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QUESTÕES TAXONÓMICAS E DE IDENTIFICAÇÃO
Espécie de características únicas na Europa e de fácil identificação através de carateres morfológicos
externos [281], tem orelhas curtas e largas, viradas para frente e unindo-se acima da testa, e a coloração é
quase negra. A ecolocalização possui características distintas das outras espécies que ocorrem em Portugal
(única que emite pulsos alternados entre 32 kHz e 40 kHz), porém de baixa detetabilidade devido à emissão
de som de baixa intensidade (espécie sussurrante) e abrangendo uma pequena banda de frequências [282].

DISTRIBUIÇÃO
Global: É um quase endemismo europeu ocorrendo em praticamente toda a Europa até latitudes entre 58o – 60 o N, englobando no extremo norte da sua distribuição parte de Inglaterra e do sul da Suécia,
e estende-se desde Portugal continental ao Cáucaso [283]. Há também referências da sua presença nas
ilhas Mediterrânicas, nas Canárias (onde ocorre uma subespécie da congénere europeia, B. barbastellus
guanchae [284]) e em Marrocos.
Nacional: Espécie associada a bosques nativos localizados em zonas de clima húmido. Como tal, ocorre em várias áreas no norte e centro de Portugal continental. No sul a sua presença está confirmada ao
longo do litoral alentejano e parte do barlavento algarvio [35]. Nestas zonas a sua presença está associada à proximidade de linhas de água (Obsv. pessoal).

HABITAT
Abrigos: Espécie emblemática das florestas devido ao seu forte cariz arborícola [285]. Porém pode
também ocorrer em fissuras de pontes, falésias e escarpas. Indivíduos isolados também já foram enESPÉCIES
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contrados em casas no meio rural [18]. Nas árvores abriga-se em cavidades ou em zonas de casca solta,
sendo para tal necessário a existência de árvores de porte considerável [285]. Sendo uma espécie bem
adaptada ao frio, durante o inverno já foram encontradas pequenas colónias perto da entrada abrigos
subterrâneos no norte de Portugal (Obsv. pessoal).
Áreas de alimentação: Caça preferencialmente em áreas de floresta madura de folhosas nativas
[286]. Voa frequentemente perto da copa das árvores, seguindo linhas de vegetação ou galerias ripícolas.
O morcego-negro possui um voo particularmente rápido e ágil, movendo-se com facilidade em zonas de
densa vegetação e cheias de obstáculos, como carvalhais e galerias ripícolas com vegetação desenvolvida [287], onde se alimenta preferencialmente de lepidópteros [282, 288, 289].

CONSERVAÇÃO E AMEAÇAS
Estatuto: Informação Insuficiente [51].
Legislação: Espécie incluída nos anexos B-II e B-IV da Diretiva Habitats e anexos II das Convenções de
Berna e de Bona.
Espécie particularmente ameaçada devido à perda continuada de florestas nativas maduras, principalmente no norte e centro de Portugal [290, 291]. Com a perda destes habitats desaparecem as áreas de
caça preferenciais e árvores de grande porte (vivas ou mortas) com potencial para fornecerem abrigos.
Esta redução da floresta autóctone provavelmente explica a distribuição algo fragmentada das populações de morcego-negro. Para inverter esta situação seria essencial proteger as florestas maduras onde a
espécie ocorre e promover a conectividade entre estas através da promoção deste habitat e de galerias
ripícolas com vegetação desenvolvida. Em paralelo, a manutenção de algumas árvores mortas em zonas
de floresta menos adequada pode propiciar a existência de abrigos.
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