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1. RESUMO
Este relatório tem como propósito a apresentação dos resultados e conclusões referentes ao
ano de 2010 dos “Esquemas de monitorização das acções de remoção de exóticas de
produção e plantação de espécies nativas”, tarefa referente às Acções C2 e C4 do Projecto
LIFE Laurissilva Sustentável.
A monitorização das acções de intervenção no terreno é fundamental para que estas atinjam
o sucesso desejado. Os protocolos estabelecidos no início do Projecto LIFE+ Laurissilva
Sustentável compreendem um programa de monitorização que actuava em três fases:
monitorização da produção de plantas nativas, monitorização da remoção de espécies
exóticas e monitorização da plantação de espécies nativas. A estes esquemas integrados de
avaliação do sucesso das medidas de intervenção foram adicionados dois outros estudos de
monitorização, de modo a conseguir uma avaliação mais abrangente do impacto destas
medidas no terreno.
Os resultados de 2010 são relativos às áreas intervencionadas na área central da ZPE pelo
anterior projecto LIFE Priolo e às novas áreas de intervenção localizadas na vertente S/SW
da Serra da Tronqueira. Os resultados aqui apresentados mostram a evolução da floresta
desde as intervenções de remoção de exóticas realizadas em 2006. Os resultados obtidos
mostram um aumento na densidade e diversidade de plantas endémicas à medida que
aumenta o tempo após as intervenções, o que é claramente o objectivo que se pretendia
atingir, contudo é visível uma re-invasão por algumas espécies exóticas, nomeadamente ao
nível das plantas vasculares a Clethra arborea, nos fetos a Dicksonia antarctica e o
Pteridium aquilinum; e nas herbáceas a Leycesteria formosa. Esta re-invasão deve-se
provavelmente ao banco de sementes que se encontra no solo e/ou ao facto de as áreas
intervencionadas estarem rodeadas por zonas invadidas que são importantes dispersoras de
sementes. Estes resultados indicam que a remoção completa destas espécies invasoras não
é possível apenas com uma intervenção, uma vez que permanecem (ou germinam) com
alguma frequência indivíduos das classes de menor tamanho. É por isso necessário
continuar os trabalhos desenvolvidos até agora, porque ao abrir espaço para permitir o
desenvolvimento das espécies nativas podemos estamos a criar também algumas condições
de re-invasão das espécies exóticas.

2. INTRODUÇÃO

A Zona de Protecção Especial do Pico da Vara / Ribeira do Guilherme situa-se numa das
áreas mais ricas e interessantes dos Açores pois alberga diversas comunidades faunísticas
e florísticas de elevado interesse de conservação, bem como um conjunto de habitats
prioritários que são considerados pela Directiva Habitats (92/43/CEE) como habitats a
preservar e a conservar (exemplo: os Matos Macaronésicos Endémicos, as Florestas
Laurissilvas Macaronésicas e as Turfeiras altas activas). Com o objectivo de promover a
conservação destes habitats únicos, encontra-se em execução um ambicioso projecto de
conservação da natureza, o Projecto LIFE Laurissilva Sustentável.
Este projecto tem como objectivo a recuperação deste ecossistema, importante não só pela
riqueza florística e faunística aí existente, donde se destaca o Priolo (Pyrrhula murina), ave
cuja distribuição mundial se restringe a este local, mas também como importante reserva de
recursos hídricos, tanto mais que esta parte da ilha sofre de problemas cíclicos de falta de
água para abastecimento público.
Ao longo do último século estes habitats naturais têm sofrido fortes alterações, quer por
mudança do uso do solo, resultado da acção do homem, quer pela invasão das áreas
naturais por espécies exóticas extremamente agressivas, que constituem grave ameaça ao
equilíbrio ecológico destes habitats.
A monitorização das acções de intervenção no terreno constitui por si uma acção do
projecto, quer pela sua contribuição para a boa prossecução das actividades quer pelo
elevado consumo de recursos humanos e logísticos. A monitorização das actividades de
intervenção no habitat é realizada de forma contínua ao longo de todo o projecto, conforme
exigido pela situação de ameaça em que estes habitats se encontram.
A monitorização contínua de todas as acções desempenha um papel fundamental para
assegurar que os objectivos são alcançados de acordo com a calendarização e os objectivos
propostos.
Os esquemas de monitorização tiveram por base não só os conhecimentos adquiridos
durante o projecto LIFE Priolo (2003-2008), tendo igualmente sido desenvolvidos novos
esquemas de monitorização no seguimento das conclusões resultantes da 1ª reunião da
Comissão Consultiva do projecto (Fevereiro de 2009), que tiveram como intuito responder a
vários aspectos que não estavam contemplados pelo sistema de monitorização antigo.

3. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ACÇÃO E 1.3
3.1 DENOMINAÇÃO DA ACÇÃO E1.3
A acção em que este relatório se insere é a acção E1 “Monitorização das acções de
controlo de exóticas e recuperação de habitat”, ponto 3 “Monitorização das acções de
controlo de exóticas no habitat de conservação prioritária de Florestas Laurissilvas
macaronésicas”. (Acção E1 do projecto LIFE+ Laurissilva Sustentável cuja concretização é
da responsabilidade da SPEA).
3.2 DESCRIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SUA NECESSIDADE
A remoção de exóticas na floresta laurissilva é uma intervenção complexa, com elevado grau
de dificuldade levando a que seja necessário uma monitorização constante da evolução da
floresta antes e após as intervenções de forma a prever a sua evolução futura e se
necessário modificar as técnicas utilizadas. Esta monitorização é tão mais importante dado
existir uma forte dependência entre as várias acções previstas no projecto. As alterações no
habitat pretendem-se em larga escala pelo que o seu impacto sobre o ecossistema também
será elevado. A monitorização contínua de todas as acções é fundamental para assegurar
que os objectivos são alcançados de acordo com a calendarização e os objectivos
propostos. Esta acção articula-se com as acções C2 e C4 e está associada directa ou
indirectamente às principais ameaças detectadas para o Priolo na área de intervenção do
Projecto LIFE+ Laurissilva Sustentável:
•

Invasão de plantas exóticas que causam a redução do habitat disponível para o
Priolo (Ameaça 1);

•

Ausência de alimento no fim do Inverno e início da Primavera (Ameaça 2);

•

Ausência de alimento no Verão (Ameaça 3);

•

Ausência de um plano da gestão da ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme
(Ameaça 5);

•

Desarticulação entre as medidas de protecção do Priolo e seu habitat e as restantes
políticas sectoriais com impacto na ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme
(Ameaça 6).

