (Ramos, 1994). 

O uso de fetos como recurso alimentar pelas aves é um comportamento muito raro. No 

Paleártico Ocidental, apenas o Priolo está referenciado como utilizador de fetos para a alimentação 

(Bibby et al. 1991, Ramos 1994). Ramos (1994), refere que o priolo se alimenta dos fetos 

Woodwardia radicans, Culcita macrocarpa, Pteridium aquilinum e Osmunda regalis. 

Ao se alimentar de fetos, deixa marcas bem evidentes e inconfundíveis, comportamento 

designado por fernstripping. Estas marcas constituem um bom indicador da sua presença, permitindo 

a estimativa indireta de sua área de distribuição durante o Inverno (Ceia, 2008). 

 
 

1.1 Espécies alvo 
 

· Feto-do-cabelinho (Culcita macrocarpa). 
· Feto-do-botão (Woodwardia radicans) (fig. 1). 

 

  
 

Figura 1_Frondes da espécie W. radicans com fernstripping. 

 

 
 
2. METODOLOGIA 

 

            As monitorizações da ocorrência invernal de fernstripping em 2015 e 2018 foram efetuadas a 

través do registro visual de marcas de forrageio nos fetos ao longo de transectos distribuídos em sete 

áreas com alguma densidade visual aparente de fetos dentro da  ZPE Pico da Vara / Ribeira do 

Guilherme:  Grotas Fundas, Miradouro da Tronqueira, Labaçal, Mata dos Bispos, Planalto dos 

Graminhais, Malhada e Pico Bartolomeu (fig. 2). Em cada área foram posicionados 2 transectos, 

sendo que um deles corresponde a uma área que foi alvo de ações de restauro da floresta Laurisilva 

e outro não. A escolha dos transetos foi limitada à existência de trilhos ou estradas com ocorrência 
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regular de priolos (Ceia, 2008). E os nomes atribuídos aos transetos foram retirados das cartas 

militares, correspondendo ao nome de uma das áreas atravessadas (anexo 1). 

             Cada transecto entende-se por 300 metros de comprimento e 2 metros de largura. Ao longo 

dos transectos foram contados todos os indivíduos de fetos, número total de frondes, número de 

frondes com esporos maduros e o número de frondes com fernstripping das espécies W. radicans e 

C.macrocarpa. No ano 2018 também analisou-se o número total de frondes não maduras 

encontradas nos transectos para avaliar se o periodo em que ocorreu a amostragem foi o mais 

apropriado além de estimar a disponibilidade de soris nos fetos. Os dados assim obtidos permitirão 

determinar as preferências alimentares do priolo em relação ás espécies alvo, considerando o 

comportamento de fernstripping durante o Inverno, e determinar se os trabalhos de intervenção de 

habitat têm tido um impacto positivo sobre a presença e abundancia de frondes dos fetos nativos da 

ilha. 

Os transetos foram realizados entre os dias 24 de fevereiro a 3 de março de 2015, e os dias 

27 de fevereiro a 7 de março de 2018, com condições climatéricas favoráveis, evitando chuva forte ou 

de nevoeiro cerrado.  

 

 

 
 

Figura 2_Localização das 7 áreas de amostragem na ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme. 

1. Planalto dos Graminhais, 2. Mata dos Bispos, 3. Labaçal, 4. Malhada, 5. Grotas Fundas, 6. 
Bartolomeu, 7. Miradouro da Tronqueira. 

 
 

 

3. RESULTADOS 

 
 
3.1 Resultados gerais  

Ao todo foram registados 6650 frondes em 2015 e 7025 frondes em 2018 (tab. 1). O número 

de deteções de frondes com esporos maduros foi superior de C. Macrocarpa em 2015, embora em 
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2018 foi superior de W. radicans. Emquanto as frondes com fernstripping o porcentagem é sempre 

superior nos dois anos de estudo de W.radicans (fig. 3). 

 
 
Tabela 1_Número de frondes totais, maduras e com fernstripping para cada espécie em 2015 e 2018. 
 

