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2. Resumo 

A espécie Leiostyla lamellosa (Lowe, 1852) é endémica do arquipélago da Madeira, 

ocorrendo originalmente na ilha da Madeira, sendo os últimos registos da espécie efetuados 

na Ribeira de Santa Luzia e do Vasco Gil, ambos no Funchal, por Wollaston (1878). Existe um 

registo para o ilhéu do Farol (Ponta de São Lourenço) por Teixeira (2001), o qual não foi 

confirmado durante as ações de inventariação (2013-2017) realizadas na zona da Ponta de São 

Lourenço, durante o projeto LIFE Recover Natura. 

De acordo com acima exposto, o táxon L. lamellosa encontra-se atualmente avaliado como 

extinto pela UICN (Seddon, 2013). Por esta razão, não foi designada qualquer área de 

conservação para L. lamellosa devido à dificuldade de saber se ainda vive e onde vive.  

Entre as principais ameaças à espécie está a alteração/destruição dos habitats históricos e 

potenciais em consequência da ação antrópica e das alterações climáticas. O aumento dos 

períodos de seca são igualmente uma das ameaças mais prementes, bem como o isolamento 

geográfico e genético das potenciais populações existentes.  

Esta espécie está protegida por legislação europeia, constando dos anexos II e IV da 

Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE do Conselho da Europa, Decreto-Lei nº140/99). A área de 

distribuição potencial encontra-se igualmente protegida, nomeadamente a zona especial de 

conservação Floresta Laurissilva (PTMAD0001), por legislação europeia através da rede Natura 

2000 (Diretiva 92/43/CEE do Conselho da Europa, Resolução n.º 874/2009), e por legislação 

regional, através do decreto que cria o Parque Natural da Madeira (Decreto Legislativo 

Regional nº14/82/M). 

3. Historial do documento 

Sem informação a reportar. 

4. Nota Introdutória  

O presente plano de ação descreve o estado da arte do táxon L. lamellosa (taxonomia, 

biologia, parâmetros populacionais e distribuição) e avalia o seu estado de conservação. Este 

elenca ainda as ações preconizadas com vista a garantir a perenidade da espécie L. lamellosa e 

os seus habitats.  

Importa referir que não existem registos deste táxon nos últimos 130 anos, pelo que o 

presente exercício tem por base os dados de distribuição histórica e potencial da espécie e dos 

seus habitats. O táxon L. lamellosa encontra-se atualmente avaliado como extinto pela UICN 

(Seddon, 2013). 

O presente plano deverá ser revisto no período de cinco anos após a sua aprovação. 



4 

 

5. Espécie alvo  

5.1  Taxonomia 

Reino: Animalia  

Filo: Mollusca  

Classe: Gastropoda  

Ordem: Stylommatophora  

Familia: Lauriidae 

 Género: Leiostyla Lowe, 1852 

  Espécie: Leiostyla lamellosa (Lowe, 1852) 

 

O táxon Leiostyla lamellosa (Lowe, 1852) pertence à família Lauridae, onde os elementos 

do género Leiostyla encontram-se distribuídos pela região paleártica oeste, com dois hotspots 

de diversidade: as ilhas do atlântico norte, em especial a ilha da Madeira e a região do 

Cáucaso. A espécie Leiostyla vincta é a espécie tipo deste género. A maioria das Leiostyla 

foram descritas entre 1830 e 1880 por Lowe (1831, 1852, 1855) e Wollaston (1878). Pilsbry 

(1922-1928) descreveu outras três espécies da ilha da Madeira na sua monografia dedicada à 

família Pupillidae. Waldén (1983) efetuou um breve diagnostico de Leiostyla vincta e efetuou 

uma revisão nomenclatural a algumas das variedades descritas por Wollaston (1878).  