Esta monitorização é igualmente importante para perceber a evolução da floresta Laurissilva
não só na área de intervenção, a ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme, mas em todas as
ilhas açorianas dado existir uma lacuna de conhecimento ao nível da evolução a
médio/longo prazo deste tipo de habitats.
Os resultados da monitorização têm sido apresentados nas reuniões trimestrais da
Comissão Executiva, sendo igualmente apresentados e discutidos nas reuniões anuais da
Comissão Consultiva.

4. MONITORIZAÇÃO DA REMOÇÃO DE ESPÉCIES EXÓTICAS - PLOTS 2x2m
4.1 INTRODUÇÃO
A remoção de espécies exóticas da floresta Laurissilva, habitat que tem vindo a ser
intervencionado desde 2003 pelo projecto LIFE Priolo (2003-2008) e actualmente pelo
projecto LIFE Laurissilva, exige conhecimentos técnico-científicos relevantes, exigência
acrescida pela utilização de métodos de remoção química.
Com base nesta premissa e tendo como objectivo a caracterização florística e a
monitorização da floresta nativa após as acções de remoção de exóticas, de modo a
acompanhar a evolução do habitat face às acções de intervenção, foram marcadas no início
do LIFE Priolo, de forma aleatória, parcelas de monitorização de 2x2m em áreas sujeitas a
intervenção e em áreas que não foram intervencionadas.
Dado que as metodologias de remoção de exóticas são similares às utilizadas no anterior
projecto e devido a uma grande lacuna de conhecimento ao nível da evolução da floresta
Laurissilva a médio, longo prazo foi considerado pertinente manter as parcelas de
monitorização de 2x2m ainda activas, tanto mais que algumas destas estão situadas nas
novas áreas de intervenção, Pico Bartolomeu e Malhada.

4.2 METODOLOGIA
Tendo por objectivo a caracterização florística e a monitorização da mesma após as acções
de remoção de exóticas, de modo a acompanhar a evolução do habitat face às acções de intervenção, estão actualmente activas 78 parcelas de monitorização de 2x2 m. O estabelecimento no terreno destas parcelas foi feito de forma aleatória na área central da ZPE Pico da
Vara/Ribeira do Guilherme, principal mancha de floresta de Laurissilva existente na ilha de
São Miguel e que foi parcialmente alvo de recuperação pelo projecto LIFE Priolo (LIFE
NAT/P/000013), sendo que 15 delas foram instaladas nas áreas de floresta de Laurissilva do
Pico Bartolomeu e da Malhada, áreas que serão intervencionadas pelo projecto LIFE+ Laurissilva Sustentável.
A distribuição aleatória das parcelas de monitorização no terreno foi implementada com o
auxílio de um Sistema de Informação Geográfica. Assim sendo, foi criada uma rede de pontos aleatórios a partir de um buffer de 50 m em torno dos trilhos dentro da área de intervenção, de modo a minimizar as difíceis condições de acesso a estas áreas, aquando da instalação e monitorização das parcelas.
A monitorização da vegetação é realizada através de uma contagem anual realizada nos
meses de Agosto/Setembro, meses em que se verifica um maior desenvolvimento vegetal e
coincidente com as florações/frutificações de várias espécies, o que facilita a sua identificação.
Nas parcelas de monitorização são contados os de indivíduos para cada espécie vegetal
(nativas lenhosas, principais exóticas, fetos, herbáceas e briófitas). No caso das espécies
nativas lenhosas e das principais exóticas, as contagens são discriminadas obedecendo a
quatro classes de tamanho (Regeneration h<5 cm, Seedling 5 cm<h<150 cm, Sapling h>150
cm & DAP<5 cm, Tree h>150 cm & DAP>5 cm) e uma classe Resprouted para plantas que

rebrotaram após a intervenção. No caso dos fetos as contagens correspondem ao número
de frondes de cada espécie. No caso das espécies herbáceas, como algumas vezes é impossível determinar o número de indivíduos presentes, o seu número aproximado é estimado tendo por base a área da parcela ocupada por essas espécies.
De forma a retirar erros associados aos vários observadores que já realizaram estes levantamentos e às possíveis variações anuais, os dados são analisados com base no somatório de
todas as parcelas relativas a uma determinada classe, ou seja, áreas não intervencionadas
(0) e anos decorridos da intervenção (1,2,3,4).
Os resultados aqui apresentados apenas são referentes à monitorização levada a cabo em
2010 (ao contrário do que se passou com o Relatório de Monitorização de 2009) de forma
termos uma visão do momento actual em detrimento de uma análise de evolução. Assim das
78 parcelas monitorizadas, 23 encontram-se em áreas não intervencionadas, 14 em áreas
intervencionadas em 2006, 22 intervencionadas em 2007, 9 intervencionadas em 2008 e 10
intervencionadas em 2006 e re-intervencionadas em 2010.

4.3 RESULTADOS
A monitorização de 2010 decorreu entre Agosto e Outubro, tendo existido um ligeiro atraso
relativamente ao período esperado de conclusão dos trabalhos de campo devido à
imprevisibilidade das condições climatéricas.
Foram monitorizadas 78 parcelas, tendo-se encontrado duas que em 2009 tinham sido
dadas como desaparecidas, para este sucesso muito contribuiu a equipa de campo do
projecto que auxiliou na busca dos quadrados.
De modo a permitir uma melhor compreensão da caracterização florística antes da remoção
das exóticas e da evolução do habitat após a intervenção, a exposição dos resultados da
análise dos dados alusivos à monitorização das parcelas 2x2 m de 2010 é feita em quatro
partes separadas: plantas lenhosas nativas, principais espécies exóticas, fetos e plantas
herbáceas.
Os gráficos obtidos derivam da análise conjunta do número de indivíduos contabilizados em
todas as parcelas de monitorização no mesmo estado de intervenção, ou seja, todas as
parcelas não intervencionadas (n=23), todas as parcelas intervencionadas em 2006 (n=14),
todas as parcelas intervencionadas em 2007 (n=22), todas as parcelas em 2008 (n=9) e
todas as parcelas intervencionadas em 2006 e re-intervencionadas em 2010 (n=10).
Plantas lenhosas nativas
Ao analisar os gráficos de densidade das várias espécies nativas lenhosas (Figura 2)
verifica-se que a maioria destas espécies (Erica azorica, Ilex azorica, Juniperus brevifolia,
Laurus azorica e Viburnum trileasei) está presente em maiores densidades nas parcelas
intervencionadas, aumentando as densidade nas parcelas onde se promoveu a remoção de
exóticas por duas vezes (2006 e 2010). As excepções a este padrão foram o Viburnum