Ano Espécie de feto Frondes totais Frondes maduras 
Frondes com 
fernstripping 

2015 

W. radicans 3932 459 39 

C. macrocarpa 2718 509 4 

Total 6650 968 43 

2018 

W. radicans 4663 352 10 

C. macrocarpa 2362 162 0 

Total 7025 516 10 

 
 
 

         
 

Figura 3_ Frequência relativa de frondes totais, maduras e com fernstripping para cada espécie em 

2015 e 2018. 

 

3.2 Resultados por áreas com e sem intervenção 

          É efetuado um comparativo do número total de frondes, frondes maduras e frondes com 

fernstripping nas áreas alvo de estudo (áreas com intervenção e sem intervenção) e determinar se os 

trabalhos de intervenção de habitat têm tido um impacto positivo sobre a presença e abundancia de 

frondes dos fetos nativos da ilha (tab. 2). Os resultados obtidos indicam um mais alto porcentagem 

nas áreas com intervenção (fig. 4). 
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Tabela 2_ Número de frondes totais, maduras e com fernstripping para cada área com e sem intervenção em 

2015 e 2018. 

 

Ano Áreas Frondes totais Frondes maduras 
Frondes com 
fernstripping 

2015 
Com Intervenção 4010 594 31 

Sem Intervenção 2640 374 12 

2018 
Com Intervenção 4210 328 8 

Sem Intervenção 2815 188 2 

 
 

           
 

Figura 4_ Frequência relativa de frondes totais, maduras e com fernstripping para cada área com e sem 

intervenção em 2015 e 2018. 

 

 

3.3 Resultados por frondes totais 

             Com um total de 6650 e 7025 frondes analisadas em 2015 e 2018 respectivamente, o maior 

numero de frondes encontradas foi da espécie  W. radicans nos dois anos. Em relação às áreas, a 

frequência de frondes sempre foi superior nas áreas intervencionadas (tab. 3). 
 
 
Tabela 3_ Número de frondes totais para cada área com e sem intervenção em 2015 e 2018. 
 

Ano Espécie de feto Com Intervenção Sem Intervenção 

2015 

W. radicans 3221 711 

C. macrocarpa 789 1929 

Total 4010 2640 

2018 

W. radicans 3648 1015 

C. macrocarpa 562 1800 

Total 4210 2815 
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3.4 Resultados por frondes com esporos maduros 

A quantidade de frondes com esporos maduros foi maior em W. radicans nas áreas 

intervencionadas, número que vai relativamente ao número de  frondes totais desta espécie. Em 

áreas não intervencionadas é maior o número de frondes com esporos maduros corresponde à 

espécie C. Macrocarpa (tab. 4). Relativo às porcentagens de frondes com esporos maduros contra o 

total de frondes, é superior em áreas intervencionadas, com exceção da espécie C. Macrocarpa no 

ano 2018 (fig. 5). 

 
 
Tabela 4_ Número de frondes com esporos maduros para cada área com e sem intervenção em 2015 e 2018. 

 

Ano Espécie de feto Com Intervenção Sem Intervenção 

2015 

W. radicans 435 24 

C. macrocarpa 159 350 

Total 594 374 

2018 

W. radicans 301 53 

C. macrocarpa 27 135 

Total 328 188 

 
 
 

  

Figura 5_ Frequência relativa de frondes com esporos maduros em relação ao número total de frondes para 

cada área com e sem intervenção em 2015 e 2018. 

 

 

3.5 Resultados por frondes com fernstripping 

As frondes com fernstripping registradas foram predominantemente da espécie W. radicans. 

Portanto, os resultados obtidos são dum total de 39 frondes com fernstripping de W. radicans (29 

destas frondes em áreas intervencionadas e 10 frondes em áreas não intervencionadas) e 4 frondes 
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com fernstripping de C. Macrocarpa (2 frondes em áreas intervencionadas e 2 frondes em áreas não 

intervencionadas) no ano 2015. 

Relativo a 2018, o número total de frondes com fernstripping é muito inferior, e todas estas 

correspondem à espécie W. radicans, somando um total de 10 frondes com fernstripping (8 em áreas 

intervencionadas e 2 em áreas não intervencionadas). 