Os trabalhos efetuados no final do século XX e princípio do século XXI por Holyoak & 

Seddon (1986), Seddon & Killeen (1996) e por Teixeira et al. (submitted), revelaram duas novas 

espécies para a Madeira, três novos táxones extintos para o Porto Santo e 4 novas espécies 

distintas para as ilhas Desertas (Deserta Grande e Bugio). 

Segundo Seddon (2008) e Nobre (1931), L. lamellosa possui uma concha pequena e curta, 

cilíndrica e fina, com cinco a cinco voltas e meia muito convexas, ornadas de lamelas fortes, 

espaçadas, oblíquas e paralelas e com sutura profunda. A abertura da concha é baixa e ovalar, 

com um lábio ligeiramente refletido, apresentando uma dobra inclinada no seu bordo superior 

e uma outra mais pequena na columela. Possui ainda uma prega na base interna da abertura 

que se encontra ligada ao bordo interno da mesma, e um pequeno dente no bordo direito do 

perístomo, o qual é espesso. As conchas dos juvenis apresentam uma lamela columelar bem 

desenvolvida enquanto que o dente basal é quase vestigial ou pouco proeminente. A concha 

apresenta uma coloração castanha clara na zona superior, com uma banda pouco definida 

abaixo da parte central das voltas.  

Medidas da concha: 

• A altura da concha é de 2 -2.3 mm, diâmetro 1.75-2.8 mm.  
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A nomenclatura apresentada segue a revisão taxonómica de Bank et al. (2002), sendo que a 

taxonomia segue Bank & Neubert (2017). Existem vários trabalhos de apresentam iconografia 

da espécie, nomeadamente Nobre (1931), Teixeira & Abreu (2003) e Seddon (2008).  

 

Esta espécie possui as seguintes sinonímias: 

• Lauria lamellosa R. T. Lowe, 1852 

• Pupa lamellosa R.T. Lowe, 1852 

 

 

Figura 1. Morfologia da concha de Leiostyla lamellosa (adaptado de Seddon, 2008).   

A tipificação do género Leiostyla, descrição das espécies onde se inclui L. lamellosa, e 

respetivas distribuições, estados de conservação, habitats e sinonímias são discutidos em 

Wollaston (1878), Nobre (1931) e Seddon (2008). 

5.2  Biologia 

Não existem trabalhos relativos à biologia de L. lamellosa. Contudo, apesar de pouco 

extensa, existe informação sobre a ecologia da espécie. Segundo Seddon (2008), esta espécie 

ocorre originalmente em áreas húmidas a altitudes intermédias na zona sul da ilha da Madeira, 

geralmente associada à floresta Laurissilva. Pode ser igualmente encontrada na manta morta 

e/ou na base de penhascos. 

5.3  Distribuição 

A espécie Leiostyla lamellosa (Lowe, 1852) é endémica do arquipélago da Madeira, 

ocorrendo originalmente na ilha da Madeira, sendo os últimos registos da espécie efetuados 

na Ribeira de Santa Luzia e do Vasco Gil, ambos no Funchal, por Wollaston (1878). Foram 

encontradas duas conchas danificadas no ilhéu do Farol (Ponta de São Lourenço) por Teixeira 

(2001), as quais foram identificadas como pertencendo ao táxon L. lamellosa. Esse registo não 

foi confirmado durante os trabalhos de inventário que decorreram entre 2013-2017 na zona 

da Ponta de São Lourenço. 
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Apesar de identificada por Lowe (1852) e Wollaston (1878) como ocorrendo nos depósitos 

fósseis das Dunas da Piedade, Ponta de São Lourenço (ilha da Madeira), este facto não foi 

corroborado por Cook et al. (1993) e por Goodfriend et al. (1994) nos trabalhos subsequentes 

efetuados no final do século XX nessa mesma área.  

 

 

Figura 2. Mapa de distribuição de L. lamellosa, que inclui a distribuição histórica e potencial. 

 

5.4 Parâmetros populacionais/demográficos 

Não existem dados de padrões populacionais/demográficos, uma vez que o último registo 

desta espécie foi efetuado em 1878 por Wollaston.  