trileasei e o Juniperus brevifolia cujas maiores densidades foram obtidas nas parcelas
intervencionadas há 3 anos, estas densidades estão associadas principalmente a um
aumento das classes de menor tamanho (Regeneration e Seedling).
O Vaccinium cylindraceum apresenta um padrão distinto do obtido para a maioria das
espécies lenhosas nativas, verifica-se uma diminuição de efectivos após a intervenção,
especialmente na classe Seedling (5 cm<h<150 cm), existe um grande aumento da
densidade nas parcelas intervencionadas em 2008 anos, especialmente na classe
anteriormente referida, existindo um declínio nas intervencionadas à mais tempo com
maiores alterações novamente na classe Seedling e Sapling, relativamente ás parcelas que
foram re-intervencionadas apesar de existir um grande decréscimo de densidades foram
observados indivíduos para as três classes, embora tenha ocorrido uma diminuição da
classe Seedling quando comparado com as parcelas intervencionadas em 2006.
Relativamente à Frangula azorica e ao Prunus azorica, espécies endémicas açorianas,
optou-se por não se apresentar um tratamento estatístico dado que estas duas espécies
ocorrem no terreno em densidades bastante reduzidas (foram detectados 10 e 25 indivíduos
para cada uma das espécies respectivamente),
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arborea, Hedychium gardneranum, Pittosporum undulatum, a única excepção prende-se
com a Cryptomeria japonica que apresenta um grande aumento da classe Seedling para as
áreas intervencionadas à mais tempo(2006).

No caso da Clethra arborea, a exótica que apresentava maiores densidades antes da intervenção de controlo com uma densidade total de 7,6 plantas/m2, verifica-se uma redução significativa de indivíduos, embora nunca desaparecendo as classes de menor dimensão (Regeneration e Seedling), começando a aparecer os primeiros indivíduos Sapling nas parcelas
intervencionadas à mais tempo (0,05 plantas/m2) estas plantas são as mais preocupantes
pois com estas dimensões estas plantas começam a frutificar.
No caso do Hedychium gardneranum os dados mostram que a intervenção teve um grande
impacte na sua população, passando de uma densidade de 3,4 plantas/m2 nas áreas não intervencionadas, não sendo detectadas plantas nas parcelas intervencionadas em 2006 e
para as restantes parcelas apenas foram detectadas plantas das classes inferiores (Regeneration e Seedling) não sendo detectados indivíduos Sapling.
Para a Cryptomeria japonica e o Pittosporum undulatum as densidades registadas no terreno
foram muito reduzidas, daí que não exista um padrão evidente da sua remoção após a
intervenção. Verifica-se no entanto, um decréscimo da densidade das classes de maior
tamanho (Sapling e Tree) nas parcelas intervencionadas.

Figura 3 - Densidades (nº de plantas/m2) obtidas para as principais espécies exóticas, discriminadas por classes de monitorização (Regeneration, Seedling, Sapling, Tree e Resprouted) tendo em conta os anos decorridos após a remoção de exóticas.
Ter em atenção o facto do eixo vertical não obedecer sempre à mesma escala em todas os gráficos.

Como se pode verificar pelos gráficos das Figura 4 e Figura 5 existe uma alteração em termos da densidade de plantas e da composição da floresta nativa após as intervenções de
remoção de exóticas. Ao nível das plantas mais desenvolvidas (Sapling e Tree) existe uma
diminuição da densidade de plantas passando de 2,5 plantas/m2 nas áreas não intervencionadas, mas que apenas 35,1% são plantas nativas, passando nas áreas intervencionadas
para densidade que não vão para além dos 0,5 plantas/m2, sendo que nas áreas intervencionadas em 2006 e 2007 já se observam algumas Cletras Sapling. Para esta diminuição das
densidades ao nível das endémicas contribuem especialmente Erica azorica e o Vaccinium
cylindraceum que têm mostrado uma grande sensibilidade aquando das intervenções.
Ao nível das plantas mais novas (Regeneration e Seedling) verifica-se que nas áreas não
intervencionadas apresentam uma maior densidade de plantas 19,4 por m2 , apenas 48,2%
de plantas nativas, contudo, dependendo das áreas, existe uma rápida recuperação
especialmente das plantas nativas, sendo as parcelas intervencionadas em 2008 as que
apresentam uma maior densidade 18,6 plantas/m2 (80% nativas). Verifica-se todavia o
reaparecimento de plantas exóticas com especial destaque para a Clethra arborea e alguns
Hedychium gardneranum estas plantas aparentem ter a sua génese no banco de sementes.

Figura 4 - Densidades (nº de plantas/m2) obtidas para as principais espécies de lenhosas nativas e principais
exóticas , com mais de 1,5m de altura (Sapling e Tree) tendo em conta os anos decorridos após a remoção de
exóticas.

Figura 5 - Densidades (nº de plantas/m2) obtidas para as principais espécies de lenhosas nativas e principais
exóticas , com menos de 1,5m de altura (Regeneration e Seedling) tendo em conta os anos decorridos após a remoção de exóticas.

Fetos
Ao analisar o gráfico com as densidades obtidas nas parcelas 2x2 m para as espécies de
fetos detectadas (Figura 6), verifica-se a densidade geral de fetos é superior nas parcelas
que foram intervencionadas há mais tempo, á excepção das áreas intervencionadas em
2007, é igualmente interessante verificar que os trabalhos executados em 2010 não
afectaram as populações de fetos sendo estas áreas re-intervencionadas aquelas que
apresentam as maiores densidades. As espécies nativas que apresentam um maior
desenvolvimento nas parcelas onde ocorreu a remoção de espécies exóticas são Blechnum
spicant, Dryopteris azorica, Athyrium filixfemina, Osmunda regalis e Hymenophyllum
tunbrigense.
Verifica-se contudo um ligeiro aumento nas áreas intervencionadas de fetos exóticos
especialmente Pteridium aquilinum, relativamente ao feto-arbóreo Dicksonia antarctica foram
apenas detectados alguns indivíduos nas áreas não intervencionadas. Importa relembrar
que estes valores são relativos ao número de frondes e não indivíduos, sendo o seu número
variável de acordo com as espécies, assim espécies como Pteridium apenas apresentam
uma fronde por indivíduo enquanto em outras espécies como Dickonia apresentam 10 ou
mais frondes.