 

 

3.6 Resultados de frondes verdes em 2018 

No ano 2018 também analisou-se o número total de frondes não maduros de cada espécie 

(tab. 5) encontrados nos transetos com e sem intervenção (tab. 6) para deste modo avaliar se o 

periodo em que ocorreu a amostragem de campo era o mais apropriado e aferir qual a disponibilidade 

de soris nos fetos.  

 
 
Tabela 5_Número de frondes totais, maduras, verdes e com fernstripping para cada espécie em 2018. 

 

Espécie de feto Frondes totais Frondes maduras Frondes verdes 
Frondes com 
fernstripping 

W. radicans 4663 354 12 10 

C. macrocarpa 2362 162 4 0 

Total 7025 516 16 10 

 
 
 
Tabela 6_Número de frondes verdes para cada espécie nas áreas com e sem intervenção em 2018. 

 

Espécie de feto Com Intervenção Sem Intervenção Total 

W. radicans 6 6 12 

C. macrocarpa 3 1 4 

Total 9 7 16 

 

 

 

3.7 Resultados dos registos por transeto 

Dos 14 transetos selecionados, 6 obtiveram registros de ocorrência de fernstripping em 2015 

e apenas 4 no ano 2018 (tabs. 9 e 12). Os dados obtidos de frondes totais, frondes maduras e 

frondes com fernstripping por transectos são referidos a seguir: 
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Tabela 7_Resultados de frondes totais das espécies W. radicans e C. macrocarpa em 2015. 

Áreas Transecto 
Frondes de 

W.radicans 

Frondes de                         

C. macrocarpa 
Frondes totais 

C
o

m
 i

n
te

rv
e

n
ç

ã
o

 Grotas Fundas 543 4 547 

Labaçal 612 155 767 

Malhada 271 313 854 

Mata dos Bispos 228 13 241 

Miradouro da Tronqueira 1186 243 1429 

Pico Bartolomeu 381 20 401 

Planalto dos Graminhais 0 41 41 

S
e

m
 i

n
te

rv
e

n
ç
ã

o
 Grotas Fundas 327 35 362 

Labaçal 58 149 207 

Malhada 10 153 163 

Mata dos Bispos 39 164 203 

Miradouro da Tronqueira 73 1407 1480 

Pico Bartolomeu 204 0 204 

Planalto dos Graminhais 0 21 21 

 
 
Tabela 8_Resultados de frondes maduras das espécies W. radicans e C. macrocarpa em 2015. 

Áreas Transecto 
Frondes maduras de 

W. radicans 
Frondes maduras 
de C. macrocarpa 

Frondes maduras 
totais 

C
o

m
 i

n
te

rv
e

n
ç

ã
o

 Grotas Fundas 97 0 97 

Labaçal 72 40 112 

Malhada 99 90 189 

Mata dos Bispos 5 0 5 

Miradouro da Tronqueira 95 19 114 

Pico Bartolomeu 67 10 77 

Planalto dos Graminhais 0 0 0 

S
e

m
 i

n
te

rv
e

n
ç
ã

o
 Grotas Fundas 12 2 14 

Labaçal 0 18 18 

Malhada 3 40 43 

Mata dos Bispos 0 0 0 

Miradouro da Tronqueira 5 290 295 

Pico Bartolomeu 4 0 4 

Planalto dos Graminhais 0 0 0 

 
 
 
Tabela 9_Resultados de frondes com fernstripping das espécies W. radicans e C. macrocarpa em 2015. 

Áreas Transecto 
Frondes com 

fernstripping em                
W. radicans 

Frondes com 
fernstripping em                 
C. macrocarpa 

Frondes totais 
com fernstripping 

C
o

m
 i

n
te

rv
e

n
ç

ã
o

 Grotas Fundas 5 0 5 

Labaçal 3 0 3 

Malhada 1 0 1 

Mata dos Bispos 0 0 0 

Miradouro da Tronqueira 20 2 22 

Pico Bartolomeu 0 0 0 

Planalto dos Graminhais 0 0 0 

S
e

m
 i

n
te

rv
e

n
ç
ã

o
 Grotas Fundas 5 1 6 

Labaçal 0 0 0 

Malhada 0 0 0 

Mata dos Bispos 0 0 0 

Miradouro da Tronqueira 5 1 6 

Pico Bartolomeu 0 0 0 

Planalto dos Graminhais 0 0 0 
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Tabela 10_ Resultados de frondes totais das espécies W. radicans e C. macrocarpa em 2018. 