5.5  Estatutos de conservação 

O táxon L. lamellosa encontra-se atualmente avaliado como extinto pela UICN (Seddon, 

2013). Esta avaliação tem por base o fato do último registo para esta espécie ter sido efetuado 

no sec. XIX, sendo que os esforços efetuados desde os anos 70 do século XX não permitiram a 

localização de indivíduos vivos desta espécie. O habitat da zona do Vasco Gil foi altamente 

modificado desde 1878, tendo a vegetação nativa sido substituída por plantações de coníferas 

e por eucaliptos (Seddon, 2013). 

Por esta razão, não foi designada qualquer área de conservação para L. lamellosa devido à 

dificuldade de saber se ainda vive e onde vive. Importa referir que alguns dos habitats 

potenciais não possuem qualquer estatuto de conservação, nomeadamente aqueles que 

ocorrem nas Ribeiras do Vasco Gil e de Santa Luzia, ambas localizadas na zona do Funchal.  

 

 



7 

 

Resumo das avaliações do estado de conservação da espécie: 

1996 – Extinta (EX) 

1994 – Extinta? (Ex?) 

1990 – Vulnerável (VU) 

1988 – Vulnerável (VU) 

1986 – Vulnerável (VU) 

1983 – Vulnerável (VU) 

 

5.6  Legislação 

Esta espécie está protegida por legislação europeia, constando dos anexos II e IV da 

Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE do Conselho da Europa, Decreto-Lei nº140/99). A área de 

distribuição potencial encontra-se igualmente protegida, nomeadamente a zona especial de 

conservação Floresta Laurissilva (PTMAD0001), por legislação europeia através da rede Natura 

2000 (Diretiva 92/43/CEE do Conselho da Europa, Resolução n.º 874/2009), e por legislação 

regional, através do decreto que cria o Parque Natural da Madeira (Decreto Legislativo 

Regional nº14/82/M). 

6 Ameaças à espécie 

As ameaças abaixo elencadas têm por base os parâmetros ecológicos e fisiológicos do 

género Leiostyla e das espécies que a representam, bem como os principiais fatores 

disruptores dos habitats históricos quer potenciais identificados para o táxon L. lamellosa.  

6.1 Ameaças identificadas (presentes) 

• Alteração, perda e/ou fragmentação dos habitats históricos e potenciais, 

nomeadamente do seu coberto vegetal, com a substituição das espécies nativas 

por plantações de coníferas e eucaliptos e consequente conversão e degradação 

do ecossistema.  

• Humanização das ribeiras de Santa Luzia e do Vasco Gil, através da edificação de 

barreiras no leito da ribeira e reforço das estruturas de proteção lateral nas 

mesmas, com retirada de toda a vegetação existente, com destruição/redução do 

habitat disponível e consequente aumento da mortalidade da espécie. 

• Alterações climáticas, que implicam a conversão, alteração ou perda do 

ecossistema/habitat, aumento da perturbação e taxa de mortalidade dos 

espécimes 

• Alterações climáticas, que implicam o aumento dos períodos de seca com 

implicações diretas no fitness das populações existentes. 
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6.2 Ameaças potenciais (futuras) 

• Alteração, perda e/ou fragmentação dos habitats históricos e potenciais, 

nomeadamente do seu coberto vegetal, com a substituição das espécies nativas 

por plantações de coníferas e eucaliptos e consequente conversão e degradação 

do ecossistema.  

• Humanização das ribeiras de Santa Luzia e do Vasco Gil, através da edificação de 

barreiras no leito da ribeira e reforço das estruturas de proteção lateral nas 

mesmas, com retirada de toda a vegetação existente, com destruição/redução do 

habitat disponível e consequente aumento da mortalidade da espécie. 

• Fragmentação das populações e consequente isolamento geográfico e genético. 