Figura 6 - Densidades (nº de frondes/m2) obtidas para as espécies de fetos tendo em conta os anos decorridos
após a remoção de exóticas.

Plantas herbáceas
Ao analisar o gráfico com as densidades obtidas nas parcelas 2x2 m para as espécies
herbáceas detectadas (Figura 7), verificamos que as parcelas em que ocorreram trabalhos
em 2010 e 2008 apresentam uma maior densidade de plantas comparativamente com as
áreas não intervencionadas. Contudo as parcelas intervencionadas em 2006 e 2007
apresentam os valores de densidades mais baixos, isto deve-se principalmente a duas
espécies Calluna vulgaris e Festuca jubata, parte deste maior valor de densidades desta
duas espécies nas parcelas não intervencionadas pode ser explicado pelo facto de estas
existirem em densidades elevadas na zona do Pico Bartolomeu, onde estão instaladas 7 das
parcelas de controlo e onde não ocorreu remoção de exóticas.
As espécies nativas que melhor se desenvolvem são a Lysimachia azorica, a Luzula azorica,
a Carex vulcani e a Hedera azorica embora o crescimento das suas populações não seja
feito de uma forma homogénea, sendo as maiores densidades observadas nas parcelas
intervencionadas em 2008 e nas parcelas re-intervencionadas em 2010.
A Leycesteria formosa, espécie exótica invasora que tem alastrado por vários habitats da
ilha, apresenta um aumento significativo do seu efectivo nas áreas que foram
intervencionadas há mais tempo, apresentando densidade na ordem das 1,29 plantas/m2 e
nas áreas que foram re-intervencionadas em 2010 este valor sobe para as 1,9 plantas/m2.
Verifica-se igualmente um aumento nas áreas intervencionadas de Scrophularia auriculata e
de Rubus sp..

Figura 7- Densidades (nº de plantas/m2) obtidas para as espécies de herbáceas tendo em conta os anos decorridos após a remoção de exóticas.

5. MONITORIZAÇÃO DA REMOÇÃO DE ESPÉCIES EXÓTICAS - PLOTS 10x10m
5.1 INTRODUÇÃO
A localização das novas áreas de intervenção do projecto LIFE Laurissilva Sustentável
contemplam áreas de floresta de média e alta altitude localizadas nas vertentes SO e NE da
Serra da Tronqueira, com composições florísticas e crescimentos distintos, o que leva à
necessidade do alargamento da monitorização da vegetação a estas áreas. Tanto mais que
estaremos a lidar não só com as principais invasoras que se encontram nas áreas a cotas
mais elevadas, principalmente Clethra arborea e Hedychium gardenarum, mas também com
outras espécies invasoras, com principal destaque para Pittosporum undulatum e Acacia
melanoxylon.
Assim o novo sistema de monitorização tem de contemplar não apenas a caracterização
florística e a monitorização da floresta nativa após as acções de remoção de exóticas, mas
igualmente monitorizar o sucesso das acções de remoção de exóticas e a evolução coberto
arbóreo. Deve também gerar dados que possam ser directamente comparáveis com aqueles
obtidos pelas parcelas 2x2m actualmente instaladas na área central da ZPE Pico da
Vara/Ribeira do Guilherme.
Esta nova metodologia foi desenvolvida durante a 1ª reunião da Comissão Consultiva do
projecto LIFE+ Laurissilva Sustentável, que teve lugar em Fevereiro de 2009, contudo,
devido à alteração das novas áreas de intervenção a instalação das novas parcelas de
monitorização apenas teve lugar no final de 2009 início de 2010, levando a que a recolha de
dados apenas seja possível a partir da época de monitorização de 2010.

5.2 METODOLOGIA
Os novos quadrados de monitorização têm como objectivo a recolha de dados mais
abrangentes sobre a floresta de Laurissilva e os reais impactes que as intervenções de
remoção de exóticas têm na mesma. Assim, nas novas parcelas 10x10m vão ser aplicadas
três metodologias.
Nas quatro extremidades das parcelas são colocados 4 quadrados de monitorização 2x2 m
cujo objectivo é a caracterização florística e a monitorização da mesma após as acções de
remoção de exóticas, de modo a acompanhar a evolução do habitat face às acções de
intervenção. Nestes quadrados vai se manter a metodologia que já se utiliza na
monitorização das parcelas 2x2m implantadas durante o projecto LIFE Priolo de forma a que
os dados recolhidos possam ser directamente comparáveis. Nestas parcelas de
monitorização é contado o número de indivíduos presente para cada espécie vegetal
(nativas lenhosas, principais exóticas, fetos, herbáceas e briófitas) encontrada. No caso das
espécies nativas lenhosas e das principais exóticas, as contagens são discriminadas
obedecendo a quatro classes de tamanho (Regeneration h<5 cm, Seedling 5 cm<h<150 cm,
Sapling h>150 cm & DAP<5 cm, Tree h>150 cm & DAP>5 cm) e uma classe Resprouted
para plantas que rebrotaram aos a intervenção. No caso dos fetos as contagens
correspondem ao número de frondes de cada espécie. No caso das espécies herbáceas,

como algumas vezes é impossível determinar o número de indivíduos presentes o seu
número aproximado é estimado tendo por base a área da parcela ocupada por essas
espécies.
Em toda a parcela 10x10 m, com o propósito de avaliar a eficácia da remoção das espécies
exóticas e os efeitos desta remoção nas espécies nativas lenhosas, serão feitas contagens
de espécies nativas lenhosas de tamanho superiores (Sapling h>150 cm & DAP<5 cm e
Tree h>150 cm & DAP>5 cm) enquanto que para as principais espécies exóticas são tidas
em conta quatro classes de tamanho definidas ( Seedling 5 cm<h<150 cm, Sapling h>150
cm & DAP<5 cm, Tree h>150 cm & DAP>5 cm e Resprouted – plantas que rebrotaram após
a intervenção).
Com o intuito de conhecer o coberto arbóreo, e monitorizar a sua evolução após a remoção
das exóticas, é realizado uma monitorização anual de todas as árvores (Tree h>150 cm &
DAP>5 cm) existentes no interior das parcelas 10x10m. Para cada uma das árvores para
além da identificação da espécie e sua localização no interior do quadrado serão realizadas
contagens para os seguintes parâmetros dendométricos;