Áreas Transecto 
Frondes de 
W.radicans 

Frondes de                         
C. macrocarpa 

Frondes totais 

C
o

m
 i
n
te

rv
e

n
ç
ã

o
 Grotas Fundas 568 22 590 

Labaçal 873 81 954 

Malhada 743 173 916 

Mata dos Bispos 551 17 568 

Miradouro da Tronqueira 418 112 530 

Pico Bartolomeu 491 36 527 

Planalto dos Graminhais 4 121 125 

S
e

m
 i
n

te
rv

e
n
ç
ã

o
 Grotas Fundas 155 88 243 

Labaçal 17 111 128 

Malhada 0 429 429 

Mata dos Bispos 41 0 41 

Miradouro da Tronqueira 68 1120 1188 

Pico Bartolomeu 734 45 779 

Planalto dos Graminhais 0 7 7 

 
 
 
 
Tabela 11_ Resultados de frondes maduras das espécies W. radicans e C. macrocarpa em 2018. 

Áreas Transecto 
Frondes 

maduras de          
W. radicans 

Frondes maduras 
de C. macrocarpa 

Frondes maduras 
totais 

C
o

m
 i

n
te

rv
e

n
ç

ã
o

 Grotas Fundas 40 0 40 

Labaçal 62 5 67 

Malhada 91 14 105 

Mata dos Bispos 15 6 21 

Miradouro da Tronqueira 48 2 50 

Pico Bartolomeu 45 0 45 

Planalto dos Graminhais 0 0 0 

S
e

m
 i

n
te

rv
e

n
ç
ã

o
 Grotas Fundas 4 0 4 

Labaçal 0 27 27 

Malhada 0 41 41 

Mata dos Bispos 0 0 0 

Miradouro da Tronqueira 3 67 70 

Pico Bartolomeu 46 0 46 

Planalto dos Graminhais 0 0 0 

 
 
 
 
Tabela 12_ Resultados de frondes com fernstripping das espécies W. radicans e C. macrocarpa em 2018. 

Áreas Transecto 
Frondes com 

fernstripping em                

W. radicans 

Frondes com 
fernstripping em                 

C. macrocarpa 

Frondes totais com 
fernstripping 

C
o

m
 i

n
te

rv
e

n
ç

ã
o

 

Grotas Fundas 5 0 5 

Labaçal 1 0 1 

Malhada 0 0 0 

Mata dos Bispos 0 0 0 

Miradouro da Tronqueira 2 0 0 

Pico Bartolomeu 0 0 0 

Planalto dos Graminhais 0 0 0 

S
e

m
 i

n
te

rv
e

n
ç
ã

o
 

Grotas Fundas 0 0 0 

Labaçal 0 0 0 

Malhada 0 0 0 

Mata dos Bispos 0 0 0 

Miradouro da Tronqueira 2 0 2 

Pico Bartolomeu 0 0 0 

Planalto dos Graminhais 0 0 0 
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3.8 Resultados da distribuição de ocorrência de fernstripping  

            Os transetos onde encontraron se frondes com fernstripping em 2015 (fig. 6) e 2018 (fig. 7) 
são referidos a seguir: 

 

 
 

Figura 6_ Localização dos transectos com ocorrência de fernstripping em 2015. 
 
 

 
 

Figura 7_ Localização dos transectos com ocorrência de fernstripping em 2018. 

 
 



16_ Monitorização da Ocorrência Invernal de Fernstripping em 2015 e 2018 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao todo foram registados 6650 e 7025 frondes em 2015 e 2018 respetivamente, dos quais 3932 e 

4663 foram identificados como W. radicans e, 2718 e 2362 como C. macrocarpa. Foi registado um 

número ligeiramente maior de deteções de frondes com esporos maduros de C. macrocarpa do que 

W. radicans em 2015 (fig. 1), pelo contrário o número de frondes com esporos maduros foi maoir de 

W. radicans do que C. Macrocarpa em 2018 (fig. 1). O número de frondes com esporos comidos foi 

significativamente maior de W. Radicans do que C. macrocarpa nos dois anos (fig. 1).  