• Alterações climáticas, que implicam a conversão, alteração ou perda do 

ecossistema/habitat, aumento da perturbação e taxa de mortalidade dos 

espécimes 

• Alterações climáticas, que implicam o aumento dos períodos de seca com 

implicações diretas no fitness das populações existentes. 

7 Missão e objetivos do plano de ação 

O objetivo do presente plano de ação é o de identificar um conjunto de estratégias que 

permitam, em primeira instância, localizar populações da espécie L. lamellosa e, caso seja 

possível, garantir a perenidade da espécie e dos seus habitats ao longo do tempo. Neste são 

elencadas medidas de conservação in-situ e ex-situ, como sejam a restauração dos habitats 

onde o táxon seja potencialmente identificado, a erradicação de elementos disruptivos do 

habitat e da espécie, o aumento do conhecimento científico relativamente à mesma, 

nomeadamente sobre o seu ciclo e vida e a implementação de um programa de reprodução 

ex-situ que permita o reforço ou a criação de novas populações.  
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8 Ações do plano de ação 

Objetivos Ações  

Código Descrição Descrição Indicador de realização Meta Entidade 

Responsável 

O1 Inventariação e 

monitorização do táxon alvo 

A1 – Programa de monitorização dirigida a L. lamellosa, 

tendo por base os habitats históricos e potenciais na ilha 

da Madeira. 

N.º de monitorizações realizadas por 

ano 

1 IFCN, IP-RAM 

A2 – Avaliação das condições climáticas dos habitats 

potenciais e das populações identificadas, com a recolha 

de dados meteorológicos através de dataloggers. 

N.º de redes criadas 1 IFCN, IP-RAM 

A3 – Avaliação da qualidade e do estado de conservação 

dos habitats históricos e potenciais. 

N.º de prospeções/avaliações 

realizadas por ano 

4 IFCN, IP-RAM 

A4 – Criar uma base de dados relativa aos parâmetros 

ecológicos, distribuição, população e história de vida da 

espécie. 

N.º de base de dados elaboradas 1 IFCN, IP-RAM 

O2 Garantir a sustentabilidade 

das populações naturais 

A5 – Recolha de espécimes para reprodução 

laboratorial.  

N.º de espécimes recolhidos por ano 50 IFCN, IP-RAM 

A6 – Programa de recuperação da espécie, através do 

delineamento e implementação de um protocolo de 

reprodução em cativeiro, com o objetivo de promover o 

reforço populacional.  

N.º de espécimes nascidos por ano 300 IFCN, IP-RAM 

/Bristol Zoo 

Gardens 

A7 - Identificar as áreas de distribuição potencial de L. 

lamellosa visando a criação de novas populações.  

N.º de áreas identificadas O maior n.º 

possível 

IFCN, IP-RAM 

A8 – Reforçar as populações existentes e criar novas 

populações de forma a garantir a diversidade genética 

N.º de populações reforçadas/criadas O maior n.º IFCN, IP-RAM 
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de L. lamellosa. possível 

A9 – Programa de restauro do habitat nas áreas de 

ocorrência da espécie. 

N.º de ações de restauro concluídas 

com sucesso 

O maior n.º 

possível  

IFCN, IP-RAM 

O3 Sensibilização e divulgação A10 – Divulgar o táxon e seu estado de conservação bem 

como as ações em curso com vista à sua 

recuperação/manutenção a médio e longo prazo. 

N.º de ações de divulgação realizadas 

por ano 

10 IFCN, IP-RAM 

04 Legislação  

A11 – Criar legislação específica que vise a proibição de 

recolha (sem fins científicos) e comercialização de 

espécimes de L. lamellosa. 

N.º de decretos regulamentares 

criados 

1 IFCN, IP-RAM 

A12- Designar o habitat da espécie no âmbito da Diretiva 

Habitats, cumprindo o requisito legal para as espécies 

que constam dos anexos II e IV da mesma diretiva 

Não se aplica 1 IFCN, IP-RAM 
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