•

Diâmetro à altura do peito (DAP) – diâmetro da árvore ao nível de 1,30m de altura.
Medição efectuada com fita de diâmetros ou fita métrica, em todas as árvores com
Dap ≥ 5cm na parcela de amostragem. Unidade de amostragem cm;

•

Área de projecção da copa (APC) – área de projecção horizontal da copa calculada
através do seu diâmetro médio, obtido pela medição de quatro raios da copa (Rc)
segundo as direcções Norte, Sul, Este, Oeste, a partir do centro do tronco. Medição
efectuada com fita métrica. Unidade de amostragem m2;

•

Altura total (Ht) – altura do solo ao topo da árvore. Unidade de amostragem m;

•

Altura da base da copa (Hbc) – altura do solo ao nível inferior da copa, isto é, ao
primeiro ramo vivo mais próximo do solo que não esteja isolado da restante copa.
Unidade de amostragem m;

•

Hc – altura da copa – Altura do topo da árvore à base da copa. Unidade de
amostragem m;
• Idade das arvores – contar anéis de crescimento nas árvores a cortar ou em arvores
que já estejam derrubadas.
Para as árvores que não se encontram no interior das parcelas 10x10m mas cujas copas se
encontram no seu interior, identifica-se a espécie do indivíduo e mede-se apenas a APC que
se encontra no seu interior. No caso das árvores que se encontram no interior das parcelas
10x10m mas cuja APC ultrapassa o limite da parcela assinalar nas observações as medidas
fora destes limites.
Estão instaladas 8 parcelas de monitorização 10x10m, cobrindo as áreas de intervenção do
projecto LIFE + Laurissilva Sustentável (ver Figura 8). Estas parcelas, à semelhança do que
já era feito nas parcelas 2x2 m, serão alvo de monitorizações anuais a decorrer entre Agosto
e Setembro.

Figura 8 – localização da parcelas de amostragem 10x10m e 2x2m

5.3 RESULTADOS
A monitorização de 2010 decorreu entre Agosto e Outubro, tendo existido um ligeiro
relativamente ao período esperado de conclusão dos trabalhos de campo devido à
imprevisibilidade das condições climatéricas.
Parcelas 2x2m
Foram monitorizadas 32 parcelas, divididas por três localizações distintas, Piquinho da
Serreta/Labaçal (n=16), Mata dos Bispos (n=12) e Malhada (n=4). Estas áreas apresentam
características muito distintas quer em termos de altitude, relevo e exposição solar, pois
enquanto as primeiras duas estão situadas a média altitude (400 a 600m) na vertente S/SE
da Serra da Tronqueira a Malhada é uma área muito exposta a 800m de altitude na vertente
N/NE da Serra da Tronqueira. Estes factores vão ter uma influência no tipo de vegetação
que vamos encontram no local.
De modo a permitir uma melhor compreensão da caracterização florística antes da remoção
das exóticas e da evolução do habitat após a intervenção, a exposição dos resultados da
análise dos dados alusivos à monitorização das parcelas 2x2 m de 2010 é feita em quatro
partes separadas: plantas lenhosas nativas, principais espécies exóticas, fetos e plantas
herbáceas.
Os gráficos obtidos derivam da análise conjunta do número de indivíduos contabilizados em
todas as parcelas de monitorização no mesmo estado de intervenção, ou seja, todas as
parcelas não intervencionadas (n=24) e as parcelas intervencionadas durante o ano de 2010
à data desta monitorização (n=8) todas estas situadas na área do Piquinho da
Serreta/Labaçal.

Plantas lenhosas nativas
Ao analisar os dados da monitorização um dos aspectos que se destaca é a diferença em
termos da composição florística das novas áreas de intervenção do Piquinho da
Serreta/Labaçal e Mata dos Bispos relativamente à área central da Serra da Tronqueira onde
estão instaladas as parcelas de monitorização do LIFE Priolo e a nova parcela da Malhada.
Nestas área viradas a S/SE e localizadas a média altitude foram identificadas menos
espécies endémicas nomeadamente Erica azorica, Laurus azorica, Viburnum trileasei,
Myrsine retusa, Vaccinium cylindraceum e um indivíduo de Picconia azorica. Relativamente
aos indivíduos de Ilex azorica, Juniperus brevifolia apresentados nesta análise foram na sua
totalidade identificados nas parcelas da Malhada.
Em termos de densidade, as espécies nativas mais representativas nestas áreas são a
Myrsine retusa (0,78 plantas/m2), o Laurus azorica (0,77 plantas/m2) e a Erica azorica (0,18
plantas/m2). Todas as espécies apresentam uma diminuição dos seus efectivos nas áreas
intervencionadas, com excepção da Myrsine retusa, embora estes dados estejam de acordo
com o que se tem observado no terreno na restante área já intervencionada é importante ter
presente que as parcelas intervencionadas em 2010 são muito próximas, são apenas 8
parcelas e foram monitorizadas logo após a intervenção de erradicação de exóticas, pelo
que, os resultados aqui apresentados não podem ser generalizados para toda a área (Figura
9) .
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Figura 9 Principais
- Densidadesespécies
(nº de plantas/m
) obtidas para as principais espécies nativas lenhosas, discriminadas por classes de
exóticas
monitorização (Regeneration, Seedling, Sapling, Tree e Resprouted) para as áreas não intervencionadas e intervencionadas
em 2010. Ter em atenção o eixo vertical não obedecer sempre à mesma escala em todos os gráficos.

Ao nível das plantas exóticas também é visível uma diferenciação entre as espécies de exóticas que se encontram na área de alta altitude da Malhada e as áreas de média altitude da
vertente sul da Serra da Tronqueira. Assim enquanto que na Malhada apenas foram identificados Hedychium gardneranum e Clethra arborea, já nas áreas da Mata dos Bispos e Piquinho da Serreta foram identificados para além destas espécies, Cryptomeria japonica, Hydrangea macrophylla e Pittosporum undulatum. Em termos de densidades as espécies mais
preocupantes são o Hedychium gardneranum (10,69 plantas/m2), a Clethra arbórea (2,44
plantas/m2) e Pittosporum undulatum (0,14 plantas/m2), as restantes espécies exóticas apresentam densidades inferires a 0,05 plantas/m2 (Figura 10).
Como se pode visualizar pelos gráficos das Figuras 11 e 12 as plantas exóticas são
dominantes nestas áreas para todas as classes de tamanho verificando-se inclusive uma
maior predominância nas classes de menor dimensão (Regeration e Seedling) indiciando
que as plantas nativas ainda existentes já não apresentam uma grande capacidade para a
produção de sementes.
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Figura 10 - Densidades (nº de plantas/m ) obtidas para as principais espécies exóticas, discriminadas por classes de
monitorização (Regeneration, Seedling, Sapling, Tree e Resprouted) para as áreas não intervencionadas e
intervencionadas em 2010. Ter em atenção o eixo vertical não obedecer sempre à mesma escala em todos os gráficos.

