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Fotografia: LPN - Liga para a Protecção da Natureza

POUSIO



Definição

Área agrícola que não é cultivada durante um 

ou mais anos para reduzir a erosão, recuperar a 

fertilidade do solo, promover a biodiversidade ou 

por motivos fitossanitários.
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 } As áreas de pousio fomentam a existência 

de presas (sobretudo insetos), que são 

uma importante fonte de alimento para 

muitas espécies da fauna; 

 } A estrutura da vegetação herbácea (altura 

e densidade) nas áreas de pousio é muito 

importante para criar as condições de 

abrigo e nidificação adequadas, devendo 

ter pelo menos entre 15 e 30 cm de altura ;

 } São zonas de nidificação importantes 

para diversas aves, por exemplo para as 

aves estepárias, como a Abetarda, o Sisão, 

mas também para a Perdiz-vermelha, a 

Codorniz e as Cotovias.

Vantagens
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 } Como as áreas de pousio são locais preferenciais para a reprodução das aves, deverá evitar-se 

a mobilização do solo e o corte durante o período de nidificação (15 de março a 15 de junho);

 } Para minimizar a perturbação nos ninhos, assegurar a existência de áreas de pousio sem 

pastoreio durante a época de reprodução (15 de fevereiro a 15 de junho), em pelo menos 10% 

da área exploração.  

Como gerir para promover 
a biodiversidade
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Coordenado por:

Cofinanciado por:

CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal

 217 100 000

 cap@cap.pt

ADVID - Cluster da Vinha e do Vinho e CoLAB VINES&WINES

 259 308 207

 advid@advid.pt

Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral

 213 234 600

 gpp@gpp.pt

LPN - Liga para a Protecção da Natureza

 217 780 097  |   217 740 176

 geral@lpn.pt

SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

 919 382 722

 spea@spea.pt
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