 

Quase o dobro do número de frondes totais foi registado em áreas intervencionadas do que nas 

áreas não intervencionadas (tab. 2). Nas áreas intervencionadas houve um maior número de frondes 

totais e maduras de W. radicans do que em áreas não intervencionadas nos dois anos (tabs. 3 e 4). 

Por outro lado, nas áreas sem intervenção, o total de frondes e de frondes maduras de C. 

macrocarpa são maiores do que de W. radicans (tabs. 3 e 4). Os resultados obtidos neste estudo 

indicam que os trabalhos de intervenção de habitat têm tido um impacto positivo sobre a presença e 

abundancia de frondes da espécie W. radicans. Tanto o número total de frondes e de frondes 

maduras de esta espécie tem uma maior abundância em áreas já intervencionadas há mais tempo.  

Em ambas as áreas, com e sem intervenção, apresenta mais frondes com fernstripping em W. 

radicans. Estes resultados fornecem evidências de que o priolo prefere alimentar-se de esporos da 

espécie W. radicans. 

 

O período de amostragem decorreu na altura em que houve maior maturação dos esporos das 

espécies de fetos amostradas. Os dados obtidos de frondes não maduras em 2018 das duas 

espécies alvo representam só o 0,23% do total, o que indica que as datas da realização dos 

transectos para a monitorização de fernstripping foram as certas. 

 

O crescente número de cortes de Cryptomeria japonica para exploração da sua madeira tem 

favorecido zonas abertas apelativas para o priolo, que aproveita estas áreas em regeneração para se 

alimentar de sementes de espécies pioneiras que beneficiam da oferta de luz.  

Com os resultados de fernstripping, obteve-se no Inverno de 2015 que o priolo ocorreu 

preferencialmente em áreas no interior da Serra da Tronqueira, sendo estas o Miradouro da 

Tronqueira, Grotas Fundas, Malhada e Labaçal. Enquanto ao Inverno de 2018, ocorreu apenas no 

Miradouro da Tronqueira, Grotas Fundas e Labaçal. Cada uma destas áreas nos dois anos situam-se 

na zona central da área de distribuição do priolo.  

O número mínimo de frondes com fernstriping encontradas no ano 2018, em comparação ao ano de 

2015, pode ser ligado á seleção feita dos transectos com densidade aparente de fetos em 2015, que 

pode ter variado em 2018, da mesma maneira que as áreas eleitas por o priolo para se alimentar. 

Além do mais, os transetos foram realizados de igual forma que em 2015, apesar de poder observar 

fernstrippings fora deste transectos. 

 

 

Este estudo fornece evidências à melhorias na disponibilidade de habitat do priolo, especialmente em 

termos de disponibilidade de alimento durante o inverno melhorando a estrutura do habitat 

intervencionado.  

Com tudo, recomenda-se realizar um novo estudo sobre a alimentação do priolo nos meses de 

Inverno, dado que é possível que tenha mudado ligeiramente devido à capacidade de adaptação da 

espécie, que agora consegue se alimentar de novas espécies de vegetação das que ainda não se 

estava a alimentar. 
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ANEXOS 

 

A – Mapas das áreas amostradas 

 
Neste anexo são mostradas as áreas eleitas para a realização dos transetos e os respetivos 
transetos (em vermelho os transetos em áreas intervencionadas e em verde os transetos  em áreas 
não intervencionadas). 

 
 

 
Figura 1_Transetos correspondientes ao Planalto dos Graminhais. 

 

 

 

 
Figura 2_ Transetos correspondientes a Mata dos Bispos. 
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Figura 3_ Transetos correspondientes a Labaçal. 

 

 

 

 
Figura 4_ Transetos correspondientes a Bartolomeu. 
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Figura 5_ Transetos correspondientes a Miradouro da Tronqueira. 

 
 
 
 

 

 
Figura 6_ Transetos correspondientes a Grotas Fundas. 
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Figura 7_ Transetos correspondientes a Malhada. 
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