Figura 11 - Densidades (nº de plantas/m2) obtidas para as principais espécies de lenhosas nativas e principais exóticas, com
mais de 1,5m de altura (Sapling e Tree) nas áreas não intervencionadas e nas áreas intervencionadas em 2010.

Figura 12 - Densidades (nº de plantas/m2) obtidas para as principais espécies de lenhosas nativas e principais exóticas ,
comFetos
menos de 1,5m de altura (Regeneration e Seedling) nas áreas não intervencionadas e nas áreas intervencionadas em
2010.

Ao analisar o gráfico com as densidades obtidas nas parcelas 2x2 m para as espécies de
fetos detectadas nas novas áreas de intervenção (Figura 13) são visíveis duas grandes
diferenças relativamente às áreas da zona central da Serra da Tronqueira, uma demor
diversidade de espécies e uma muito menor densidade de fetos.

Ao nível dos fetos aí encontrados os mais comuns são o Blechnum spicant (0,91 frondes/m2)
e a Culcita macrocarpa (0,44 frondes/m2) ao nível das espécies nativas e o Pteridium
aquilinum (0,69 frondes/m2) ao nível da espécies exóticas invasoras. Nas áreas
intervencionadas em 2010 é observada uma clara diminuição das densidades de fetos
sendo os menos atingidos a Culcita macrocarpa, o Dryopteris aazorica e o Pteridium
aquilinum. Importa relembrar que estes valores são relativos ao número de frondes e não
indivíduos, sendo o seu número variável de acordo com as espécies, assim espécies como
Pteridium apenas apresentam uma fronde por indivíduo enquanto que em outras espécies
como Culcita apresentam 5 ou mais frondes.

Figura 13 - Densidades (nº de frondes/m2) obtidas para as espécies de fetos tendo em conta as áreas não
intervencionadas e as áreas intervencionadas em 2010.
.

Plantas herbáceas
Ao nível das plantas herbáceas as diferenças entre as áreas centrais da Serra da Tronqueira
e novas áreas de intervenção são ainda maiores, tendo sido identificadas apenas cinco espécies duas delas exóticas invasoras, a Leycesteria formosa Rubus sp. ao nível das endémicas a mais comum é a Lysimachia azorica (0,83 plantas/m2) seguida pela Hedera azorica
(0,56 plantas/m2) e Luzula azorica(0,10 plantas/m2) (Figura 14).
Comparativamente com as áreas monitorizadas pelo LIFE Priolo as densidades de herbáceas nas novas áreas de intervenção são de apenas 6% para os locais onde não foi efectuada
a remoção de exóticas. Ao nível das áreas intervencionadas em 2010 as densidades são
ainda menores tendo-se apenas identificado alguns exemplares de Lysimachia azorica.

Figura 14- Densidades (nº de plantas/m2) obtidas para as espécies de herbáceas t tendo em conta as áreas não
intervencionadas e as áreas intervencionadas em 2010.

Parcelas 10x10m
Com o propósito de avaliar a eficácia da remoção das espécies exóticas e os efeitos desta
remoção nas espécies nativas lenhosas foram monitorizadas 8 parcelas de 10x10m,
divididas por três localizações distintas, Piquinho da Serreta/Labaçal (n=4), Mata dos Bispos
(n=3) e Malhada (n=1). Estas áreas apresentam características muito distintas quer em
termos de altitude, relevo e exposição solar, pois enquanto as primeiras duas estão situadas
a média altitude (400 a 600m) na vertente S/SE da Serra da Tronqueira a Malhada é uma
área muito exposta a 800m de altitude na vertente N/NE da Serra da Tronqueira. Estes
factores vão ter uma influência no tipo de vegetação que vamos encontram no local.
Os trabalhos de remoção de exóticas em 2010 concentraram-se especialmente na área do
Piquinho da Serreta/LabaçaL pelo que, as duas parcelas intervencionadas que são aqui
apresentadas localizam-se neste local.
Em todas as parcelas 10x10 m, com o propósito de avaliar a eficácia da remoção das
espécies exóticas e os efeitos desta remoção nas espécies nativas lenhosas, foram feitas

contagens de espécies nativas de tamanho superiores (Sapling h>150 cm & DAP<5 cm e
Tree h>150 cm & DAP>5 cm) enquanto que para as principais espécies exóticas são tidas
em conta quatro classes de tamanho definidas ( Seedling 5 cm<h<150 cm, Sapling h>150
cm & DAP<5 cm, Tree h>150 cm & DAP>5 cm e Resprouted – plantas que rebrotaram após
a intervenção). Relativamente à classe Resprouted dado o curto período entre a intervenção
e a monitorização não foi contabilizada nenhuma planta.
Á semelhança do que se verificou nas parcelas 2X2m a distribuição das espécies nativas
não é homogénea, assim apenas foram detectados indivíduos de Juniperus brevifolia, Ilex
azorica e Morella faya na parcela da Malhada, enquanto que o único exemplar de Picconia
azorica encontra-se na área da Mata dos Bispos. Ao nível das exóticas algumas das
espécies encontram-se apenas nas áreas a cotas mais baixas como é o caso do
Pittosporum undulatum, Hydrangea macrophylla e Sphaeropteris cooperi.
Ao nível das plantas de maiores dimensões (Sapling e Tree), Figura 15 as áreas não
intervencionadas são dominadas por Hedychium gardneranum (2,99 plantas/m2), Clethra
arborea (0,55 plantas/m2) e Pittosporum undulatum (0,05 plantas/m2). Ao nível das nativas as
espécies mais representadas são o Laurus azorica (0,31 plantas/m2), a Myrsine retusa (0,21
plantas/m2) e a Erica azorica (0,07 plantas/m2). Embora as áreas intervencionadas
apresentem uma menor densidade de plantas endémicas no terreno não se observou
vestígios de plantas nativas destruídas.
Ao nível das plantas exóticas de menores dimensões (Seedling) as que apresentam maiores
densidades são o Hedychium gardneranum (4,40 plantas/m2), Clethra arborea (0,81
plantas/m2) as restantes espécies apresentadas na Figura 16 apresentam apenas alguns
indivíduos isolados.

Figura 15 - Densidades (nº de plantas/m2) obtidas para as principais espécies de lenhosas nativas e principais exóticas, com
mais de 1,5m de altura (Sapling e Tree) para as parcelas 10x10m nas áreas não intervencionadas e nas áreas
intervencionadas em 2010.

Coberto arbóreo
Figura 16 - Densidades (nº de plantas/m2) obtidas para as principais espécie exóticas, com mais de 5 cm e menos de 1,5m de
altura (Seedling) para as parcelas 10x10m nas áreas não intervencionadas e nas áreas intervencionadas em 2010.

Ao nível do coberto arbóreo, classe Tree ( h>150 cm & DAP>5 cm), foram analisados os seguintes parâmetros, Diâmetro à altura do peito (DAP), altura total da árvore (Ht), altura da
copa da arvore (Hc) e área ocupada pela copa.
Já como foi referido anteriormente os exemplares de Juniperus brevifolia e Ilex azorica estão
todos localizados na parcela 5 (Malhada) enquanto que os Pittosporum undulatum e os
Sphaeropteris cooperi estão localizados nas áreas localizadas na vertente S/SW da Serra da
Tronqueira.
Ao nível do DAP (Figura 17) as espécies que apresentam um maior diâmetro médio do tronco são o Sphaeropteris cooperi (17,8 cm), Juniperus brevifolia (15,5 cm) Pittosporum undulatum (13,8 cm), as restantes espécies apresentam diâmetros médios inferiores a 10 cm. As
três espécies referidas são igualmente as que apresentam um maior intervalo de variância
sendo existindo 1 Pittosporum com 28 cm de DAP. Este maior intervalo de variância aponta
para que estas espécies representem populações mais antigas e que estejam a progredir
nas suas áreas. No caso do feto-arbóreo Sphaeropteris cooperi estes dados não podem ser
directamente comparados com as restantes espécies lenhosas dado apresentar crescimentos muito mais rápidos, sendo esta uma população que está a alastrar muito rapidamente
tendo-se observado no local que estes indivíduos de maiores dimensões estavam a produzir
esporos.
Ao nível da altura total das arvores (Ht) as espécies que apresentam uma altura média superior são o Pittosporum undulatum (8,3 m), a Clethra arborea (6,3 m) e o Laurus azorica (5,3
m), tendo sido monitorizado um incenso com 12 m. Um dado interessante foi o facto dos indivíduos de Juniperus brevifolia e Ilex azorica monitorizados na Malhada apresentarem todos
alturas a rondar os 3m indiciando que esta deverá ser a altura do coberto arbóreo da floresta
nativa a estas altitudes (Figura 18).
Ao nível da altura da copa (Hc) verifica-se igualmente que o Pittosporum undulatum (8,3
m), a Clethra arborea (6,3 m) e o Laurus azorica (5,3 m) são as espécies com maior altura
de copa Figura 19).Importa referir que todas as espécies referenciadas são perenes o que
associado a copas muito densas leva a que a luz solar que atinge o sub-coberto seja muito
pouca limitando do desenvolvimento de qualquer tipo de vegetação como herbáceas, fetos e
briófitos que podem ser encontrados na floresta nativa macaronésica.

Figura 17 - DAP obtidos para as principais espécies nativas e principais espécies exóticas para as parcelas
10x10m nas áreas não intervencionadas e nas áreas intervencionadas em 2010.

Figura 18 – Alturas totais (Ht) obtidas para as principais espécies nativas e principais espécies exóticas para as
parcelas 10x10m nas áreas não intervencionadas e nas áreas intervencionadas em 2010.

Figura 19 – Alturas da copa (Ht) obtidas para as principais espécies nativas e principais espécies exóticas para as
parcelas 10x10m nas áreas não intervencionadas e nas áreas intervencionadas em 2010.

Ao nível do cálculo da área do coberto arbóreo no interior das parcelas 10x10m foi
desenvolvido um modelo em Sistema de Informação Geográfica o que nos permite um
cálculo mais próximo da realidade e permite-nos igualmente um acompanhamento da
evolução nos próximos anos. Ao nível da área ocupada pela copa das arvores foram
realizadas duas análises, uma relativa às copas totais em cada parcela e outra para as
copas dominantes, as copas dominantes foram determinadas com base na altura total de
cada árvore e no reconhecimento feito no terreno.
Ao nível das parcelas 1 e 2 intervencionadas em 2010 encontram-se apenas indivíduos de
Laurus azorica e de Erica azorica, sendo que a área efectivamente coberta pelas copas de
14 m2 e 14,7 m2 respectivamente, de assinalar que em ambas as parcelas foram cortados
várias arvores de Pittosporum undulatum e de Clethra arborea.
Ao nível das parcelas 3 e 4 que se localizam igualmente na área do Piquinho da
Serreta/Labaçal para além das 4 espécies acima referidas foi igualmente monitorizado uma
Criptomeria japonica que embora se encontre no exterior da parcela a sua copa se encontra
parcialmente no seu interior. Para a parcela 3 as espécies dominantes são o Laurus azorica
com 44,5 m2 de copa mas que apenas 29,4 m2 são copas dominantes, a Clethra arborea
(copa total 27,9 m2, copa dominante 24,9 m2). Na parcela 4 a espécie dominante é o
Pittosporum undulatum com 78,6 m2 de copa dos quais 63,7 m2 são copas dominantes
Relativamente à parcela 5 instalada na Malhada, esta apresenta um coberto arbóreo
constituído apenas por plantas nativas Juniperus brevifolia (copa total 32,2 m2) Ilex azorica
(copa total 6,1 m2) e Laurus azorica (copa total 3,2 m2) cobrindo as suas copas 38,4% da
parcela.
Ao nível das parcelas 6, 7 e 8 apesar de estarem todas localizadas na área de intervenção
da Mata dos Bispos cobrindo um extensão de 23 hectares apresentam grandes diferenças
entre si. A parcela 6 localizada à cota mais baixa encontra-se dominada por uma Acacia
melanoxylon que embora que encontre no exterior cobre 38,5% da parcela, seguida pelo
Pittosporum undulatum (copa total 28,3 m2, copa dominante 15,3 m2) e Laurus azorica (copa
total 38 m2, copa dominante 25,6 m2), sendo que 83,6% da parcela está coberta pelas copas
das árvore. A parcela 7 apenas tem arvores de Pittosporum undulatum cobrindo 55,1% da
parcela. A parcela 8 é dominada por Sphaeropteris cooperi que cobrem 58,5% da parcela e
por uma Clethra arborea com uma copa de 5,4 m2.

Figura 20 – Copa total e copa dominante da Parcela 1 localizada no Piquinho da Serreta/Labaçal, intervencionada
em 2010.

Figura 21 – Copa total da Parcela 2 localizada no Piquinho da Serreta/Labaçal, intervencionada em 2010.

Figura 23 – Copa total e copa dominante da Parcela 4 localizada no Piquinho da Serreta/Labaçal, não
intervencionada.

Figura 24 – Copa total e copa dominante da Parcela 5 localizada na Malhada, não intervencionada

Figura 25 – Copa total e copa dominante da Parcela 6 localizada na Mata dos Bispos, não intervencionada.

Figura 26 – Copa total e copa dominante da Parcela 7 localizada na Mata dos Bispos, não intervencionada.

Figura 27 – Copa total e copa dominante da Parcela 8 localizada na Mata dos Bispos, não intervencionada.

6. DISCUSSÃO

A floresta de Laurissilva da Serra da Tronqueira apesar de estar circunscrita a uma área não
superior a 5 Km2 apresenta, fruto do relevo, altitude e exposição solar, uma grande variação
em termos do desenvolvimento da sua floresta Laurissilva e da distribuição das plantas
nativas.
Ao nível dos resultados da monitorização de 2010 nas áreas intervencionadas durante o
LIFE Priolo, o primeiro aspecto a assinalar prende-se com o sucesso das intervenções dado
existir uma clara redução das densidades de Clethra arborea e Hedychium gardneranum,
contudo como já era esperado estas espécies não foram eliminadas destas áreas fruto
especialmente do banco do seu banco de sementes existente no solo. Assim nas áreas
intervencionadas à mais tempo (2006) começam novamente a ser detectados alguns
indivíduos Sapling de Clethra arborea, estas são as plantas que devem merecer maior
preocupação dado que a partir destas dimensões elas começam a frutificar, tendo-se
inclusivé detectados algumas plantar em floração durante os trabalhos de monitorização
durante este verão.
No que se refere à componente vegetal nativa, esta recuperou favoravelmente após a
remoção das espécies exóticas, sendo de notar que o controlo químico é efectuado nas
exóticas planta a planta de forma a minimizar os efeitos nas plantas nativas. Espécies
nativas lenhosas, fetos e herbáceas ocorrem em maiores densidades após as acções de
intervenção neste habitat em especial nas áreas re-intervencionadas em 2010. Á luz do
conhecimento que temos adquirido seria espectável que estas áreas tivessem algum
decréscimo devido à intervenção recente, isto não foi visível devido por um lado a ter sido
uma intervenção menos pesada, mais rápida e selectiva, e por outro estas áreas, localizadas
na zona do Miradouro da Tronqueira têm sido apontadas como uma das melhores manchas
de floresta Laurissilva existentes na zona central da Serra da Tronqueira. Com efeito os
resultados mais fracos em termos do crescimento da floresta nativa para as parcelas
intervencionadas em 2006 e 2007 não deverão ter tanto a ver com o tipo de intervenção
realizada, mas sim com as características destes locais e vegetação aí existente.
O novo sistema de monitorização utilizado nas parcelas 10x10m veio dar uma visão mais
ampla da floresta Laurissilva, quer ao nível da sua evolução e distribuição quer ao nível das
suas ameaças. Assim comparativamente com as principais exóticas identificadas Clethra
arborea e Hedychium gardneranum apresentam características distintas em termos de
distribuição, enquanto que a Clethra arborea apresenta densidades totais superiores nas
zonas de maior altitude (7,6 plantas/m2 contra 2,44 plantas/m2) o Hedychium gardneranum
apresenta pelo contrario as suas maiores densidades em áreas mais baixas (10,7 plantas/m 2
contra 3,4 plantas/m2). Esta diminuição da Clethra arborea como podemos ver na análise do
coberto arbóreo está em muito associada à competição nas zonas mais baixas com as
novas invasoras, especialmente o Pittosporum undulatum, mas igualmente o Sphaeropteris
cooperi e a Acacia melanoxylon. È igualmente interessante verificar que pela necessidade
de competir pela luz solar com estas espécies invasoras as plantas nativas desenvolvem
copas mais finas mas com indivíduos com mais altura.
Estas copas densas, associadas à grande densidade de Hedychium gardneranum levam a
que nas áreas do Piquinho da Serreta/Labaçal e Mata dos Bispos as herbáceas e fetos que
se encontram no subcoberto apresentam pouca densidade e diversidade.

que promove uma grande diversidade do subcoberto ao nível de herbáceas, fetos e briófitos,
mas que constitui uma fragilidade ao nível da invasão destas áreas pois as espécies
exóticas aí detectadas especialmente a Clethra arborea mas também já alguns Pittosporum
undulatum crescem rapidamente pois têm acesso directo à luz e rapidamente ultrapassam
em altura as plantas nativas.
As novas áreas intervencionadas estão a abrir grandes clareiras sem vegetação e a
monitorização do próximo ano será muito importante para ver a recuperação destas áreas no
imediato, contudo é expectável com base no que se observou nas outras áreas
intervencionadas no passado que estas áreas sejam invadidas por exóticas principalmente
Leycesteria formosa, Pteridium aquilinum, Pittosporum undulatum e Clethra arborea. A
recuperação das plantas nativas nestas áreas que já apresentavam um elevado grau de
invasão será sempre mais difícil devido que não existirá no solo um grande banco de
sementes destas espécies, contudo a intervenção possibilitou a protecção de alguns
indivíduos adultos alguns já apresentaram floração e espera-se que estes funcionem como
plantas-mãe.
Estes resultados demonstram que a remoção completa destas espécies invasoras não é
possível apenas com uma intervenção, uma vez que permanecem (ou germinam) com
alguma frequência indivíduos das classes de menor tamanho. É por isso necessário
continuar os trabalhos desenvolvidos até agora, porque ao abrir espaço para permitir o
desenvolvimento das espécies nativas podemos estamos a criar também algumas condições
de re-invasão das espécies exóticas. Contudo e como não é possível estar continuamente a
intervir nestas áreas, esta deve ser coordenada com o aparecimento de plantas exóticas na
classe Sapling dado que a maioria das espécies exóticas identificadas iniciam a produzir
semente quando atingem estas dimensões.
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